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 ميبسم اهلل الرحمن الرح

 مقدمه:
 یبرا ید سربلنديو ام يندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهيپو يتمام یبراي اله قيتوف یزد منان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب     

 يگروه پزشك یهاوسته رشتهيارشد ناپيقطع کارشناسرش دانشجو در ميآزمون پذانتخاب رشته محل تحصيل ط يضوابط و شرا ،زيداوطلبان عز

 .گرددير اعالم ميز عهد و متخصص به شرحمت يانسان یروين نيبا هدف تام ،97سال 

تا بتوانند با آگاهي از وضعيت علمي خود،  شده استکارنامه علمي در اختيار داوطلبان قرار داده ابتدا  ،97در آزمون کارشناسي ارشد سال 

ان )همزم روز خواهد بود.4به مدت  03/5/79 لغايت 77/5/79تاريخزمان انتخاب رشته محل از تری را انجام دهند. انتخاب دقيق

 ويرايش انتخاب محل تحصيل نيز امكانپذير مي باشد.(
 

 

 ضوابط آزمون -بخش اول
 

 کارنامه اعالم نتيجه اوليه آزمون : –1

 

 باشد. قابل رويت و دريافت مي   http://sanjeshp.irکارنامه فقط از طريق سامانه اينترني مرکز سنجش آموزش پزشكي به آدرس 

 باشد:حاوی اطالعات زير مياين کارنامه کارنامه خود را مالحظه و دريافت نمايند.  ،توانند با وارد نمودن کد رهگيریداوطلبان مي

رتبه کل داوطلب در -6رتبه در سهميه -5به درصد ترازنمره کل  -4 دروس امتحاني به درصد نمره خام -3سهميه -2مشخصات فردی -1

 معدل )براساس اعالم داوطلب( -7ه آزاد( )رتبلبان همان رشته بدون اعمال سهميه بين کليه داوط

نمرات اكتسابي داوطلب  همچنين و شدهبر اساس اطالعاتي كه توسط داوطلب در فرم  ثبت نام درج  كليه اطالعات كارنامه
توسط مركز سنجش آموزش  لب،به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطالعات اعالم شده از سوي داوط كه صادر شده است

 باشد.پزشكي نمي
داوطلب ملزم است درصورت مجاز بودن  باشد.يا پذيرفته شدن داوطلب نمي صدور كارنامه به معني احراز شرايط آن رشته 

 نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل خود اقدام نمايد.  
نام، نوع ..( در صورت وجود مغايرت در اطالعات مندرج در فرم ثبتدر هر مرحله از آزمون )قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و.

، توسط مرکز 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  روند سنجش و پذيرش )از جمله حذف داوطلب از 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  

  عرفي خواهد شد.م)بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمي( متخلف به هيئت بدوی رسيدگي به تقلب و تخلف آزمونها وزارت متبوع 

 باشد. و متعاقباً اقدامي ميسر نمي باشد: عدم انتخاب رشته محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته محل و آزمون مي تذكر مهم
 

 محل تحصيل :افراد مجاز به انتخاب رشته-1-1

ها حدنصاب مربوطه اعمال کيفيت پذيرش، در کليه رشته شرايط اختصاصي دفترچه راهنمای ثبت نام، جهت حفظدر براساس ضوابط مندرج 

 و باتوجه به تعداد زياد داوطلبانباشند. محل نميتخاب رشته، مجاز به انه نمره کل آنها کمتر از حدنصاب باشدگرديده است. بنابراين افرادی ک

افراد  ،برابر ظرفيت پذيرش هر رشته چندبه تعداد  مرهبه ترتيب اولويت ن در مجموع پذيرش عادی و مازاد، هامحدوديت ظرفيت پذيرش رشته

برابر ظرفيت  چندجزء  علي رغم کسب حدنصاب،به لحاظ نمره اکتسابي بعبارتي ممكن است افراد  .اندمحل شدهمجاز به انتخاب رشته

 باشد.  تعداد مذکورمتر از پذيرش نباشند و يا ممكن است به دليل عدم کسب حدنصاب، تعداد افراد مجاز به انتخاب رشته محل، ک

 روش محاسبه نمره كل تراز و رتبه داوطلب :-1-7

 باشد.هر داوطلب به شرح زير مي تراز روش چگونگي محاسبه نمره خام به درصد و نمره تراز هر درس و نمره کل
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 به درصد و نحوه محاسبه آن : نمره خام  - 1-7-1

