
 بسمه تعالي
 

 
 درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت

 معاونت آموزشي

 مركز سنجش آموزش پزشكي

 
 

 
 

         
                                                                                                                                                                                                      

 دفترچه راهنماي انتخاب رشته محل تحصيل آزمون ورودي
 دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي      

 ) 96-97سال تحصيلي (  
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 -دانشگاه آزاد اسالمی  -شهریه پرداز -)عادی(روزانه: هایمخصوص دوره
 
 

 : داوطلب گرامي  

    انتخاب رشته محل را  ، لطفا ضمن مطالعه دقيق اين راهنما فرمانتخاب رشته محل تحصيل اينترنتي بودنبا توجه به
 :مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس  به سايتجهت دريافت كليه اطالعات  به اين منظور كافي است .يد يبا دقت تكميل نما
//sanjeshp.irhttp: مراجعه شود.  

 
 
 

 

http://sanjeshp.ir/


                           

 "ی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك٩۶دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
                

1 
 

 فهرست مطالب

 

  
 

   
  
 

 عنوان

 مقدمه

 ضوابط آزمون: بخش اول 

 كارنامه اعالم نتجه آزمون-1

 روش گزينش -2

 ها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمونانواع دانشگاه-3

 96ها و مراكز پذيرنده دانشجو در در آزمون شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه-4

 ت ضرورياطالعا-5

 96هاي پذيرنده دانشجو در سال ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه -6

 96ها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمون نحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه-7

 جداول: بخش دوم 

 ها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمونانواع دانشگاه -1شماره 

 هاي رشته ماماييگرايش -2شماره 

 96هاي پذيرنده دانشجو در سال ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه -3اره شم

 و شهرستانهاي ممنوعه براي اقامت اتباع خارجي اسامي استانها -4شماره 

 



                           

 "ی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك٩۶دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
                

2 
 

 
 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 :مقدمه
 يبرا يد سربلنديو ام يرصه علم و آگاهندگان و پژوهندگان عيپو يتمام يبراي اله قيتوف يزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     

 يگروه پزشك يهاوسته رشتهيارشد ناپيقطع كارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذانتخاب رشته محل تحصيل ط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز
 .گرددير اعالم ميعهد و متخصص به شرح زمت يانسان يروين نيبا هدف تام ،96سال 

تا بتوانند با آگاهي از وضعيت علمي خود،  شده استكارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده ابتدا  ،96ل در آزمون كارشناسي ارشد سا
همزمان ( .روز خواهد بود چهاربه مدت  15/5/96لغايت 12/5/96تاريخزمان انتخاب رشته محل از . تري را انجام دهندانتخاب دقيق

 .)ي باشدويرايش انتخاب محل تحصيل نيز امكانپذير م
 
 

 ضوابط آزمون -بخش اول
 

 :كارنامه اعالم نتيجه اوليه آزمون  –1
 

 . باشدقابل رويت و دريافت مي  http://sanjeshp.ir كارنامه فقط از طريق سامانه اينترني مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس 
 :باشدحاوي اطالعات زير مياين كارنامه . كارنامه خود را مالحظه و دريافت نمايند ،رهگيري توانند با وارد نمودن كدداوطلبان مي

رتبه كل داوطلب در -6رتبه در سهميه -5به درصد ترازنمره كل  -4 دروس امتحاني به درصد نمره خام -3سهميه -2مشخصات فردي -1
 ).رتبه آزاد(بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه 

و به منزله تائيد شرايط، مدارك و انجام گرفته است  شدهبر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم  ثبت نام درج  كليه اطالعات كارنامه
  .باشدنمي اطالعات اعالم شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي

نام، نوع در صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ثبت...) وقبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل (در هر مرحله از آزمون 
، توسط مركز ناصحيحسهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك 

و يا لغو قبولي در  از روند سنجش و پذيرشاز جمله حذف داوطلب ( اقدام الزم  بعمل خواهد آمدطبق ضوابط سنجش آموزش پزشكي 
 ).آزمون

بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، عالوه البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل  
 .معرفي خواهد شد )بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي(متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع 

صادر شده است و به منزله مجاز بودن يا پذيرفته و نمرات اكتسابي داوطلب كارنامه اوليه، فقط بر اساس اطالعات مندرج در فرم ثبت نام  
  . داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد. باشدشدن داوطلب نمي

 . باشدو متعاقباً اقدامي ميسر نمي باشدعدم انتخاب رشته محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته محل و آزمون مي:  تذكر مهم
      1-36سوال  هاي جامعه شناسيظريهن :1داوطلبان رشته رفاه اجتماعي دقت نمايند در كارنامه درس  : تذكر بسيار مهم 

مان و مديريت، اقتصاد سازو  37-60از سوال  امين و رفاه اجتماعي، روانشناسي اجتماعيت :دروس تخصصي شامل : 2درس 
از  زبان انگليسي: 4درس  - 61-96سوال  آمار و روش تحقيق:  3درس  -)سوال 48  مجموعاً( 97-120 از سوال  خرد و كالن

نگام محاسبه نمره خود، اين ه لذا به .باشدمي )دفترچه راهنماي ثبت نام 1با ضرايب مندرج در جدول شماره ( 121-160سوال 
 .امر را در نظر بگيرند

 

 :محل تحصيل افراد مجاز به انتخاب رشته-1-1
ها حدنصاب مربوطه اعمال شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت نام، جهت حفظ كيفيت پذيرش، در كليه رشتهدر براساس ضوابط مندرج 

 و باتوجه به تعداد زياد داوطلبان. باشندمحل نميتخاب رشته، مجاز به اننمره كل آنها كمتر از حدنصاب باشده بنابراين افرادي ك. گرديده است
افراد  ،برابر ظرفيت پذيرش هر رشته 8به تعداد  به ترتيب اولويت نمره در مجموع پذيرش عادي و مازاد، هامحدوديت ظرفيت پذيرش رشته
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برابر ظرفيت پذيرش  8جزء  علي رغم كسب حدنصاب ،به لحاظ نمره اكتسابي بعبارتي ممكن است افراد  .اندمحل شدهمجاز به انتخاب رشته
 . برابر باشد 8نباشند و يا ممكن است به دليل عدم كسب حدنصاب، تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته محل، كمتر از 

در صورتيكه داوطلبان حدنصاب  نفر باشد، 100 ا پرداخت شهريهب به عنوان نمونه اگر ظرفيت پذيرش يك رشته در مجموع عادي و مازاد
ها به البته ممكن است در برخي از رشته .اندمحل شدهنفر مجاز به انتخاب رشته 800برابر يعني  8به تعداد مربوطه را كسب نموده باشند، 

 .شوند  برابر افراد واجد شرايط وجود نداشته تا معرفي 8دليل عدم كسب حدنصاب ، تعداد 
 :روش محاسبه نمره كل تراز و رتبه داوطلب -1-2

 .باشدروش چگونگي محاسبه نمره خام به درصد و نمره تراز هر درس و نمره كل هر داوطلب به شرح زير مي
 :به درصد و نحوه محاسبه آن  نمره خام  - 1-2-1

كه نحوه محاسبه اين . به درصد محاسبه شده و درج گرديده است نمايد، نمرات خام هر درسدر كارنامه علمي اوليه كه داوطلب دريافت مي
 .باشدنمره به شرح زير مي

 .عدد باشد Nتعداد سؤال هر درس -1
نمره  1و به هر سؤال صحيح  نمره 3باتوجه به امتياز  .سؤال پاسخ غلط داده است n1   سؤال پاسخ صحيح و به تعداد  nداوطلب به تعداد -2

 .شودنمره اكتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه ميؤال غلط ، به هر س) -1( منفي
1 n -n3  = نمره خام درسi ام 

 :شود اين نمره به درصد تبديل مي  

 ام   iنمره خام به درصد درس         
 

 .ه است درج شد در كارنامه اين عدد و ) NKH i( به درصد بودهام  iدرس  كه عدد حاصل نمره خام 
-سؤال باقي مانده صحيح مي  N، اين سؤاالت حذف شده و تعداد باشدسؤاالت غلط  تعدادي از طبق كليد نهايي يك درس در اگر : 1تبصره 

 . باشد
 39 ،هاي آماريسؤال درس روش 40لذا از تعداد . هاي آماري حذف شده استدرس روشاول  به عنوان نمونه در رشته آمار زيستي، سؤال

 .خواهد بود )N=39( ل صحيحسؤا
 :محاسبه نمره كل تراز -1-2-2

 .محاسبه شده است )  NKH i( عدد نمره خام به درصد  mدرس امتحاني،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 
نامه داوطلب درج در كار) به تعداد دروس امتحاني(نمره خام به درصد  4درس امتحاني بوده، لذا  4به عنوان نمونه رشته آمار زيستي داراي [ 

 .] گرديده است
نمره )  NKH i(بعبارتي  .شود مي)  NT i(تبديل به نمره تراز  ،)NKH i(در هر درس با كمك ماكزيمم نمره اكتسابي، نمره خام به درصد 

 .شودتبديل مي)  NT i(ام به نمره تراز  iخام به درصد درس 
 . شود از طريق فرمول زير محاسبه مي ) NKLT(، نمره كل تراز رشته مربوطه ها درنآضرايب  ودروس مختلف ) NT i( ترازبا داشتن نمرات 

 
 .ام مي باشد    iضريب درس  

 .شوداين نمره كل در كارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره كل تعيين مي . باشدنمره مياين براساس پذيرش افراد 
هاي آن مجموعه داوطلب داراي نمره حاني كه چند رشته در يك مجموعه مشخص شده است، به تعداد رشتههاي امتدرمجموعه: 1تذكر مهم 

 . كل خواهد بود 
متفاوت است ، لذا داوطلب در كارنامه خود داراي  دروس هر رشته ضرايبدر باشد كه رشته مي  10بعنوان نمونه مجموعه پرستاري داراي 

. هاي آن خواهد بود بعبارتي داراي يك نمره كل و يك رتبه كل براي هر يك از رشته . باشدمي ن مجموعه اي رتبه كل در 10و نمره كل  10
 .گرددرتبه افراد در هر رشته براساس نمره اكتسابي آن رشته محاسبه مي
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يك كارنامه دريافت خواهند كرد كه  اند دقت نمايند فقطچهار گروه آزموني شركت نموده 4داوطلباني كه در دو گروه متفاوت از : 2تذكر مهم 
 .نتيجه هر دو گروه آزموني در همين كارنامه درج شده است 

 

 :روش گزينش  – 2
 

امتحاني يا مجموعه همان رشته امتحاني آزمون كارشناسي ارشد، از بين داوطلبان  هاييا مجموعه هادر هر يك از رشتهگزينش دانشجو  
انجام  تعيين شده، توسط خود داوطلب اولويت انتخاب رشته محل كه وسهميه  مندرج در كارنامه،ه درصد كل تراز بنمره اساس بر امتحاني 

ضوابط دفترچه  و يا مجموعه امتحاني اكتسابي، ظرفيت موجود در رشته امتحانيتراز لذا داوطلب موظف است بر اساس نمره كل . خواهد شد
عالقه شخصي نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل  و) دفترچه مذكور 1در جدول شماره  از جمله شرايط مندرج( راهنماي ثبت نام آزمون 

  . خود اقدام نمايد
 

    :هاي مختلف آزمون سهميه– 3
 

 :عبارتست از ي آزمونها، سهميهاعالم شده بطور كامل راهنماي ثبت نام آزموندفترچه  ب شرايط اختصاصي-5طي بند قبالً همانگونه كه 
 رزمندگان و ايثارگران  سهميه -3-1