نمايد، نمرات خام هر درس به درصد محاسبه شده و درج گرديده است. که نحوه محاسبه اين در کارنامه علمي اوليه که داوطلب دريافت مي

 باشد.نمره 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

 شود.نمره اکتسابي اين درس از طريق فرمول زير محاسبه مي( به هر سؤال غلط ، -1) منفي

1 n -n3  نمره خام درس =i ام 

 شود :اين نمره به درصد تبديل مي  

 ام   iنمره خام به درصد درس         
 

 درج شده است . کارنامه اين عدد در و ( NKH i) به درصد بودهام  iدرس  که عدد حاصل نمره خام 

-سؤال باقي مانده صحيح مي  N، اين سؤاالت حذف شده و تعداد باشدسؤاالت غلط  تعدادی از طبق کليد نهايي يک درس در اگر : 1تبصره 

 باشد. 

 39 ،های آماریس روشسؤال در 44های آماری حذف شده است. لذا از تعداد درس روشاول  به عنوان نمونه در رشته آمار زيستي، سؤال

 (خواهد بود .N=39) سؤال صحيح

 :شدهتراز  علمي محاسبه نمره كل-1-7-7

 محاسبه شده است .(  NKH i) عدد نمره خام به درصد  mدرس امتحاني،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 

)به تعداد دروس امتحاني( در کارنامه داوطلب درج  نمره خام به درصد 4درس امتحاني بوده، لذا  4] به عنوان نمونه رشته آمار زيستي دارای 

 گرديده است.[ 

نمره (  NKH i)بعبارتي  شود .مي(  NT i)تبديل به نمره تراز  ،(NKH i)در هر درس با کمک ماکزيمم نمره اکتسابي، نمره خام به درصد 

 شود.تبديل مي(  NT i)ام به نمره تراز  iخام به درصد درس 

    از طريق فرمول زير محاسبه  علمي (NKLT، نمره کل تراز )رشته مربوطه ها درآنضرايب  ودروس مختلف ( NT i) رازتبا داشتن نمرات 

 ام مي باشد .   iضريب درس  شود.  مي

 

 
 نحوه تاثير معدل دانشگاهي در نمره كل تراز داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد-7-7-7

مصوبه پنجمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در  دفترچه راهنمای ثبت نام اعالم گرديد ،طبق 15-1بند  همانگونه که طي  -

مصوبات نوزدهمين جلسه نشست شورای آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي و  21/12/95های تحصيالت تكميلي مورخه دوره

  .است موثردر نمره کل تراز  %24، به ميزان 97سال  سي ارشدمقطع کارشناسي در آزمون کارشنامعدل  ،،  22/12/95مورخه 

کشور ، ابتدا نمره معدل داوطلبان با استفاده از روش علمي تراز سراسرفارغ التحصيالن دانشگاههای مختلف معدل با توجه به اختالف سطح 

 .شودمي

ات در مرکز سنجش طبق مصوب، شودمي اجراارشد  سازمان سنجش آموزش کشور، در مقطع کارشناسيروش علمي تراز که سالهاست در 

 . (اجرا نشد 96اين امر برای سال  البته) شودمياجرا  97از آزمون سال آموزش پزشكي 

نمره ی داوطلب از معدل واقعي داوطلب کمتر باشد، همان معدل واقعي مبنای عمل قرار مي گيرد. و در نهايت در صورتيكه معدل تراز شده

 اوطلب برابر است با مجموع معدل تراز شده )حداکثر بيست( و نمره علمي تراز شده داوطلب)حداکثر هشتاد(.   کل تراز هر د

  :تراز محاسبه نمره كل -0-7-7  

 باشد. Moad jو معدل تراز شده آن   (NKLT j)ام   jاگر نمره کل علمي تراز هر داوطلب 
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 شود.نمره کل اين داوطلب از رابطه زير محاسبه مي

NKL j = )4/0 × NKLT j( +  Moad j 

 شود.باشد . اين نمره کل در کارنامه درج شده و رتبه براساس اين نمره کل تعيين ميپذيرش افراد براساس اين نمره مي

رای نمره های آن مجموعه داوطلب داهای امتحاني که چند رشته در يک مجموعه مشخص شده است، به تعداد رشته: درمجموعه1تذکر مهم 

 کل خواهد بود . 

اند دقت نمايند فقط يک کارنامه دريافت خواهند کرد که چهار گروه آزموني شرکت نموده 4: داوطلباني که در دو گروه متفاوت از 2تذکر مهم 

 نتيجه هر دو گروه آزموني در همين کارنامه درج شده است .

که در هر رشته ضرايب دروس متفاوت است ، لذا داوطلب در کارنامه خود دارای  باشدرشته مي  14بعنوان نمونه مجموعه پرستاری دارای 

های آن خواهد بود . باشد.  بعبارتي دارای يک نمره کل و يک رتبه کل برای هر يک از رشتهرتبه کل در اين مجموعه  مي 14نمره کل و  14

 گردد.رتبه افراد در هر رشته براساس نمره اکتسابي آن رشته محاسبه مي

 

 

 روش گزینش : – 2
 

امتحاني يا مجموعه همان رشته امتحاني آزمون کارشناسي ارشد، از بين داوطلبان  هایيا مجموعه هادر هر يک از رشتهگزينش دانشجو  

انجام  شده، تعيين توسط خود داوطلب اولويت انتخاب رشته محل که وسهميه  مندرج در کارنامه،کل تراز به درصد نمره اساس بر امتحاني 

ضوابط دفترچه  و يا مجموعه امتحاني اکتسابي، ظرفيت موجود در رشته امتحانيتراز خواهد شد. لذا داوطلب موظف است بر اساس نمره کل 

عالقه شخصي نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل  دفترچه مذکور( و 1راهنمای ثبت نام آزمون ) از جمله شرايط مندرج در جدول شماره 

  دام نمايد. خود اق

 

    های مختلف آزمون :سهميه– 3
 

 عبارتست از: ی آزمونها، سهميهاعالم شده بطور کامل راهنمای ثبت نام آزموندفترچه  ب شرايط اختصاصي-5طي بند قبالً همانگونه که 

 رزمندگان و ايثارگران سهميه  -0-1

 :( 11الي  0دفترچه راهنمای ثبت نام )صفحات  -1-5بر اساس بند 

 حضور داوطلبانه در جبهه دارایکه  ستاد کل نيروهای مسلح )رزمندگان بسيجي، جهادگران جهاد کشاورزی، رزمندگانرزمندگان  -الف

  .(باشندمي

 شهيد جامعه هدف بنياد ،"... پنجساله ششم توسعه"برنامه  94ماده و ايثارگران به رساني خدمت جامعه قانون )براساسايثارگران  -ب

 .(باشندحضور داوطلبانه در جبهه ميماه  6حداقل دارای رزمندگاني که  همسر و فرزندان يثارگرانوامور ا

و ماده  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و اصالحيه آنضوابط مجلس شورای اسالمي، گزينش داوطلبان برای اين سهميه، براساس 

 گيرد. صورت مي ي و اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگ 94

% نمره آخرين فرد پذيرفته 74باشد. )باتوجه به مصوبات کسب حداقل سنجش و پذيرش در اين سهميه به شرط کسب حدنصاب علمي مي

% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد توسط 04و کسب حداقل  )بند ب فوق الذکر( شده در گزينش آزاد توسط ايثارگران

 باشند )بند الف فوق الذکر((ي که فقط دارای حضور داوطلبانه در جبهه ميندگانرزم

 اختصاص دارد :به دو گروه زير  کل از ظرفيت پذيرش % 57 -0-1-1

 ،فرزند و همسر :شاهد، مفقود االثر، آزاده -% 25جانباز باالتر از فرزند و همسر  -جانباز -هآزادشامل :  ايثارگران -الف -0-1-1

 باشندفقط رزمندگاني که دارای حضور داوطلبانه در جبهه مي -ب -0-1-1 

 اختصاص دارد :به دو گروه زير  از ظرفيت پذيرش کل 5% -0-1-7

 % 25جانباز کمتر از فرزند و همسر  -% 25کمتر از جانباز  -الف-0-1-7 
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  باشند.در جبهه ميماه حضور داوطلبانه  6همسر و فرزندان رزمندگاني که دارای حداقل  -ب-0-1-7 

 تذكر بسيار مهم : 

اند، در کارنامه خود بسته به شرايط تأييد يا عدم تأييد سهميه، يكي از دو %( بوده5% و 25افرادی که متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران )

 گزينه زير را مالحظه خواهند نمود. 