  .)باشندمي حضور داوطلبانه در جبهه دارايفقط رزمندگاني كه (  رزمندگان  -الف
 جامعه هدف بنيادشهيد ، "... پنجساله ششم توسعه"برنامه  90وماده ايثارگرانبهرسانيخدمتجامعهقانونبراساس( ايثارگران  -ب

 .)باشندحضور داوطلبانه در جبهه ميماه  6حداقل داراي گاني كه رزمند همسر و فرزندان - وامور ايثارگران
قانون برنامه پنجساله  90و ماده  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيه آنگزينش داوطلبان براي اين سهميه، براساس    

و % 25و همسر و فرزندان زير % 25جانبازان زير  سهميه اختصاصي براي% 5 سهميه ورود با " ، ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
 . گيردصورت مي ،". افزايش يابد% 30جبهه به  ماه حضور داوطلبانه در 6همسر و فرزندان، با حداقل 

نمره آخرين فرد پذيرفته % 70باتوجه به مصوبات كسب حداقل . (باشدسنجش و پذيرش در اين سهميه به شرط كسب حدنصاب علمي مي
نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد توسط % 80و كسب حداقل  )بند ب فوق الذكر( گزينش آزاد توسط ايثارگران شده در
 ))بند الف فوق الذكر(باشند ي كه فقط داراي حضور داوطلبانه در جبهه ميرزمندگان

 :اختصاص دارد به دو گروه زير  كل از ظرفيت پذيرش % 3-1-1-52
شاهد، :فرزند و همسر  - هآزاد -% 25جانباز باالتر از فرزند و همسر  -% 25باالتر از جانباز : شامل  ارگرانايث -الف -3-1-1

 ،مفقود االثر، آزاده
 باشندفقط رزمندگاني كه داراي حضور داوطلبانه در جبهه ميرزمندگان  -ب -3-1-1 

 :اختصاص دارد به دو گروه زير  از ظرفيت پذيرش كل 3-1-2-5%
 % 25جانباز كمتر از فرزند و همسر  -% 25كمتر از جانباز  -الف-3-1-2 
 .باشندماه حضور داوطلبانه در جبهه مي 6همسر و فرزندان رزمندگاني كه داراي حداقل  -ب-3-1-2 

 سهميه آزاد -3-2
  سهميه استعداد درخشان -3-3
به صورت پذيرش كل   ظرفيت % 10 -پذيرفته آزادنمره آخرين فرد % 90درصورت كسب حدنصاب  _)با آزمون ورودي( -الف  

 اضافه بر ظرفيت كلي
اضافه بر به صورت  ظرفيت پذيرش كل %10 - براساس امتياز اكتسابي طبق آئين نامه مربوطه _)بدون آزمون ورودي( -ب 

 ظرفيت كلي
در  1نوان مثال ممكن است فردي حائز رتبه بع. باشدمي نصاب كسب حد و ايثارگران جش در سهميه رزمندگانيكي از شرايط سن: 1تذكر 

 .پذيرفته نشود عدم كسب حد نصاب الزمباشد ولي بدليل  و ايثارگران رزمندگانسهميه 
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اند بيش از تعداد ظرفيت پذيرش نمره حدنصاب الزم را كسب نموده و ايثارگران رزمندگاناگر تعداد افرادي كه در سهميه  : 2تذكر 
 .هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد و صورت گرفتهترتيب اولويت نمره پذيرش به شد، با ظرفيت تخصيصيبراساس 

و % 25جانبازان كمتر از  براي سهميه اختصاصي% 5تكميل نگردد و الذكر فوق -1-1بند % 25در صورتي كه سهميه :بسيار مهم   3تذكر 
سخگوي متقاضيان واجد شرايط ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پا 6حداقل  و همسران رزمندگان با% 25همسر و فرزندان جانبازان كمتر از 

فرزندان و همسران رزمنده با % 25و همسر و فرزندان زير % 25مذكور به جانبازان زير  %5مازاد بر % 25، ظرفيت خالي باقي مانده نباشد
 .يافتهد ه شرايط الزم را دارند، اختصاص خواداوطلبانه در جبهه كماه حضور 6حداقل 

نصاب ، ظرفيت آن به سهميه  كسب نمره حدبه علت عدم  و ايثارگران رزمندگانتكميل ظرفيت تخصيصي توسط در صورت عدم :4تذكر 
 .يابدآزاد اختصاص مي

آزاد محسوب سهميه  ،دشوكسب نمره قبولي سهميه آزاد  حائز و ايثارگران رزمندگانسهميه  داوطلباندر صورتي كه هريك از:5تذكر
 .خواهد شد

 .شده استو به نسبت مدت حضور در جبهه فرد محاسبه و اعمال   1نمره رزمندگي بعنوان نمره يك درس با ضريب  : 6تذكر 
 .پذيردبدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي صورت مي  ،در سهميه آزاد و ايثارگران رزمندگانسنجش شركت كنندگان سهميه  :7تذكر 
در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط  "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر"يين نامه ظرفيت مربوط به آ :8تذكر 

تكميل  رشته محلظرفيت مازاد استعداد درخشان در غير اينصورت . تكميل خواهد شدها در هريك از رشته محل در زمان مقرر، معرفي شده
  .نخواهد شد

نمره آخرين فرد پذيرفته % 90كسب حد نصاب   "سهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع باالترت" بر اساس آيين نامه :9 تذكر
، كف نمره بوده و با آزمون "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر"شده سهميه آزاد  براي واجدين شرايط استفاده از 

 . ت پذيرش تعيين شده خواهد بودمحل و ظرفينمره ، رشته پذيرش بر مبناي اولويت 
 

 

 :ها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمون انواع دانشگاه –3
 

 ها و مراكز پذيرنده دانشجو در آزمونانواع دانشگاه:  1 جدول شماره

 توضيحات دانشگاه رديف

 پذيرش بر اساس ظرفيت )دولتي عادي( - هاي علوم پزشكيدانشگاه 1

 با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت -)هاو پرديس بين الملل سابق( هاي شهريه پردازدوره -شكيهاي علوم پزدانشگاه 2

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه آزاد اسالمي 3

 دانشگاه علوم پزشكي ارتش 4
آن  وزارت بهداشت و تابع قوانين -وهاي مسلحاز پرسنل رسمي نير -پذيرش بر اساس ظرفيت

 دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا 5
وزارت بهداشت  تابع قوانين -نيروهاي مسلح سپاه و از پرسنل رسمي -پذيرش بر اساس ظرفيت

 آن دانشگاه و

 با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه علوم پزشكي دوره مجازي 6

 با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت ر انتفاعي وارستگان مشهدموسسه غي 7

 تابع ضوابط اعالم شده از آن دانشگاه -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه شاهد 8

 دانشگاه تربيت مدرس 9
 تابع ضوابط اعالم شده-در دو حالت رايگان و پرداخت شهريه   -پذيرش بر اساس ظرفيت

 هآن دانشگا وزارت بهداشت و
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 : 96ها و مراكز پذيرنده دانشجو درآزمون شرايط و ضوابط برخي از دانشگاه –4
 
 )و با پرداخت شهريه مازاد بر ظرفيت( هاي علوم پزشكيدانشگاه پرداز شهريه و  دوره پرديسپذيرش در  -4-1

 بايست كدپزشكي توجه نمايند بهنگام انتخاب محل تحصيل ميهاي علوم دانشگاه پرداز شهريه و يا دوره پرديسداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 
 .باشدها بصورت پرداخت شهريه ميپذيرش در اين دانشگاه .را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشته

داوطلبان دقت  .مراجعه شود و مراكز هاجهت كسب اطالعات الزم از شرايط، ضوابط و هزينه تحصيل به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه -4-1-1 
لذا داوطلب موظف به . گرددهاي تحصيلي، هزينه دريافت مينمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجويان براي تامين هزينه

   .باشدپرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي مي
به عهده دانشگاه  و دوره اختيار تشكيل كالس  درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 50ر از اي پس از اعالم نتايج كمتدرصورتي كه ظرفيت رشته -4-1-2

 . شركت نمايد 97تواند مجدداً در آزمون سال لذا در صورت انحالل دوره، داوطلب مي .باشدبرگزار كننده مي
بايست در آزمون باشند، ميمي) با پرداخت شهريه( هادانشگاه شهريه پردازدوره در  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -4-1-3

 . )باشدتغيير رشته امكان پذير نمي( كرده و نمره قبولي را كسب نمايندشركت رشته مورد نظر ورودي 
براي  )مازادظرفيت ( شهريه پردازهاي دورهبر اساس ابالغ معاونت محترم آموزشي ميزان شهريه  شعب بين الملل و پرديس خودگردان و  -4-1-4

 83,600,000(هزار ريال 600هاي شبانه هشتاد و سه ميليون و و براي دوره) ريال  140,700,00(، يكصد و چهل ميليون و هفتصد هزار ريال 95سال 
قابل افزايش % 10ميزان  ها و مراكز بهو ساير دانشگاه% 12، اين مبالغ براي كليه دانشگاههاي مستقر در تهران به ميزان 96بوده كه براي سال ) ريال
 .باشدمي

 
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -4-2

ضمن وزارت بهداشت،  96 هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد سالداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي براي رشته
دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل پذيرش دفترچه راهنماي ثبت نام  ب شرايط اختصاصي-11بند مطالعه كامل  

از (پس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي . شوداجرا مي پذيرند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو ميدانشجو در واحدهاي مختلف اين دانشگاه 
بعمل از آن دانشگاه تحقيقات الزم  شود قبل از انتخاب محل تحصيل دقت ولذا توصيه مي. باشدن دانشگاه ميتابع قوانين آ )جمله هزينه دوره تحصيل

  .آيد
 )ظرفيت مازاد( شهريه پردازهاي دورهالزم به توضيح است بر اساس ابالغ معاونت محترم آموزشي ميزان شهريه  شعب بين الملل و پرديس خودگردان و 

هزار  600هاي شبانه هشتاد و سه ميليون و و براي دوره) ريال  140,700,00(چهل ميليون و هفتصد هزار ريال  ، يكصد و95براي سال 
ها و مراكز به ميزان و ساير دانشگاه% 12، اين مبالغ براي كليه دانشگاههاي مستقر در تهران به ميزان 96بوده كه براي سال ) ريال 83,600,000(ريال
 .باشدقابل افزايش مي% 10

 
  :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش  -4-3

وزارت بهداشت،  96هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد سال داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش براي رشته
بايست داراي شرايط و مي. شودبراي آن دانشگاه اجرا مي قبل و بعد از آزمون لدقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراح

 . نيز باشند راهنماي ثبت نام شرايط اختصاصي دفترچهب -8مندرج در بند 
داوطلبان . واهد شدمرحله مصاحبه براي اين رشته در دانشگاه آجا برگزار خدقت نمايند گاه اين دانش رشته روانشناسي بالينيمتقاضي داوطلبان  :تذكر

ظرفيت پذيرش براي هر  برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد  25/5/96دقت نمايند در تاريخ متقاضي 
حله دوم آزمون بايست جهت برگزاري مرمي  28/5/96و در تاريخ . از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد رشته آن دانشگاه،

 . الزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه شود. به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند
به  الزم. هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شداين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت 

  .باشدتوضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي
باشند و پرسنل رسمي نيروهاي مسلح مي) شركت كننده در آزمون خود داوطلب(تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني : بسيار مهم

 .توانند آنرا انتخاب نمايندباشند، مييرش ميهاي مورد پذداراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته
 .باشدهاي آموزشي برعهده نيروي مربوطه و يا شخص داوطلب ميتحصيل در دانشگاه غير شبانه روزي بوده و كليه هزينه -الف : تذكرات
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 .باشدتحصيلي براي مقاطع كارشناسي ارشد الزامي مي) ماموريت(انتساب  -ب
 . در قبال خوابگاه ندارد تعهديهيچگونه دانشگاه  -ج

معاونت -3طبقه  -ساختمان مركزي -)ع(امام رضا 501جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -خيابان فاطمي غربي -تهران: آدرس دانشگاه
   www.aums.ac.ir:  آدرس اينترنتي  -آموزشي

 
  : ...دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا ضوابط مربوط به پذيرش -4-4

بايست عضو رسمي مي) عج... (در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا 1396-97تمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 
از محل و مجوز شركت در آزمون ضويت معتبر باشند و با ارائه گواهي ع )وزارت دفاع –نيروي انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران (مسلح نيروهاي 

دقيقا مطالعه  راهنماي ثبت نام شرايط اختصاصي دفترچهب -7مندرج در بند الزم است مفاد . باشندمجاز به شركت و انتخاب اين دانشگاه مي ،خدمت
 . ارشد نداردضمناً اين دانشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان كارشناسي .و رعايت شود

ظرفيت  برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد  25/5/96دقت نمايند در تاريخ داوطلبان متقاضي  :تذكر
برگزاري بايست جهت مي  28/5/96و در تاريخ . از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد پذيرش براي هر رشته آن دانشگاه،

 . الزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه شود. مرحله دوم آزمون به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند
الزم به . شد هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهنداين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت

 .باشدتوضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي
باشند و پرسنل رسمي نيروهاي مسلح مي) شركت كننده در آزمون خود داوطلب(تعدادي از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني : بسيار مهم

 .توانند آنرا انتخاب نمايندباشند، ميمورد پذيرش مي هايداراي شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته
 بقيه اهللا . پ.دانشگاه ع – معاونت آموزشي –نصرتيكوچه شهيد  -جنوبي خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونك -تهران: آدرس دانشگاه
  82483618تلفن -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي

 
 علوم پزشكي  هايزي دانشگاهمجا شرايط و ضوابط دوره -4-5
آئين . مطالعه نمايندها قبل از انتخاب اين دانشگاها هاي علوم پزشكي رداوطلبان موظفند آيين نامه آموزش از راه دور در دانشگاه-4-5-1

 .باشداز طريق سامانه زير قابل دسترسي مينامه مذكور 
                    http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf  

 . گردد و مبلغ آن توسط دانشگاه اعالم مي بودهبا پرداخت شهريه  دورهتحصيل در اين -4-5-2
  .مربوطه مراجعه فرمايندآن دانشگاه ريه به سايت جهت كسب اطالعات بيشتر از جمله شرايط، ضوابط و شه-4-5-3

 : مشهدركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان م -4-6
واقع در شهر ( مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد انمتقاضي .باشدپذيرش و تحصيل در اين دانشگاه با پرداخت شهريه مي 

 دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل پذيرش دانشجو 96براي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي )مشهد
از جمله (كليه ضوابط تحصيلي  در دوره تحصيل،. شوداجرا مي شوند،كه از طريق آزمون وزارت بهداشت پذيرفته مي )قبل و بعد از آزمون(

 .باشدمي مركزتابع قوانين و مقررات آن )هزينه دوره تحصيل 

 .به آدرس اينترنتي آن مركز مراجعه نمايند بيشتر جهت كسب اطالعاتلبان الزم است داوط
 www.varastegan.ac.ir  : آدرس سامانه

 
  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهد -4-7

 قبل و بعد از آزمون نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحلدانشگاه دقت اين داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 
-لذا توصيه مي. باشدپس از پذيرش كليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه مي. شودبراي آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي

شرايط -ب-9ضمن مطالعه بند  عات در رابطه با اين دانشگاهجهت كسب اطالمده و تحقيقات الزم بعمل آ شود قبل از انتخاب دقت و
 . دشومراجعه نيز  دانشگاه به آدرس اينترنتي آن  اختصاصي،

http://www.aums.ac.ir/
http://hcmep.behdasht.gov.ir/uploads/aeinnamehamozeshrahedor.pdf
http://www.varastegan.ac.ir/
http://www.varastegan.ac.ir/
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ظرفيت پذيرش  برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد  25/5/96دقت نمايند در تاريخ داوطلبان متقاضي 
بايست جهت برگزاري مرحله دوم مي  27/5/96و در تاريخ از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد  گاه،براي هر رشته آن دانش

 . نتي آن دانشگاه مراجعه شودرالزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينت. به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند ،آزمون
. هاي عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شدصاحبه و بررسي صالحيتاين افراد پس از انجام م 

 .باشدالزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله كسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي
انشجويان صرفاً در صورت وجودظرفيت مازاد خوابگاهي اين گروه از د. دانشگاه تعهدي در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم ندارد

 .توانندازخوابگاه استفاده نمايندوباپرداخت قيمت تمام شده مي
 www.shahed.ac.ir:  آدرس اينترنتي 

 
  :ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس -4-8

وزارت بهداشت،  96هاي مورد پذيرش از طريق آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي صيل در دانشگاه تربيت مدرس براي رشتهادامه تح انمتقاضي
پس از . شودبراي آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي قبل و بعد از آزمون دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كليه مراحل

شرايط اختصاصي دفترچه راهنماي -ب-10ضمن مطالعه مفاد بند شود لذا توصيه مي. باشدصيلي تابع قوانين آن دانشگاه ميپذيرش كليه ضوابط تح
 . از سايت دانشگاه بعمل آيد  تحقيقات الزم قبل از انتخاب دقت وثبت نام، 

 www.modares.ac.ir:  آدرس اينترنتي 
 دانشگاه تربيت مدرس -هاي چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –ران ته: آدرس

 :درخشان  يه استعدادهاياستفاده از سهم يضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -4-9
 بدون آزمونو  با آزمونداوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

  و) 18الي  16صفحه (دفترچه راهنماي ثبت نام  13-بند ب مطابق با درصورت احراز شرايط الزم،نامه مربوطه آيينبايست پس از مطالعه ورودي، مي
  .اقدام نمايند دستورالعمل هاي بعدي اين مركزو  هااطالعيه

بايست همزمان با ساير داوطلبان عادي از تاريخ مي انند متقاضيان با آزمون، هممتقاضيان بدون آزمون وروديدر آزمون سال جاري  -4-9-1
خود وارد سامانه شده و انتخاب رشته كد رهگيري  بابنابراين الزم است . ، نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمايند 51/5/96لغايت  12/5/96

باشند و متعاقبا فقط از طريق دانشگاه معرفي خواهند مجاز به انتخاب رشته محل مي هفقط در زمان ياد شدبعبارتي اين افراد  .محل را انجام دهند
 .شد و سامانه براي انتخاب رشته محل غير فعال خواهد شد

انتخاب بايست هر دو فرم اند، ميو از شرايط عادي استفاده كرده اين افراد درصورتيكه در آزمون با شرايط عادي شركت نموده-1: بسيار مهم تذكر
 . مخصوص متقاضيان استعداد درخشان بدون آزمون را تكميل نمايند -مخصوص كليه داوطلبان و ب-رشته محل الف

الزمست تا . نخواهند بود انتخاب رشته محلاند به دليل نداشتن كد رهگيري قادر به انجام متقاضيان بدون آزمون كه در آزمون ثبت نام ننموده -2
باشد، هاي انتخابي ميرشته محلنموده و درخواست خود را كه شامل كليه مشخصات و ليست به دانشگاه محل تحصيل مراجعه  سريعاً 12/5/96تاريخ 

 . ارائه دهندبه دانشگاه 
 به ،جهت انجام مراحل مربوطه و معرفيهمراه مدارك مورد نياز،  به 14/5/96لغايت  1/5/96 از تاريخ بايستواجد شرايط ميمتقاضيان   -4-9-2

بديهي است در . اقدام نمايد 23/5/96لغايت  14/5/96 دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند تا دانشگاه مذكور نسبت به معرفي آنها از تاريخ
نبوده دگي مكاتبات بعدي قابل رسي زمان مقرر،تاريخ و از سوي دانشگاه بصورت اينترنتي طي تاييد عدم و يا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفيصورت 

 .گيردمركز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نميو 
با رشته آزمون لزومي ندارد رشته امتحاني  ،اندكردهشركت نيز در صورتيكه با شرايط عادي در آزمون  بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط  -4-9-3

ن افراد در زمان انتخاب رشته محل، مجاز به انتخاب در هر دو حالت عادي و اي .انتخابي مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخشان، يكسان باشد
 .استعداد درخشان با آزمون خواهند بود

محل يك در صورتيكه متقاضي استعداد درخشان بدون آزمون، جهت استفاده سهميه استعداد درخشان بدون آزمون به هنگام انتخاب رشته-4-9-4
 . تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب كندهاي آن زير مجموعه باشد، ميشرايط رشتهمجموعه را انتخاب كند و واجد 

عالوه بر دقت نمايند  آزمون باو ) نمايندكه در آزمون شركت مي( بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-9-5
 .همانند ساير داوطلبان عادي مورد سنجش واقع خواهند شدنيز آزاد براي شرايط عادي در سهميه اين سهميه، 

http://www.shahed.ac.ir/
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 هاي مورد پذيرشي رشته محلكليه مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-9-6
و اگر . باشدي اولويت پذيرش با دانشجوي واجد شرايط آن دانشگاه ميبديهي است در هر دانشگاه. باشندبر اساس جدول پذيرش ميدر رشته انتخابي 

شايان ذكر است اولويت . ها پذيرفته خواهد شدظرفيت بيش از يك نفر باشد حداقل يك نفر از دانشجويان واجد شرايط و در اولويت از ساير دانشگاه
 .جدول امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصيل، محاسبه خواهد شد بندي بين دانشجويان برمبناي امتياز كسب شده توسط دانشجو بر اساس

پرستاري اورژانس و تكنولوژي  -پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان -هاي پرستاري مراقبتهاي ويژهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رشته -4-9-7
به عبارتي بالفاصله بعد از فراغت از تحصيل از . ليني با مدرك كارشناسي باشندبايست داراي دوسال سابقه كار باباشند دقت نمايند ميگردش خون مي

حق استفاده از شرايط آئين نامه مذكور براي اين قبيل افراد بعد از سپري نمودن دوره دو ساله . باشندها نميدوره كارشناسي مجاز به انتخاب اين رشته
 .باشدبراساس ضوابط همان سال، محفوظ مي

محل را انجام دهند، درصورت متقاضيان استعداد درخشان كه در آزمون شركت نموده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته -4-9-8
محل پذيرش كسب نمره قبولي، در شرايط عادي و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت نام در دانشگاه 

 .بايست از يكي از دو مورد انصراف خود را اعالم نمايندمي
 .باشدالت تكميلي ممنوع ميرشته و يا جابجايي در مقاطع تحصيشدگان هرگونه تغيير پس از قبولي و اعالم اسامي پذيرفته-4-9-9
 