 اند. ها يا نهاد مربوطه مورد تأييد واقع شدهاين افراد توسط سازمان "سهميه رزمندگي شما تأييد شده است."گزينه -الف

ها تاييديه آن 27/5/97بايست حداکثر تا تاريخ شان مورد تأييد واقع نشده، مياين افراد سهميه "سهميه رزمندگي شما تأييد نشده است. "گزينه  -ب

 جش آموزش پزشكي اعالم شود. از طريق ستاد کل سازمان مذکور مستقر در تهران به مرکز سن

های بايست زيرمجموعهالزم به تاکيد است هيچگونه نامه از واحدهای زير مجموعه يا ادارات مختلف قابل قبول نبوده و مورد تاييد واقع نخواهد شد. مي 

جهاد کشاورزی و مدير کل آموزش بنياد شهيد و  ودجا( و مدير کل امور اداری وزارت-ناجا-آجا-سپاه-ذيربط به معاونت نيروی انساني کل تهران ) بسيج

بديهي است در صورت عدم امور ايثارگران مستقر در تهران مراتب را اعالم نموده و از اين مراکز تأييد نهايي به مرکز سنجش آموزش پزشكي اعالم شود. 

 دريافت تاييديه، داوطلب در سهميه آزاد سنجش خواهد شد.

 
 

 سهميه آزاد -0-7

  )اضافه بر ظرفيت پذيرش كل( ميه استعداد درخشانسه -0-0

به صورت پذيرش کل   ظرفيت % 14 -% نمره آخرين فرد پذيرفته آزاد94درصورت کسب حدنصاب  _)با آزمون ورودي( -الف  

 اضافه بر ظرفيت کلي

اضافه بر به صورت  لظرفيت پذيرش ک %14 - براساس امتياز اکتسابي طبق آئين نامه مربوطه _(بدون آزمون ورودي) -ب 

 ظرفيت کلي

در  1بعنوان مثال ممكن است فردی حائز رتبه باشد. مي نصاب کسب حد و ايثارگران جش در سهميه رزمندگانيكي از شرايط سن: 1تذكر 

 پذيرفته نشود. عدم کسب حد نصاب الزمباشد ولي بدليل  و ايثارگران رزمندگانسهميه 

اند بيش از تعداد ظرفيت پذيرش نمره حدنصاب الزم را کسب نموده و ايثارگران رزمندگانسهميه اگر تعداد افرادی که در  : 7تذكر 

 هيچگونه ظرفيت اضافي پذيرش نخواهد شد. و صورت گرفتهترتيب اولويت نمره پذيرش به باشد،  ظرفيت تخصيصيبراساس 

سخگوی ، پا 2-1-3بند   % سهميه اختصاصي5نگردد و  تكميلالذکر فوق -1-1-3بند % 25در صورتي که سهميه :بسيار مهم   0تذكر 

جانبازان زير % و همسر و فرزندان 25مذکور به جانبازان زير  %5% مازاد بر 25، ظرفيت خالي باقي مانده متقاضيان واجد شرايط نباشد

 .يافت، اختصاص خواهد ه شرايط الزم را دارندداوطلبانه در جبهه کماه حضور 6فرزندان و همسران رزمنده با حداقل %، 25

نصاب ، ظرفيت آن  کسب نمره حدبه علت عدم  1-3بند  و ايثارگران رزمندگانتكميل ظرفيت تخصيصي توسط در صورت عدم :4تذكر 

 يابد.به سهميه آزاد اختصاص مي

آزاد سهميه  ،دشوآزاد  کسب نمره قبولي سهميه حائز 1-3بند  و ايثارگران رزمندگانسهميه  داوطلبانکه هريک از در صورتي:5تذكر

 محسوب خواهد شد.

 .شده استو به نسبت مدت حضور در جبهه فرد محاسبه و اعمال  1نمره رزمندگي بعنوان نمره يک درس با ضريب  : 6تذكر 

 د.پذيربدون در نظر گرفتن نمره رزمندگي صورت مي  ،در سهميه آزاد و ايثارگران رزمندگانسنجش شرکت کنندگان سهميه  :7تذكر 

در صورت وجود فرد متقاضي واجد شرايط  "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر"ظرفيت مربوط به آيين نامه  :8تذكر 

تكميل  رشته محلظرفيت مازاد استعداد درخشان تكميل خواهد شد. در غير اينصورت ها در هريک از رشته محل در زمان مقرر، معرفي شده

  نخواهد شد.