 :اطالعات ضروري – 5
نتخاب محل تحصيل همزمان ويرايش ا .ز خواهد بودرو چهاربه مدت  15/5/96لغايت 12/5/96تاريخزمان انتخاب رشته محل از -5-1

 .باشدنيز امكانپذير مي
هايي را انتخاب نمايند كه رشته بايستمي باشند،مي محلمجاز به انتخاب رشته هاي امتحاني كه مجموعهها و رشتهداوطلبان -5-2

ترچه راهنماي ثبت دف 1ي مندرج در جدول شماره مطابق مدارك مورد پذيرش هر رشته امتحان ،مدرك تحصيلي مورد پذيرش مقطع قبلي
شده و مجاز نتحصيل مشخص گردد كه اين امر توسط داوطلب رعايت  هر مرحله از روند آزمون، پذيرش،بديهي است در  .باشد ،نام آزمون

ركت در آزمون بعدي، طبق نبوده است، قبولي فرد لغو شده و ضمن محروميت از شو يا انتخاب آن رشته به شركت در آزمون رشته مذكور 
 . مصوبات هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات آزمونها، در فرد تصميم گيري خواهد شد

و مجاز به انتخاب  شركت نموده 1موعه علوم آزمايشگاهيبه عنوان مثال، درصورتيكه فردي فارغ التحصيل رشته پرستاري بوده و در مج
در . باشدهاي رشته زيست فناوري ميمحلفقط مجاز به انتخاب رشته اي ثبت نام،دفترچه راهنم 1 رشته محل شده، طبق جدول شماره

 . صورتيكه رشته ژنتيك انساني و بيوشيمي را انتخاب و پذيرفته شود، متخلف محسوب خواهد شد
ه پرستاري مراقبتهاي رشت باشدبا مدرك كارشناسي مي سال سابقه كار باليني2فاقد كه و يا داوطلب شركت كننده در مجموعه پرستاري 

 ضمن لغو قبولي نامبرده و لذا. باشدنميبه دليل نداشتن سابقه كار باليني مجاز به انتخاب اين رشته را انتخاب نموده و پذيرفته شود، ويژه
د و طبق ضوابط هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات درآزمونها عمل خواه شده متخلف محسوب فردمحروميت از شركت در آزمون بعدي،

 .شد
هاي يك مجموعه براي داوطلب درج شده است ولي داوطلب بايد دقت نمايد كه در كارنامه دريافتي نمرات كليه رشته: بسيار مهم تذكر 

 .شرايط انتخاب آن رشته از مجموعه را داشته باشد
مورد  لذا جهت اطالع از هر .باشديسامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي م ،تغييرهر گونه طالعات و تنها مرجع اعالم ا -5-3

 . دشوندرج در همين سايت مراجعه هاي مبه اطالعيهفقط جديد، 
با  69دهه دوم مهرماه باشند كليه اطالعيه هاي مركز سنجش آموزش پزشكي را فقط از طريق سامانه اينترنتي اين مركز تا داوطلبان ملزم مي

هاي درج شده در سايت مورد پذيرش ت هرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اطالعيهديهي اسب .دكنندقت مطالعه نموده و پيگيري 
 . )الزم است هر هفته سايت مركز سنجش آموزش پزشكي رويت گردد( .نخواهد بود

 .نمايدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيچ يك از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بورس تحصيلي اعطا نمي -5-4
مناطق  4شماره  بايست به هنگام انتخاب خود جدولاين افراد مي.باشدهاي مربوطه ميشرايط پذيرش اتباع خارجي تابع آئين نامه -5-5

 .ممنوعه را در نظر داشته باشند
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دولتي شگاهي اعم از نمايد، لذا در صورت پذيرش نهايي در هر دانبا توجه به اينكه داوطلب به ترتيب اولويتهاي خود را تكميل مي -5-6
به عبارتي بعد از اعالم نتايج نهايي و تكميل ظرفيت . تغييري در محل پذيرش انجام نخواهدشدبه هيچ عنوان ، متعاقباً ايعادي يا شهريه

پذير  در محل پذيرش انجام تغيير) طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام(پذيرش هر دانشگاه، به دليل عدم امكان جابجايي 
 .باشدنمي

دوره ها و مراكز پذيرنده در رشته انتخابي شده باشد ولي به داليل شخصي، مجاز به انتخاب همه دانشگاه فردي ممكن استبه عنوان مثال 
 در ساير مراكز دور از محلنسبت به پذيرش در دانشگاه دولتي عادي را  خود مازاد با پرداخت شهريه در مركز نزديك به محل سكونت

خواهان لغو اين  به هر دليليو يا به سبب هزينه تحصيل  متعاقباً و پذيرفته شودهاي با پرداخت شهريه دورهاگر لذا . دهدميترجيح سكونت 
   .ش باشد، اقدامي ميسر نخواهد بودپذير

تغيير رشته  ،هر گونه انتقالم پزشكي علوريزي عالي برنامهكارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شوراي نامه آموزشي دورهبر اساس آئين -5-7
با آگاهي كامل و بر اساس  داوطلبان شودلذا توصيه مي. باشددوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع مييا جابجايي محل تحصيل در و 

 .شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب محل تحصيل نمايند
ريزي علوم پزشكي، عالي برنامهجايي، انتقال و ميهماني براساس مصوبات شورايالزم به توضيح است پس از پذيرش قوانين مربوط به جاب

 . لذا از هرگونه پيگيري از طريق اين مركز خودداري شود. توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد
) اول(دانشگاه مبدا  ، فرد پذيرفته شده دانشجويشوددر رشته هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش مي -5-8

 خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه
 .گردد، بگذراندبين دانشگاهها تعيين مي

شركت نموده و در دانشگاه دولتي ) 96-97 ليسال تحصي( 96كساني كه در آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال -5-9
عادي پذيرفته شوند، در صورت عدم ثبت نام و يا پس از ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصيل انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال 

حسوب شده و به هئيت باشند، بديهي است در صورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف منمي) 97-98سال تحصيلي ( 97
 .بدوي رسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد

هاي علوم پزشكي كشور تعهدي در قبال اسكان و تامين خوابگاه ندارند و بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار دانشگاه -5-10
مركز سنجش . مراجعه كنندمورد نظر يا مركز دانشگاه ي اينترنتلذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت . دهنددانشجو قرار مي

 . آموزش پزشكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت 
 لذا كساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ التحصيل خواهند شد ،مي بايست فارغ التحصيل شوند 31/6/96نظر به اينكه داوطلبان تا تاريخ  -5-11

 .اند، از تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل خودداري نمايندبه دليل اينكه مجاز به شركت در آزمون نبوده
، ) استمشخص شده 3ها در جدول شماره محلاين رشته(د شوهايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -5-12

خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي ) اول(فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدا 
 .گردد، بگذراندي بين  دانشگاهها تعيين ميخود را در هر محل كه براساس تفاهم نامه

الزم به توضيح است در . نمايند بايست در طي مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدامداوطلبان مي-5-13
 صورت عدم تكميل فرم مربوطه از طريق سامانه اينترنتي در زمان مقرر، متعاقباً هيچگونه فرمي كه بصورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق

ثبت نهايي و يا پس از زمان ارسال شود  و يا داوطلبي خواهان تغيير، افزايش، كاهش و يا ابطال در اطالعات مربوطه بعد از  E.mailپست و 
 . مقرر باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد

-به منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف ميانتخاب رشته محل تحصيل در زمان مقرر،  عدم تكميل فرم -1: تذكر مهم
  .حصيل خود اقدام نمايند داوطلبان دقت نمايند بطور همزمان مي توانند نسبت به ويرايش انتخاب محل ت -2. گردد

در رشته هايي كه تعداد داوطلبان داراي حد نصاب كتبي از ظرفيت كل كمتر باشد، ظرفيتهاي پذيرش متناسب با تعداد داوطلبان تعديل -5-14
 . خواهد شد

گاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاد ، دانش: پذيرش در دانشگاهها يا مراكز شامل-5-15
انتقال خون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، موسسه سرم سازي رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات و 
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مراجعه ) و يا سايت مربوطه(كز امكانات رفاهي تابع ضوابط و قوانين خود بوده و داوطلبان مي توانند جهت اطالع بيشتر به آن دانشگاه يا مر
 .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. فرمايند

 .شود گرايش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين مي-5-16
 

 :96هاي پذيرنده دانشجو در سال ظرفيت پذيرش و اسامي دانشگاه - 6
داوطلبان بر . باشدمي 3اي به شرح جدول شماره عادي و شهريه -و غير دولتي هاي پذيرنده دانشجو اعم از دولتيظرفيت پذيرش دانشگاه -6-1

 . مربوطه اقدام نمايند اينترنتي اساس جدول مذكور ابتدا انتخاب خود راتعيين نمايند و سپس در زمان مقرر نسبت به تكميل فرم
 . شودهاي مختلف در هر رشته توسط گروه آموزشي دانشگاه تعيين ميبان توجه نمايند اطالعات الزم در خصوص گرايشاوطلد -6-2
لذا . باشدمي) و جنسيت سپاه پاسداران و نيروهاي مسلح(، براساس نوع سازمان مربوطه ... پ ارتش و بقيه ا.پذيرش در دانشگاه ع -6-3

 .را به دقت مالحظه نمايند  3 جدول شمارهتوضيحات اي خود داوطلبان قبل از انتخاب اولويته
باشد، لذا داوطلبان اين رشته نيز قبل از انتخاب متفاوت ميمامايي هاي پذيرنده رشته هاي هريك از دانشگاهباتوجه به اينكه نوع گرايش -6-4

 .به دقت مالحظه نمايند 2جدول شماره  هاي مختلف را ازهاي مورد پذيرش اين رشته در دانشگاهاولويتهاي خود، گرايش
 

 : 96ها و مراكز پذيرنده دانشجو درآزمون نحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه -7
ها اعم از و شرايط دانشگاهها و مالحظه كليه رشته محل  هاي راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته محلدفترچه پس از مطالعه كامل عزيزداوطلب 

وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته  ،بايست از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجش با وارد نمودن كدرهگيري خودمي ،ايو شهريهي دولت
-اش بر اساس عالقه فردي ميهاي انتخابيالزم به توضيح است اولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه. اقدام نمايدبه شرح زير محل تحصيل 

 .دهدها، داوطلب تحصيل در آن مركز را ترجيح ميدانشگاهي باشد كه در مقايسه با ساير دانشگاه رشته ت انتخاب اوللذا بهتر اس. باشد
اي يادداشت كرده هاي مورد نظر خود را به ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روي صفحهكه ابتدا تمام رشتهداوطلب شود پيشنهاد مي

امتحاني از يك گروه و يك رشته يا مجموعه از گروه  يا مجموعه و اندكساني كه در دو گروه آزمون شركت داشته. نه نمايدتا به ترتيب وارد ساما
 .هاي مورد عالقه خود را از دو گروه آزموني وارد نمايندتوانند تركيبي از رشتهمي اند،هديگر را آزمون داد

و الي آخر را  2اولين دانشگاه مورد نظر را وارد نموده و سپس شماره  1دي، به ترتيب از شماره پس از اطمينان از انتخاب خود و اولويت بن-7-1
 . تكميل نمايد

و مركز واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي  هاي علوم پزشكي وهاي شهريه پرداز دانشگاهدورهاز آنجائي كه تحصيل در دوره هاي مجازي، -7-2
لذا داوطلبان در انتخاب اين رشته محل ها توجه الزم را  ،پرداخت شهريه امكانپذير مي باشدمشهد با آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان 