% نمره آخرين فرد پذيرفته 94کسب حد نصاب ،  "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر" بر اساس آيين نامه :9 ذكرت

، کف نمره بوده و با آزمون "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در مقاطع باالتر"شده سهميه آزاد برای واجدين شرايط استفاده از 

 خواهد بود.  ،محل و ظرفيت پذيرش تعيين شده، رشته نمرهلويت پذيرش بر مبنای او
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 ها و مراکز پذیرنده دانشجو در آزمون :انواع دانشگاه –3
 

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

 توضيحات دانشگاه رديف

 ظرفيتپذيرش بر اساس  )دولتي عادی( - های علوم پزشكيدانشگاه 1

 با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت -(هاو پرديس )بين الملل سابق های شهريه پردازدوره -های علوم پزشكيدانشگاه 2

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

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -از پرسنل رسمي نيروهای مسلح -ساس ظرفيتپذيرش بر ا دانشگاه علوم پزشكي ارتش 4

 آن دانشگاه وزارت بهداشت و تابع قوانين -نيروهای مسلح از پرسنل رسمي -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل 5

 اخت شهريهبا پرد -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه علوم پزشكي دوره مجازی 6

 با پرداخت شهريه -پذيرش بر اساس ظرفيت موسسه غير انتفاعي وارستگان مشهد 7

 تابع ضوابط اعالم شده از آن دانشگاه -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه شاهد 0

 اهآن دانشگ وزارت بهداشت و تابع قوانين -رايگان و پرداخت شهريه  -پذيرش بر اساس ظرفيت دانشگاه تربيت مدرس 9

 

 : 97ها و مراکز پذیرنده دانشجو درآزمون شرایط و ضوابط برخی از دانشگاه –4

 

  دولتي عادي – هاي علوم پزشكيدانشگاه -4-1
نگام انتخاب محل ه بهرايگان بوده و دوره پذيرش در اين توجه نمايند دوره دولتي عادی های علوم پزشكي داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه

  .)به عنوان مثال: تهران(را انتخاب نمايند هادانشگاهاين  محلرشتهنام بايست صيل ميتح

 

 با پرداخت شهريه - هاي علوم پزشكيدانشگاه پرداز شهريه و  دوره پرديسپذيرش در  -4-7

الزم  ها اعالم خواهد شدد.  وسط دانشگاهميزان شهريه در دوره هاي شهريه پرداز ت باشد.ها بصورت پرداخت شهريه ميپذيرش در اين دانشگاه

 هاي مورد نظر پيگيري نمايند.است داوطلبان از دانشگاه

 نيام بايسيت های علوم پزشكي توجه نمايند بهنگام انتخاب محل تحصيل مييدانشگاه پرداز شهريه و يا دوره پرديسداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 

  .)به عنوان مثال: تهران  با پرداخت شهريه(نمايندرا انتخاب  هادانشگاهاين  محلرشته

داوطلبان  مراجعه شود. و مراکز هاجهت کسب اطالعات الزم از شرايط، ضوابط و هزينه تحصيل به آدرس پايگاه الكترونيكي اين دانشگاه -4-7-1 

لذا داوطلب گردد. های تحصيلي، هزينه دريافت ميهزينهدقت نمايند در هر نيمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجويان برای تامين 

   باشد.موظف به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي مي

به عهده دانشگاه  و دوره اختيار تشكيل کالس  درصد ظرفيت اعالم شده باشد، 54ای پس از اعالم نتايج کمتر از درصورتي که ظرفيت رشته -4-7-7

 شرکت نمايد.  90تواند مجدداً در آزمون سال لذا در صورت انحالل دوره، داوطلب مي باشد.برگزار کننده مي
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بايست در آزمون باشند، مي)با پرداخت شهريه( مي هادانشگاه شهريه پردازدوره در  تحصيلداوطلبان دقت نمايند در صورتيكه خواهان  -4-7-0

 . باشد()تغيير رشته امكان پذير نمي مايندکرده و نمره قبولي را کسب نشرکت رشته مورد نظر ورودی 

 

  : ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي -4-0
ضمن مطالعه های مورد پذيرش از طريق آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت، داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي برای رشته

دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کليه مراحل پذيرش دانشجو در صي دفترچه راهنمای ثبت نام ب شرايط اختصا-11بند کامل  

شود. پس از پذيرش کليه ضوابط تحصيلي )از جمله هزينه اجرا مي پذيرند،که از طريق آزمون وزارت بهداشت دانشجو ميواحدهای مختلف اين دانشگاه 

از آن تحقيقات الزم  دقت و ،شود قبل از انتخاب محل تحصيلباشد. لذا توصيه ميتابع قوانين آن دانشگاه مي (خاص و ساير ضوابط دوره تحصيل

 هاي مورد نظر پيگيري نمايند.الزم است داوطلبان از دانشگاه و  ها اعالم خواهد شد ميزان شهريه توسط دانشگاه. بعمل آيددانشگاه 

 

  :شجو در دانشگاه علوم پزشكي ارتش ضوابط مربوط به پذيرش دان -4-4
های مورد پذيرش از طريق آزمون برای رشته فقط پرسنل رسمي نيروهای مسلح()داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي ارتش

برای آن دانشگاه  بعد از آزمون قبل و وزارت بهداشت، دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کليه مراحل 97کارشناسي ارشد سال 

مرکز سنجش آموزش  14و اطالعيه شماره  راهنمای ثبت نام شرايط اختصاصي دفترچهب -0بايست دارای شرايط مندرج در بند شود. و مياجرا مي

 نيز باشند. پزشكي 

داوطلبان ی اين رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. مرحله مصاحبه برادقت نمايند گاه اين دانش رشته روانشناسي بالينيمتقاضي داوطلبان  تذکر:

از طريق سايت مرکز  ،ظرفيت پذيرش برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره و به تعداد  د نيمه اول شهريور ماه،دقت نماينمتقاضي 

جهت برگزاری مرحله دوم آزمون به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند. بايست مي و متعاقباً نيمه اول شهريور ماهسنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد. 

 الزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه شود. 

واهند شد. الزم به های عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خاين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت 

  باشد.توضيح است معرفي اين افراد به منزله کسب اولويت پذيرش و يا قبولي نمي

باشند و پرسنل رسمي نيروهای مسلح مي که شرکت کننده در آزمون( خود داوطلببسيار مهم: تعدادی از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني )

 توانند آنرا انتخاب نمايند.باشند، ميهای مورد پذيرش ميرشته دارای شرايط مربوط به اين دانشگاه در

 باشد.های آموزشي برعهده نيروی مربوطه و يا شخص داوطلب ميتحصيل در دانشگاه غير شبانه روزی بوده و کليه هزينه -تذکرات: الف 

 باشد.انتساب )ماموريت( تحصيلي برای مقاطع کارشناسي ارشد الزامي مي -ب

 تعهدی در قبال خوابگاه ندارد. هيچگونه گاه دانش -ج

معاونت -3طبقه  -ساختمان مرکزی -امام رضا)ع( 541جنب بيمارستان  -خيابان سرهنگ اعتمادزاده -خيابان فاطمي غربي -آدرس دانشگاه: تهران

   www.aums.ac.irآدرس اينترنتي :   -آموزشي

 

  : بط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...ضوا -4-5
مسيلح بايسيت عضيو رسيمي نيروهيای در دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج( مي 97تمامي داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد سال 

سپاه با ارائه مجوز شيرکت در آزميون از معاونيت بهداشيت، درميان و اعضای رسمي  .باشند  (وزارت دفاع –نيروی انتظامي  –ارتش  –سپاه پاسداران )

ي آموزش پزشكي سپاه و ساير نيروهای مسلح شامل اعضای رسمي ارتش، نيروی انتظامي و وزارت دفاع با ارائه مجيوز شيرکت در آزميون از رده خيدمت

 رداخت شهريه در قالب قرارداد آموزشي انجام خواهد شد.مربوطه و تاييد ليست شرکت کنندگان توسط دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله با پ

ضمناً اين دانشگاه هيچ گونه تعهدی در دقيقا مطالعه و رعايت شود. راهنمای ثبت نام شرايط اختصاصي دفترچهب -7مندرج در بند الزم است مفاد 

 قبال تأمين خوابگاه دانشجويان کارشناسي ارشد ندارد. 