  .مبذول نمايند 
 . باشدميهمان رشته مراكزپذيرنده  و دانشگاه اساس تعداداولويت انتخابي بر تعداد حداكثر-7-3

، )دوره شهريه پردازمحل رشته 2محل ظرفيت عادي و رشته 6( دنباشجو دانشگاه پذيرنده دانش 6حداكثر  شيمي داروييدر رشته اگر  مثالً
 . خواهد بود محلرشته 8حداكثرمجاز به انتخاب داوطلب اين رشته 

توان از گزينه جابجايي يا حذف استفاده در صورتيكه در اولويتهاي انتخاب شده نياز است جابجايي صورت پذيرد يا حذف شود، به آساني مي
دقت شود در صورت فشردن گزينه ثبت نهايي، جابجايي يا حذف . بته اين عمل پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي امكان پذير استال. نمود

 . پذير نخواهد بودامكان
  اصفهان. پ.ع -1  :اولويتها عبارتست از :مثال

 تبريز. پ.ع -2    
 دوره شهريه پرداز-اصفهان. پ.ع -3    
 شهريه پرداز دوره -تبريز .پ.ع -4    
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارويي تهران-5    
 زنجان. پ.ع-6    
 اهواز. پ.ع-7    
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا-8    
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جابجا نموده  دوره شهريه پرداز-اصفهان. پ.ع 3را با اولويت  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارويي تهران 5اولويت  خواهدب داوطلبدر صورتيكه 
خواهد و اگر ب. وان اين كار را انجام دادتبا استفاده از گزينه جابجايي مي ،را در اولويت چهارم خود قرار دهد دوره شهريه پرداز-اصفهان. پ.عو 

 . را حذف نمايد، اين امر با استفاده از گزينه حذف امكان پذير است 8اولويت 
هاي پس از تكميل مراحل ثبت اولويتلذا  ردن گزينه ثبت نهايي خودداري شودظر وارد نشده، از فشزمانيكه كليه اولويت هاي مورد نتا -7-4

 .انتخابي، گزينه ثبت نهايي زده شود

    .باشدكليه اين مراحل قبل از فشردن گزينه ثبت نهايي قابل انجام مي: دقت شود 
 . و جهت مراحل بعدي نگهداري شود پرينت گرفته شدهربوطه ، فرم مفشردن گزينه ثبت نهاييپس از پايان كليه مراحل و -7-5

ي غمغ  . در صورتيكه پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيري نخواهد بود :يض
لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه،  .باشدمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل به عهده داوطلب مي-7-6

داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات خود نمايد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر 
  .باشدمورد پذيرش نمي... يا كافي نت و

 جداول -دوم بخش 
 

 
 هاي رشته ماماييگرايش:  2جدول شماره 

 دانشگاه
آموزش (ماييما

 )مامايي
بهداشت باروري 

 )مادروكودك(
مامايي جامعه 

 نگر
 پزشكي قانوني مديريت

- -     تهران
      شهيدبهشتي

      ايران
- -     اصفهان
    - - شيراز
-      تبريز
     - مشهد

تربيت 
 مدرس

   - - -

-      اهواز
-  - - -  گيالن

- - - -   كردستان
-  - - -  رفسنجان

- - - -   گناباد
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

1 

 107اپيدميولوژي 

   0 5 اروميه

   0 4 اصفهان 2

   4 5 ايران 3

   3 4 ايالم 4

   0 5 تبريز 5

   0 7 تهران 6

   0 5 رفسنجان 7

   0 7 زاهدان 8

   3 4 شهركرد 9

   4 5 شهيدبهشتي 10

 3 6 شيراز 11
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 5 كردستان 12

   0 7 كرمان 13

   3 4 كرمانشاه 14

   0 6 همدان 15

   6 9 يزد 16

17 

 108عمل  اتاق

   4 5 اصفهان

   4 4 ايران 18

 4 4 شيراز 19
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 6 كرمانشاه 20

   0 6 مازندران 21

   0 6 يزد 22

23 

 HTA  (114(ارزيابي فناوري سالمت 

   0 4 ايران

   0 4 تهران 24

   0 4 رمانك 25

   0 4 يزد 26

 ٩۶ های پذیرنده دانشجو در سالظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاه-٣جدول شماره 



                           

 "ی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك٩۶دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصيل آزمون كارشناسي ارشد سال " 
                

14 
 

 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

27 

 111ارگونومي  

   0 5 اروميه

   3 4 ايران 28

   0 5 تبريز 29

   0 5 تهران 30

   0 5 شهيدبهشتي 31

 0 5 شيراز 32
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

33 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 د خوابگاهفاق 3 4

   3 4 كرمان 34

   0 4 مازندران 35

   0 5 همدان 36

   3 4 يزد 37

38 

 109اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي  

   4 5 اصفهان

   4 4 ايران 39

40 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 5

41 

 110اقتصاد بهداشت 

   0 5 اروميه

   4 7 اصفهان 42

   0 9 ايران 43

   0 9 تبريز 44

   4 10 تهران 45

46 
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
 تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 14 0

   0 5 دانشگاه شاهد 47

 4 5 شيراز 48
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 9 كرمان 49

   3 5 مشهد 50

   4 5 همدان 51

52 
 112اكولوژي انساني 

   4 9 كرمان

   4 5 يزد 53

54 

 113انفورماتيك پزشكي 

   5 6 اروميه

 فاقد خوابگاه 0 4 اهواز 55

   0 5 ايران 56

   0 4 تبريز 57

   4 5 تهران 58

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 59
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

 113انفورماتيك پزشكي  60
 

 3 5 زشيرا
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 5 كرمان 61

62 

 167انگل شناسي 

   3 6 اروميه

   3 4 اصفهان 63

   3 5 البرز 64

 فاقد خوابگاه 0 5 اهواز 65

   3 5 ايالم 66

 0 3 بقيه اله 67

رسمي ساير نيروهاي عضو (نفر برادر يا خواهر  2 
با ارائه گواهي ) ارتش، ناجا و و زارت دفاع(مسلح

عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 
 )مربوطه

   3 4 بندرعباس 68

   0 5 تبريز 69

   0 7 تهران 70

   3 3 جهرم 71

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 72

 .باشدخوابگاه به صورت خودگردان مي  0 4 زابل 73

   3 5 زاهدان 74

 فاقد خوابگاه  0 5 زنجان 75

   3 4 شهركرد 76

   3 4 شهيدبهشتي 77

 3 6 شيراز 78
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 4 قزوين 79

   3 4 كاشان 80

   0 4 گيالن 81

   5 0 لرستان 82

   3 5 مازندران 83

   3 4 مشهد 84

   0 5 همدان 85

   0 4 يزد 86

87 

 161ايمني شناسي 

 3 4 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

 فاقد خوابگاه 3 4 اهواز 88

 فاقد خوابگاه 0 4 بابل 89

   3 4 بيرجند 90

   3 5 تبريز 91
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

92 

 161ايمني شناسي 

   0 6 تهران

   3 5 دانشگاه تربيت مدرس 93

   4 3 دانشگاه شاهد 94

   0 4 رفسنجان 95

   0 3 شهركرد 96

   3 5 شهيدبهشتي 97

 3 6 شيراز 98
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 4 كردستان 99

   0 4 كرمان 100

   3 4 كرمانشاه 101

   3 4 گلستان 102

   0 3 لرستان 103

   3 4 مازندران 104

   3 4 همدان 105

   3 4 يزد 106

107 

 102آمار زيستي 

 3 4 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

   3 5 اصفهان 108

 فاقد خوابگاه 3 4 اهواز 109

   3 5 ايران 110

   3 4 ايالم 111

 فاقد خوابگاه 0 5 بابل 112

   0 4 تبريز 113

   0 7 تهران 114

   0 6 دانشگاه تربيت مدرس 115

 فاقد خوابگاه  3 4 زنجان 116

   3 4 شهركرد 117

   3 6 شهيدبهشتي 118

 0 5 شيراز 119
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .ويان همكاري خواهد شدبا دانشج

120 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 3 5

   0 5 كرمان 121

   3 4 كرمانشاه 122

   3 4 گلستان 123

   3 5 مازندران 124
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

125 

 102آمار زيستي 

   3 5 مشهد

   3 6 همدان 126

   4 5 يزد 127

128 

 101آموزش بهداشت 

 3 5 اراك
اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي خوابگاه بر  

 .يابد

   4 4 اصفهان 129

   4 4 البرز 130

 فاقد خوابگاه 3 4 اهواز 131

   4 4 ايران 132

   4 4 ايالم 133

 0 4 بقيه اله 134

نفر برادر يا خواهر  1نفر برادر عضو رسمي سپاه، و  2 
رت ارتش، ناجا و وزا(عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در ) دفاع
 .آزمون از يگان خدمتي مربوطه

   4 4 بندرعباس 135

   3 5 بوشهر 136

   4 4 بيرجند 137

   3 5 تبريز 138

   0 6 تهران 139

140 
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
 تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 12 0

   4 5 دانشگاه تربيت مدرس 141

   3 5 رفسنجان 142

   0 6 زاهدان 143

 فاقد خوابگاه  0 4 زنجان 144

   4 4 سبزوار 145

   4 4 شهيدبهشتي 146

 4 6 شيراز 147
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 4 قزوين 148

 .به دانشجويان آقا خوابگاه تعلق نميگيرد 4 4 مق 149

   4 4 كردستان 150

   4 4 كرمان 151

   4 5 كرمانشاه 152

   3 4 گناباد 153

   4 4 گيالن 154

   4 5 مشهد 155

   3 4 همدان 156
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

157 
 101آموزش بهداشت 

   0 5 ياسوج

   4 5 يزد 158

159 

 104آموزش پزشكي 

   3 7 ايران

   0 9 تهران 160

 0 6 شيراز 161
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 11 كرمان 162

   5 6 مشهد 163

164 

برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم 
 105پزشكي 

 تهران
 

 مجازي 16

 شهيدبهشتي 165
 

 مجازي 14

 شيراز 166
 

 مجازي 17

   7 9 ايران 123بهداشت روان  167

168 

 116بهداشت و ايمني مواد غذايي 

   3 3 اصفهان

 0 4 بقيه اله 169

نفر برادر يا خواهر  1نفر برادر عضو رسمي سپاه، و  2 
ارتش، ناجا و وزارت (عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در ) دفاع
 .زمون از يگان خدمتي مربوطهآ

   4 8 تبريز 170

   4 5 تهران 171

172 
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
 تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 15 0

 فاقد خوابگاه  4 7 زنجان 173

 4 5 شيراز 174
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .خواهد شد با دانشجويان همكاري

   4 9 قزوين 175

   0 4 كرمانشاه 176

   3 5 مشهد 177

   4 5 همدان 178

   6 9 يزد 179

180 

 115بينائي سنجي 

   4 7 ايران

   4 7 شهيدبهشتي 181

   3 5 مشهد 182

183 

 157بيوشيمي باليني 

 3 4 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .دياب

   0 4 اردبيل 184

   4 4 اروميه 185

   3 4 اصفهان 186

 فاقد خوابگاه 0 6 اهواز 187
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

188 

 157بيوشيمي باليني 

   0 4 ايران

   3 4 ايالم 189

 فاقد خوابگاه 3 4 بابل 190

 0 5 بقيه اله 191

نفر برادر يا خواهر  3. نفر برادر عضو رسمي سپاه 1 
ارتش، ناجا و و (روهاي مسلحعضو رسمي ساير ني(