ظرفيت  برابر چنداسامي واجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد  نيمه اول شهريور ماهنمايند در  دقتداوطلبان متقاضي  تذکر:

بايست جهت مي متعاقباً نيمه اول شهريور ماهو از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد.  پذيرش برای هر رشته آن دانشگاه،

ون به دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند. الزمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينترنتي آن دانشگاه مراجعه برگزاری مرحله دوم آزم

 شود. 

های عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. الزم به اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت

 باشد.ت معرفي اين افراد به منزله کسب اولويت پذيرش و يا قبولي نميتوضيح اس

http://www.aums.ac.ir/


                           

 ی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال" 

                

0 

 

باشند و پرسنل رسمي نيروهای مسلح ميکه شرکت کننده در آزمون(  خود داوطلببسيار مهم: تعدادی از داوطلبان سهميه رزمندگان و ايثارگراني )

 توانند آنرا انتخاب نمايند.ند، ميباشهای مورد پذيرش ميدارای شرايط مربوط به اين دانشگاه در رشته

 دانشگاه ع.پ. بقيه اهلل  – معاونت آموزشي –نصرتيکوچه شهيد  -جنوبي خيابان شيخ بهايي -خيابان مالصدرا -ميدان ونک -آدرس دانشگاه: تهران

  87480618تلفن -www.bmsu. ac.ir:  آدرس اينترنتي
 

 م پزشكي علو هايمجازي دانشگاه شرايط و ضوابط دوره -4-6

. آئين مطالعه نمايندها قبل از انتخاب اين دانشگاها های علوم پزشكي رداوطلبان موظفند آيين نامه آموزش از راه دور در دانشگاه-4-6-1

                    باشد.از طريق سامانه زير قابل دسترسي مينامه مذکور 

 گردد.  غ آن توسط دانشگاه اعالم ميو مبل بودهبا پرداخت شهريه  دورهتحصيل در اين -4-6-7

  مراجعه فرمايند.پذيرنده دانشگاه جهت کسب اطالعات بيشتر از جمله شرايط، ضوابط و شهريه به سايت -4-6-0

 : مشهدركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان م -4-7

)واقع در شهر  الي علوم پزشكي وارستگان مشهدمرکز آموزش ع انمتقاضي باشد.پذيرش و تحصيل در اين دانشگاه با پرداخت شهريه مي 

 دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کليه مراحل پذيرش دانشجو 97برای آزمون کارشناسي ارشد سال تحصيلي مشهد(

يه ضوابط تحصيلي )از جمله کل در دوره تحصيل،شود. اجرا مي شوند،که از طريق آزمون وزارت بهداشت پذيرفته مي )قبل و بعد از آزمون(

 باشد.مي مرکزهزينه دوره تحصيل (تابع قوانين و مقررات آن 

 به آدرس اينترنتي آن مرکز مراجعه نمايند. بيشتر جهت کسب اطالعاتداوطلبان الزم است 

   www.varastegan.ac.irآدرس سامانه: 

 

  : وط به پذيرش دانشجو در دانشگاه شاهدضوابط مرب -4-8

 قبل و بعد از آزمون دانشگاه دقت نمايند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کليه مراحلاين داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در 

-باشد. لذا توصيه ميه ميشود. پس از پذيرش کليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگابرای آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي

شرايط -ب-9ضمن مطالعه بند  جهت کسب اطالعات در رابطه با اين دانشگاهمده و تحقيقات الزم بعمل آ شود قبل از انتخاب دقت و

 د. شومراجعه نيز  دانشگاه به آدرس اينترنتي آن  اختصاصي،
ظرفيت  برابر چندجدين شرايط به ترتيب اولويت نمره مرحله علمي و به تعداد اسامي وا نيمه اول شهريورماهدقت نمايند در تاريخ داوطلبان متقاضي 

بايست جهت ميمتعاقباً نيمه اول شهريور ماه و از طريق سايت مرکز سنجش آموزش پزشكي اعالم خواهد شد  پذيرش برای هر رشته آن دانشگاه،

نتي آن دانشگاه مراجعه رمست جهت اطالع از زمان و مكان دقيق آزمون به سامانه اينتبه دانشگاه مربوطه مراجعه نمايند. الز ،برگزاری مرحله دوم آزمون

 شود. 