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز ) زارت دفاع
 )شركت در آزمون از سازمان مربوطه

   3 4 بندرعباس 192

   3 4 بوشهر 193

   3 4 بيرجند 194

   4 6 تبريز 195

196 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد شاهرود
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 7 0

   3 6 اه تربيت مدرسدانشگ 197

   3 4 رفسنجان 198

   0 6 زاهدان 199

 فاقد خوابگاه  3 5 زنجان 200

 3 4 سمنان 201
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

   3 4 شهركرد 202

 4 9 شهيدبهشتي 203
پذيرش دانشجو در اين دانشگاه در دو دانشكده 

 كي و پيراپزشكي مي باشدپزش

 0 6 شيراز 204
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 4 فسا 205

   3 4 قزوين 206

   0 3 كاشان 207

   0 4 كردستان 208

   0 5 كرمانشاه 209

   3 5 گلستان 210

   3 5 لرستان 211

   4 5 درانمازن 212

   3 5 مشهد 213

   4 5 همدان 214

   0 5 ياسوج 215

216 

 176پرستاري اورژانس 

   0 5 ارتش

   4 7 ايران 217

   4 5 بيرجند 218

   0 6 تبريز 219
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

220 

 176پرستاري اورژانس 

 3 5 زنجان
شروع دوره آموزشي نيمسال دوم مي / فاقد خوابگاه 

 .باشد

 4 5 سمنان 221
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

   4 8 شهيدبهشتي 222

 .به دانشجويان آقا خوابگاه تعلق نميگيرد 3 5 قم 223

   4 5 مازندران 224

225 
 175پرستاري توانبخشي 

   0 4 ايران

226 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 5

227 

 170جراحي  -ستاري داخلي پر

 4 5 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

   4 5 اردبيل 228

   4 5 اروميه 229

   5 7 اصفهان 230

 فاقد خوابگاه 4 7 اهواز 231

   6 11 ايران 232

   4 5 ايالم 233

   5 6 بندرعباس 234

   4 5 بوشهر 235

   4 5 رجندبي 236

   0 11 تبريز 237

   4 9 تهران 238

   0 5 جهرم 239

240 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 16 0

241 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد خوراسگان
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 13 0

242 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد كرمان
 وانين دانشگاه آزادتابع ق 12 0

243 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد نجف آباد
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 7 0

244 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد يزد
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 12 0

245 
دانشگاه آزاد واحد 

 اسالمي اروميه 
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 10 0

   5 6 رفسنجان 246

 .خوابگاه به صورت خودگردان مي باشد 4 7 زابل 247

   4 7 زاهدان 248

 3 6 زنجان 249
شروع دوره آموزشي نيمسال دوم مي / فاقد خوابگاه 

 .باشد

   3 5 سبزوار 250

   4 7 شهركرد 251
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

252 

 170جراحي  –پرستاري داخلي 

   6 9 شهيدبهشتي

 5 8 شيراز 253
وابگاهي خالي در صورت وجود فضاي خ/ فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 6 فسا 254

   3 7 كاشان 255

   4 7 كردستان 256

   4 7 كرمان 257

   4 5 كرمانشاه 258

   4 5 گناباد 259

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 4 9 گيالن 260

   4 7 لرستان 261

   4 7 مشهد 262

   4 7 انهمد 263

   0 5 ياسوج 264

265 

 179پرستاري سالمندي 

   0 8 ايران

   4 5 ايالم 266

 .خوابگاه صرفا براي خانمها مي باشد/ دانشكده رامسر  4 5 بابل 267

   4 5 تهران 268

   4 5 خراسان شمالي 269

   4 4 دانشگاه شاهد 270

   4 4 رفسنجان 271

   0 5 سبزوار 272

 .واگذاري خوابگاه براساس الويت مي باشد 3 6 شاهرود 273

   4 8 شهيدبهشتي 274

 3 4 شيراز 275
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

276 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 6

   4 5 قزوين 277

   3 7 كاشان 278

   4 5 گلستان 279

   0 4 گناباد 280

 دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي لنگرود 5 6 گيالن 281

   0 6 لرستان 282

   4 5 مازندران 283

   4 5 يزد 284
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

285 

 171پرستاري سالمت جامعه 

   4 5 اصفهان

 فاقد خوابگاه 3 4 اهواز 286

   0 5 بيرجند 287

   0 5 تبريز 288

   4 5 تهران 289

290 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 14 0

291 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد خوراسگان
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 13 0

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 292

 فاقد خوابگاه  4 7 زنجان 293

   4 5 شهيدبهشتي 294

 3 4 شيراز 295
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

296 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 5

   4 4 كرمان 297

   4 4 گناباد 298

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 4 7 گيالن 299

   4 5 مشهد 300

   4 7 همدان 301

   0 5 ياسوج 302

303 

 172پرستاري كودكان 

 3 4 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

   3 5 اصفهان 304

 فاقد خوابگاه 4 5 اهواز 305

   7 6 ايران 306

   4 5 بوشهر 307

   0 5 تبريز 308

   0 5 تهران 309

310 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 كي تهرانواحد پزش
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 14 0

311 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد خوراسگان
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 13 0

312 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد علي آبادكتول

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 10 0

   4 5 زاهدان 313

   4 4 شهيدبهشتي 314

 4 4 شيراز 315
صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي  در/ فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 4 7 گيالن 316
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

317 

 172پرستاري كودكان 

   0 6 لرستان

   3 4 مشهد 318

   4 4 همدان 319

320 

 177پرستاري مراقبت هاي ويژه 

 4 5 اراك
طبق مقررات اختصاص مي خوابگاه بر اساس اولويت و  

 .يابد

   4 5 اردبيل 321

   4 5 اروميه 322

   3 5 اصفهان 323

 فاقد خوابگاه 3 5 اهواز 324

   4 7 ايران 325

 0 7 بقيه اله 326

برادر  3. نفر خواهر عضو رسمي سپاه 1نفر برادر و  2 
ارتش، ناجا (عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح(يا خواهر 
با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز ) دفاع و و زارت

 )شركت در آزمون از سازمان مربوطه

   4 6 تهران 327

328 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 8 0

329 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد يزد
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 12 0

   3 3 دانشگاه شاهد 330

   4 5 رفسنجان 331

   4 7 زاهدان 332

 فاقد خوابگاه  3 5 زنجان 333

   3 5 سبزوار 334

 4 5 سمنان 335
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

 .واگذاري خوابگاه براساس الويت مي باشد 3 6 شاهرود 336

   4 5 شهركرد 337

   5 8 شهيدبهشتي 338

 4 4 شيراز 339
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 5 قزوين 340

   3 7 كاشان 341

   3 6 كردستان 342

   4 5 كرمان 343

   4 5 كرمانشاه 344

   4 5 گلستان 345

   4 5 گناباد 346

 پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشتدانشكده  4 7 گيالن 347

   4 5 لرستان 348
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

349 

 177پرستاري مراقبت هاي ويژه 

   4 6 مازندران

350 
مركز قلب شهيد 

 رجايي
 فاقد خوابگاه 0 21

   4 5 مشهد 351

   4 5 همدان 352

   4 5 يزد 353

354 

 174پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 

   7 6 ايران

 فاقد خوابگاه 4 5 لباب 355

   0 4 تهران 356

   4 4 شهيدبهشتي 357

 3 3 شيراز 358
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 4 كرمان 359

   3 5 مشهد 360

   4 5 يزد 361

 0 13 بقيه اله 173پرستاري نظامي  362

برادر يا خواهر  10. رسمي سپاهنفر برادر عضو  2 
ارتش، ناجا و و (عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح(

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز ) زارت دفاع
 )شركت در آزمون از سازمان مربوطه

363 

 117تاريخ علوم پزشكي 

 4 5 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

   3 4 ايران 364

 فاقد خوابگاه 4 4 بابل 365

   4 5 تبريز 366

   4 5 تهران 367

   0 5 دانشگاه شاهد 368

 .به دانشجويان آقا خوابگاه تعلق نميگيرد 0 5 قم 369

   3 4 مازندران 370

371 
 188تركيبات طبيعي دارويي و دريايي 

   0 4 اهواز

   3 4 مازندران 372

373 

 180تغذيه باليني 

   0 5 ريزتب

   0 5 تهران 374

   0 5 شهيدبهشتي 375

 0 5 شيراز 376
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

377 
 106تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي 

 مجازي 10 0 تهران

   4 6 مشهد 378

379 
 119تكنولوژي گردش خون 

   4 5 اصفهان

 3 4 شيراز 380
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

381 

 119تكنولوژي گردش خون 

مركز قلب شهيد 
 رجايي

 فاقد خوابگاه 0 7

   0 3 مشهد 382

   0 4 يزد 383

384 

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين 
120 

   4 7 اروميه

 فاقد خوابگاه 3 5 زاهوا 385

   0 13 تهران 386

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 387

 فاقد خوابگاه  0 6 زنجان 388

 4 7 شيراز 389
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 6 مازندران 390

   4 8 همدان 391

392 

و بانك خون خون شناسي آزمايشگاهي 
 162) هماتولوژي(

 فاقد خوابگاه 4 5 اهواز

   0 5 ايران 393

   3 3 بوشهر 394

   4 7 تبريز 395

   0 5 تهران 396

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 397

398 
سازمان انتقال خون 

 ايران
 فاقد خوابگاه  0 8

   5 6 شهيدبهشتي 399

 4 6 شيراز 400
صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي در / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 6 كرمان 401

   3 5 مشهد 402

403 

 134راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 

   0 5 ايران

 فاقد خوابگاه 0 5 بابل 404

 3 6 شيراز 405
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .هد شدبا دانشجويان همكاري خوا

406 
 126رفاه اجتماعي 

   4 7 اصفهان

407 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 9

408 

 169روان پرستاري 

   0 5 ارتش

   4 5 اروميه 409

   3 4 اصفهان 410

 فاقد خوابگاه 3 5 اهواز 411

   4 7 ايران 412

   3 3 بوشهر 413
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

414 

 169روان پرستاري 

   0 5 بيرجند

   0 5 تبريز 415

   3 4 تهران 416

417 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 14 0

418 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد خوراسگان
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 13 0

   4 6 زاهدان 419

   3 3 شهيدبهشتي 420

 3 4 شيراز 421
صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي  در/ فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

422 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 5

   3 5 قزوين 423

   0 6 كاشان 424

   4 4 كرمان 425

   4 5 كرمانشاه 426

   4 5 مازندران 427

   3 4 مشهد 428

   3 4 همدان 429

   0 5 ياسوج 430

431 

 122روانشناسي باليني 

   0 5 ارتش

   7 9 ايران 432

 0 4 بقيه اله 433
نفر برادر عضو رسمي سپاه  با ارائه گواهي عضويت  3 

 رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان مربوطه

   5 8 زاهدان 434

 فاقد خوابگاه  4 6 زنجان 435

   4 5 شهيدبهشتي 436

437 
و علوم بهزيستي 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 5 8

   3 4 كاشان 438

   5 6 كرمانشاه 439

 125روانشناسي باليني كودك و نوجوان  440
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 0 6

   5 8 ايران 124روانشناسي سالمت  441

442 

 158زيست فن آوري پزشكي 

 3 6 اراك
ات اختصاص مي خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقرر 

 .يابد

   3 3 اصفهان 443

   4 6 ايران 444

 0 3 بقيه اله 445
ارتش، (عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح(نفر برادر يا خواهر  2

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز ) ناجا و و زارت دفاع
 )شركت در آزمون از سازمان مربوطه
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

446 

 158زيست فن آوري پزشكي 

   0 5 بيرجند

   4 6 تبريز 447

   0 5 تهران 448

   0 5 خراسان شمالي 449

450 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 6 0

451 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد خوراسگان
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 6 0

   3 7 دانشگاه تربيت مدرس 452

 ابگاه فاقد خو 0 6 زنجان 453

454 
سازمان انتقال خون 

 ايران
 فاقد خوابگاه  0 6

 .واگذاري خوابگاه براساس الويت مي باشد 3 5 شاهرود 455

   4 5 شهركرد 456

 4 6 شيراز 457
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 5 فسا 458

   3 4 قزوين 459

   0 5 كرمانشاه 460

   3 5 گلستان 461

 دانشكده پرستاري، مامايي و پيراپزشكي لنگرود 3 5 گيالن 462

   3 5 لرستان 463

   0 6 مشهد 464

   0 5 همدان 465

   3 5 يزد 466

467 

 159ژنتيك انساني 

   0 3 اصفهان

 فاقد خوابگاه 3 4 اهواز 468

   0 4 ايران 469

 فاقد خوابگاه 0 3 بابل 470

 0 3 بقيه اله 471

عضو رسمي ساير نيروهاي (نفر برادر يا خواهر  2 
با ارائه گواهي ) ارتش، ناجا و و زارت دفاع(مسلح

عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 
 )مربوطه

   3 4 بندرعباس 472

   3 4 تبريز 473

   0 7 تهران 474

   3 4 يت مدرسدانشگاه ترب 475

 فاقد خوابگاه  3 4 زنجان 476

   3 4 شهركرد 477
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

478 

 159ژنتيك انساني 

   3 6 شهيدبهشتي

 0 4 شيراز 479
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

480 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 0 5

   3 4 گلستان 481

   3 4 مشهد 482

   3 4 يزد 483

 5 7 شيراز 127ژورناليسم پزشكي  484
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

485 

 128سالمت سالمندي 

 فاقد خوابگاه 0 7 بابل

   3 6 تبريز 486

   3 6 شهيدبهشتي 487

 0 7 شيراز 488
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / بگاهفاقد خوا

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

489 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 4 7

   4 5 يزد 490

491 

 189سم شناسي 

   0 4 اصفهان

   0 4 اهواز 492

   0 4 بابل 493

   0 4 تربيت مدرس 494

   3 5 تهران 495

496 
اسالمي  دانشگاه آزاد

 واحد علوم دارويي 
0 6   

   3 4 كرمان 497

   3 4 مازندران 498

   3 4 مشهد 499

   0 4 همدان 500

501 
 146سم شناسي محيط 

   0 5 اصفهان

   3 4 كرمان 502

503 

 129شنوائي شناسي 

   4 5 ايران

   4 5 تهران 504

   4 5 شهيدبهشتي 505

506 
علوم بهزيستي و 

 وانبخشيت
 فاقد خوابگاه 4 5

507 

 190شيمي دارويي 

   3 4 اصفهان

   0 4 اهواز 508

   3 4 تبريز 509

510 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

   6 0 شهرضا
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

511 
 190 شيمي دارويي

دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد علوم دارويي

0 6   

   0 4 زنجان 512

513 

 183علوم بهداشتي در تغذيه 

   4 5 ناصفها

   0 7 ايران 514

   0 8 تبريز 515

   5 9 تهران 516

517 
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
 تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 17 0

 3 5 شيراز 518
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 5 قزوين 519

   6 7 يزد 520

521 

 130علوم تشريحي 

 3 4 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

   0 4 اردبيل 522

   4 4 اروميه 523

   4 5 اصفهان 524

 فاقد خوابگاه 0 5 اهواز 525

   0 6 ايران 526

   3 4 ايالم 527

 فاقد خوابگاه 0 5 بابل 528

 0 3 ه الهبقي 529

عضو رسمي ساير نيروهاي (نفر برادر يا خواهر  2 
با ارائه گواهي ) ارتش، ناجا و و زارت دفاع(مسلح

عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 
 )مربوطه

   0 4 بيرجند 530

   3 5 تبريز 531

   0 5 تهران 532

533 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 ع قوانين دانشگاه آزادتاب 6 0

   3 4 دانشگاه تربيت مدرس 534

   3 4 رفسنجان 535

   4 4 زاهدان 536

 فاقد خوابگاه  3 4 زنجان 537

 3 4 سمنان 538
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

   3 4 شهيدبهشتي 539

 0 5 شيراز 540
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي  /فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 3 قزوين 541
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

542 

 130علوم تشريحي 

   3 5 كاشان

   3 4 كردستان 543

   0 5 كرمان 544

   0 4 كرمانشاه 545

   4 4 گلستان 546

   0 4 گيالن 547

   3 4 لرستان 548

   0 5 مازندران 549

   4 3 مشهد 550

   3 4 همدان 551

   0 4 ياسوج 552

   4 4 يزد 553

554 

 181علوم تغذيه 

   0 5 اروميه

   4 5 اصفهان 555

 فاقد خوابگاه 4 9 اهواز 556

   0 7 ايران 557

   0 8 تبريز 558

   5 9 تهران 559

560 
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
 تهران

 ابع قوانين دانشگاه آزادت 17 0

   0 6 زاهدان 561

   6 9 شهيدبهشتي 562

 4 7 شيراز 563
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 5 كاشان 564

   3 4 كرمانشاه 565

   0 6 لرستان 566

   4 6 مشهد 567

568 
و حوادث  علوم تغذيه در بحران

 182غيرمترقبه 
 0 4 بقيه اله

نفر برادر يا خواهر  2. نفر برادر عضو رسمي سپاه 1 
ارتش، ناجا و و (عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح(

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز ) زارت دفاع
 )شركت در آزمون از سازمان مربوطه

569 

گرايش كنترل كيفي (علوم و صنايع غذائي
 131 ) و بهداشتي

   4 8 تبريز

570 
دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد علوم و تحقيقات 
 تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 15 0

   4 9 شهيدبهشتي 571

   4 6 كرمانشاه 572
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

573 

 138فناوري اطالعات سالمت 

   0 5 اروميه

   3 4 اصفهان 574

   0 5 ايران 575

   3 7 تبريز 576

   4 5 تهران 577

 3 5 شيراز 578
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 4 كاشان 579

   3 5 كرمان 580

   3 5 مشهد 581

582 

 193فناوري تصوير برداري پزشكي 

   0 4 تبريز

   4 5 تهران 583

   3 6 مشهد 584

585 

 133فيزيك پزشكي 

   3 6 اروميه

   4 5 اصفهان 586

   0 7 ايران 587

   0 6 تبريز 588

   3 6 تهران 589

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 590

 3 5 سمنان 591
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

   3 4 شهيدبهشتي 592

 3 4 شيراز 593
ود فضاي خوابگاهي خالي در صورت وج/ فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 4 كاشان 594

   0 4 كرمانشاه 595

   3 5 مشهد 596

   4 5 يزد 597

598 

 136فيزيوتراپي 

   4 5 اصفهان

 فاقد خوابگاه 0 9 اهواز 599

   3 8 ايران 600

 فاقد خوابگاه 0 5 بابل 601

   3 6 تبريز 602

   4 5 تهران 603

   0 5 زاهدان 604

 5 6 سمنان 605
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي توانند 

 .استفاده كنند

   5 8 شهيدبهشتي 606
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

607 

 136فيزيوتراپي 

 4 6 شيراز
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

608 
يستي و علوم بهز

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 7 11

   3 5 مشهد 609

610 

 137فيزيوتراپي ورزشي 

   3 5 ايران

   4 5 تهران 611

 5 6 سمنان 612
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

 4 5 شيراز 613
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .انشجويان همكاري خواهد شدبا د

614 

 135فيزيولوژي 

 4 5 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  

 .يابد

   0 5 اردبيل 615

   4 5 اروميه 616

   3 6 اصفهان 617

 فاقد خوابگاه 0 5 اهواز 618

 0 3 بقيه اله 619

 عضو رسمي ساير نيروهاي(نفر برادر يا خواهر  2 
با ارائه گواهي ) ارتش، ناجا و و زارت دفاع(مسلح

عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 
 )مربوطه

   4 5 بندرعباس 620

   4 5 تبريز 621

   0 6 تهران 622

   4 4 دانشگاه شاهد 623

   3 5 رفسنجان 624

   4 4 زاهدان 625

 فاقد خوابگاه  3 5 زنجان 626

   4 4 زوارسب 627

 5 5 سمنان 628
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

   4 5 شهيدبهشتي 629

 0 5 شيراز 630
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 4 فسا 631

   0 5 كاشان 632

   4 5 كردستان 633

   0 5 كرمانشاه 634

   3 5 گيالن 635

   4 4 لرستان 636

   3 3 مشهد 637
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

638 
 135فيزيولوژي 

   4 5 همدان

   5 4 يزد 639

640 

 164قارچ شناسي پزشكي 

   3 4 اصفهان

 فاقد خوابگاه 0 5 اهواز 641

   3 6 تهران 642

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 643

 4 5 شيراز 644
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 5 كرمان 645

   4 5 مازندران 646

   3 4 مشهد 647

648 

 139كاردرماني 

   3 11 ايران

   3 3 تهران 649

   6 9 شهيدبهشتي 650

651 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 6 9

652 

 140كتابداري و اطالع رساني پزشكي 

   3 5 اصفهان

 فاقد خوابگاه 0 7 اهواز 653

   4 9 ايران 654

   0 5 بوشهر 655

   4 6 تبريز 656

   4 5 تهران 657

 مجازي 8 0 تهران 658

   4 7 شهيدبهشتي 659

   4 9 كرمان 660

   4 6 همدان 661

662 
 191آشاميدني  كنترل مواد خوراكي و

   0 4 اهواز

   3 4 تبريز 663

664 

 141گفتار درماني 

   4 5 اصفهان

 فاقد خوابگاه 0 7 اهواز 665

   4 5 ايران 666

   4 5 تهران 667

668 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 0 6

669 

 186مامايي 

   5 7 اصفهان

 فاقد خوابگاه 4 9 اهواز 670

   6 7 يرانا 671
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

672 

 186مامايي 

   0 13 تبريز

   4 13 تهران 673

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 674

   4 6 رفسنجان 675

   7 11 شهيدبهشتي 676

 7 9 شيراز 677
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 6 كردستان 678

   0 6 دگنابا 679

 دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت 4 7 گيالن 680

   4 11 مشهد 681

 148مددكاري اجتماعي  682
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 6 9

683 

 178مديريت پرستاري 

   0 7 ايران

   0 7 تهران 684

   0 7 مشهد 685

686 

 149مديريت توانبخشي  

 اقد خوابگاهف 0 5 اهواز

   3 7 ايران 687

688 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
 فاقد خوابگاه 6 9

689 

 142مديريت خدمات بهداشتي درماني 

   0 7 ارتش

   4 9 اصفهان 690

 فاقد خوابگاه 3 5 اهواز 691

   0 12 ايران 692

 0 4 بقيه اله 693

خواهر نفر برادر يا  1نفر برادر عضو رسمي سپاه، و  2 
ارتش، ناجا و وزارت (عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح

با ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در ) دفاع
 .آزمون از يگان خدمتي مربوطه

   4 7 تبريز 694

   4 14 تهران 695

696 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  واحد الكترونيكي
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 14

697 
المي دانشگاه آزاد اس

  واحد پزشكي تهران
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 17

698 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  واحد تهران جنوب
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 17

699 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  واحد تهران شمال
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 12

700 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  واحد ساري
 دتابع قوانين دانشگاه آزا 17

701 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  واحد سمنان
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 10

702 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  شهركرد
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 9
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

703 

 142مديريت خدمات بهداشتي درماني 

دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و تحقيقات 

 تهران
 

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 17

704 
گاه آزاد اسالمي دانش

  واحد مرودشت
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 9

   0 5 زاهدان 705

   4 5 شهيدبهشتي 706

 4 6 شيراز 707
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 9 قزوين 708

   0 13 كرمان 709

   5 8 مازندران 710

   3 5 دمشه 711

   6 9 يزد 712

713 

مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست 
)HSE  (153 

   0 5 تبريز

 فاقد خوابگاه  3 5 زنجان 714

   5 8 شهيدبهشتي 715

   3 5 كاشان 716

   3 6 همدان 717

718 

 187مشاوره در مامايي 

 0 5 اراك
خوابگاه بر اساس اولويت و طبق مقررات اختصاص مي  
 .بديا

   4 5 اروميه 719

   5 7 البرز 720

 فاقد خوابگاه 4 5 اهواز 721

   4 5 ايران 722

   5 7 تبريز 723

   4 4 زاهدان 724

 فاقد خوابگاه  3 5 زنجان 725

 .واگذاري خوابگاه براساس الويت مي باشد 0 9 شاهرود 726

   5 8 قزوين 727

   5 8 كرمان 728

   4 5 نشاهكرما 729

   4 6 گلستان 730

   4 7 مازندران 731

   3 4 مشهد 732

   4 9 همدان 733

   6 9 يزد 734
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

735 

 152اي  مهندسي بهداشت حرفه

   4 6 اصفهان

 فاقد خوابگاه 4 5 اهواز 736

   4 5 ايران 737

   0 5 تبريز 738

   0 7 تهران 739

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 740

 فاقد خوابگاه  4 5 زنجان 741

   4 5 شهيدبهشتي 742

 0 6 شيراز 743
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 5 قزوين 744

   4 4 كرمان 745

   4 5 مازندران 746

   3 7 همدان 747

   5 5 يزد 748

749 

 144ت محيط  مهندسي بهداش

   0 4 اردبيل

   0 4 اروميه 750

   4 5 اصفهان 751

   4 4 البرز 752

 فاقد خوابگاه 4 7 اهواز 753

   6 7 ايران 754

 0 3 بقيه اله 755
نفر برادر عضو رسمي سپاه، با ارائه گواهي عضويت  2 

رسمي و مجوز شركت در آزمون از يگان خدمتي 
 .مربوطه

   3 4 اسبندرعب 756

   3 5 بوشهر 757

   0 4 بيرجند 758

   0 7 تبريز 759

   0 13 تهران 760

761 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

   0 4 دانشگاه تربيت مدرس 762

   0 5 زاهدان 763

 فاقد خوابگاه  0 7 زنجان 764

   0 5 سبزوار 765

 0 4 سمنان 766
پذيرفته شدگان عادي به مدت يكسال از خوابگاه مي 

 .توانند استفاده كنند

   0 6 شهركرد 767
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

768 

 144مهندسي بهداشت محيط 

   5 6 شهيدبهشتي

 0 7 شيراز 769
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 5 قزوين 770

 .به دانشجويان آقا خوابگاه تعلق نميگيرد 0 6 قم 771

   4 4 كاشان 772

   4 6 كردستان 773

   4 4 كرمان 774

   4 5 كرمانشاه 775

   0 4 گناباد 776

   0 4 گيالن 777

   0 4 لرستان 778

   0 6 مازندران 779

   3 5 مشهد 780

   4 7 همدان 781

   0 4 ياسوج 782

   5 5 يزد 783

784 
بهره برداري و  -مهندسي بهداشت محيط 

 147نگهداري تاسيسات بهداشتي شهري 
   0 5 همدان

785 

مديريت  -مهندسي بهداشت محيط 
 145پسماند 

   0 5 تبريز

   0 5 شهيدبهشتي 786

   3 9 يزد 787

788 

 150) بيوالكتريك(مهندسي پزشكي 

   0 11 اصفهان

   5 7 تبريز 789

   4 9 تهران 790

   4 5 شهيدبهشتي 791

 5 7 شيراز 792
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   4 7 كرمانشاه 793

   0 7 اصفهان 151) زيست مواد(مهندسي پزشكي 794

795 

 165ميكروب شناسي 

 .لويت و طبق مقررات اختصاص مي يابدخوابگاه بر اساس او  4 4 اراك

   0 4 اردبيل 796

   4 4 اروميه 797

   3 4 اصفهان 798

   3 4 البرز 799

   0 6 انستيتو پاستور ايران 800

 فاقد خوابگاه 0 5 اهواز 801
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

802 

 165ميكروب شناسي 

   0 7 ايران

   3 4 ايالم 803

 فاقد خوابگاه 3 4 بابل 804

 0 3 بقيه اله 805

عضو رسمي ساير نيروهاي (نفر برادر يا خواهر  2
با ارائه گواهي ) ارتش، ناجا و و زارت دفاع(مسلح

عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 
 )مربوطه

   3 4 بوشهر 806

   3 4 تبريز 807

   0 9 تهران 808

   3 6 دانشگاه تربيت مدرس 809

   4 3 ددانشگاه شاه 810

   3 4 زاهدان 811

 فاقد خوابگاه  3 4 زنجان 812

   4 4 شهركرد 813

   4 5 شهيدبهشتي 814

 0 6 شيراز 815
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 4 قزوين 816

   3 4 كردستان 817

   0 5 كرمان 818

   4 4 نشاهكرما 819

   3 4 گلستان 820

   0 4 گيالن 821

   0 4 مازندران 822

   3 4 مشهد 823

824 
موسسه سرم سازي 

 رازي
4 0   

   3 5 همدان 825

   0 4 ياسوج 826

   3 3 يزد 827

828 

 154ميكروب شناسي موادغذايي 

   0 4 ايران

   0 6 تهران 829

 بگاه فاقد خوا 4 4 زنجان 830

831 

 155نانوتكنولوژي پزشكي 

   0 7 ايران

 0 3 بقيه اله 832

عضو رسمي ساير نيروهاي (نفر برادر يا خواهر  2
با ارائه گواهي ) ارتش، ناجا و و زارت دفاع(مسلح

عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 
 )مربوطه
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 دانشگاه رشته مورد  پذيرش رديف
عادي 

 )رايگان(

 دوره

 شهريه پرداز 
 توضيحات

833 

 155نانوتكنولوژي پزشكي 

   3 6 تبريز

   3 6 تهران 834

835 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد علوم دارويي
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 17 0

 .واگذاري خوابگاه براساس الويت مي باشد 3 6 شاهرود 836

 3 6 شيراز 837
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   3 4 كرمانشاه 838

   4 4 زندرانما 839

840 

 166ويروس شناسي پزشكي 

   0 6 ايران

   0 12 تهران 841

 0 4 شيراز 842
در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي / فاقد خوابگاه

 .با دانشجويان همكاري خواهد شد

   0 5 كرمان 843

   4 5 گلستان 844

   0 5 لرستان 845

   3 4 مشهد 846

847 
 موسسه سرم سازي

 رازي
7 0   
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 .ايد، آرزوي موفقيت و توفيق الهي داريم درپايان براي شما داوطلب عزيز كه با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب كرده

 
 مركز سنجش آموزش پزشكي

 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

 . باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي رقي شآذربايجان 1

 .اقامت اتباع افغاني درسطح استان وكليه اتباع غير ايراني درشهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد آذربايجان غربي  2

 . باشد هاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع ميح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستاناقامت اتباع افغاني در سط اردبيل 3

 اصفهان 4
هاي نطنز، فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان، دهاقان، نائين، گلپايگان، خور، اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 . ردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيد گل ممنوع مي باشد بيابانك، ا

 . باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان هاي مهران و دهلران و شهرهاي مرزي ممنوع مي ايالم  5

 .فاقد ممنوعيت  البرز 6
 .  باشد و گناوه ممنوع مي اقامت اتباع افغاني در شهرستان هاي ديلم بوشهر 7

 .شهرداري تهران براي اتباع افغاني 13فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه  تهران  8

 . باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي چهارمحال بختياري 9

 خراسان جنوبي 10
اقامت اتباع . باشد زيركوه، فردوس و سرايان و طبس ممنوع مي درميان، قاين، ربيشه،هاي مرزي نهبندان، ساقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان

 . اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع است . هاي بيرجند و خوسف مجاز استافغاني در شهرستان

 .باشد اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي خراسان شمالي 11

 . درگزممنوع است و  تربت جام،قوچان، تايباد،خواف،سرخس،كالت نادري:هاي مرزياقامت اتباع افغاني در شهرستان خراسان رضوي 12

 خوزستان 13
دشت  خرمشهر، هاي آبادان،اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان. باشداقامت اتباع افغاني درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع مي

 . باشد هاي آبادان و خرمشهر بالمانع مياقامت اتباع خارجي داراي گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان: تبصره  .باشدع ميآزادگان ممنو

 . باشد صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي. اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد زنجان 14

 بلوچستان سيستان و 15
 . باشد اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان ممنوع مي

 . باشدهاي خاش، ايرانشهر، سراوان، چابهار ممنوع ميهاي مرزي شهرستانهاي زابل، هيرمند، زهك و بخشاقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستان

 سمنان 16
قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك، منطقه دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي 

 .هاي شاهرود و دامغان ممنوع استاقامت اتباع افغاني در شهرستان.باشدممنوع مي

 .باشد ريز و خنج ممنوع ميني هاي فيروز آباد ، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر، رستم،اقامت اتباع افغاني در شهرستان فارس 17

 . باشدبه استثناء شهرستان قزوين، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي قزوين 18

 .فاقد ممنوعيت قم  19

 كرمان 20
شير، كهنوج، جيرفت، انار و اتباع عراقي هاي منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج رودبار، فارياب، نرمااقامت اتباع افغاني در شهرستان

 . باشد در سطح استان ممنوع مي

 باشد اقامت اتباع افغاني درسطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي كرمانشاه 21

 كردستان 22
هاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي ن سقز و شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان  و اقامت كليه اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستا

 )به استثنامهمانشهرها.( باشد استان ممنوع مي

 . باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي بويراحمد كهگيلويه و 23

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  گيالن 24

 . باشد ان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز ميصرفاً شهرستان هاي گرگ گلستان 25

 . باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي لرستان 26

 . باشد اقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع مي مازندران 27

 مركزي 28
محالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع  هاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين،خمين، شازند،اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 . باشد مي

 . باشد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي همدان 29

 هرمزگان 30
 .هاي كيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسك ممنوع ميباشداقامت اتباع عراقي در شهرستان

 .مي باشداقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع 

 .  باشد اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي خاتم و بافق ممنوع مي يزد 31

ن :  ۴ جدول شماره را ي اي ي در جمهوري اسالم ران قامت اتباع غير اي و ا ق ممنوعه اسكان  ط  منا
 
 

 