های عمومي و طي مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهايي واقع خواهند شد. اين افراد پس از انجام مصاحبه و بررسي صالحيت 

 باشد.پذيرش و يا قبولي نميالزم به توضيح است معرفي اين افراد به منزله کسب اولويت 
هي دانشگاه تعهدی در خصوص تامين خوابگاه برای دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً در صورت وجودظرفيت مازاد خوابگا

 توانندازخوابگاه استفاده نمايند.وباپرداخت قيمت تمام شده مي

 www.shahed.ac.irآدرس اينترنتي :  

 

  :)صرفاً در دانشكده علوم پزشكي(ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس -4-9
وزارت بهداشت،  97های مورد پذيرش از طريق آزمون کارشناسي ارشد سال تحصيلي ادامه تحصيل در دانشگاه تربيت مدرس برای رشته انمتقاضي

شود. پس از برای آن دانشگاه جهت پذيرش دانشجو اجرا مي قبل و بعد از آزمون ابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در کليه مراحلدقت نمايند ضو

شرايط اختصاصي دفترچه راهنمای -ب-14ضمن مطالعه مفاد بند شود باشد. لذا توصيه ميپذيرش کليه ضوابط تحصيلي تابع قوانين آن دانشگاه مي

 از سايت دانشگاه بعمل آيد.   تحقيقات الزم از انتخاب دقت و قبلثبت نام، 

http://www.varastegan.ac.ir/
http://www.shahed.ac.ir/
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ها پذيرش دانشجو دارند( دانشگاه در آن 4هايي که حداقل )در رشته کارشناسي ارشد وزارت بهداشتبه دانشجويان رتبه برتر دوره روزانه  -5-9-1

 گردد:ای به شرح زير پرداخت ميجايزه

 ميليون تومان 3:  آزمونبه دانشجويان رتبه اول  -5-9-1-1

 ميليون تومان 2به دانشجويان رتبه دوم آزمون:  -5-9-1-2

 ميليون تومان 5/1به دانشجويان رتبه سوم آزمون:  -5-9-1-3

وايز پرداخت ميليون تومان ج 2و  5/1ها پذيرش دانشجو دارند، تنها به رتبه اول به ترتيب مبلغ هايي که دو يا سه دانشگاه در آندر رشته  -5-9-1-4

 شود.مي

های بعد و براساس پيشرفت تحصيلي دانشجو در طول تحصيل پرداخت يک سوم مبلغ هديه تا پايان نيمسال دوم تحصيلي و الباقي در نيمسال-تبصره

 شود.مي

ای دانشجويان دوره روزانه در نظر هميليون تومان اعتبار پژوهشي برای حمايت از پايان نامه 5/1تا مبلغ  97انشگاه تربيت مدرس در سال د -5-9-7

 گرفته است. 

دانشگاه در آن رشته پذيرش  4)که حداقل  کارشناسي ارشد وزارت بهداشتروزانه  3تا  1های دانشگاه تربيت مدرس به دانشجويان رتبه-5-9-0

 صاص خواهد داد:دانشجو داشته باشند(، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي )گرانت( نيز به شرح زير اخت

 ميليون تومان 5/1دانشجويان رتبه اول آزمون:  -5-9-3-1

 هزار تومان 244ميليون تومان و  1دانشجويان رتبه دوم آزمون:  -5-9-3-2

 ميليون تومان 1دانشجويان رتبه سوم آزمون:   -5-9-3-3

ميليون تومان وام قرض  5ها پذيرش دانشجو دارند(، مبلغ ر آندانشگاه د 4هايي که حداقل دانشگاه به دانشجويان رتبه اول )در رشته -5-9-4

 نمايد.الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداخت مي

آيين نامه استخدامي اعضای هيات علمي، )درصورت گذراندن دروس مربوط  55ماده  6های روزانه، براساس تبصره به کليه دانشجويان دوره -5-9-5

تواند ت در جلسه صالحيت مدرسي( گواهي صالحيت مدرسي اعطا خواهد شد. )اين گواهي عالوه  بر اعطای دو پايه اضافي هنگام جذب، ميو شرک

 ها محسوب گردد.(امتيازی برای فارغ التحصيالن اين دانشگاه در جذب به عنوان هيات علمي در ساير دانشگاه

مقطع کارشناسي ارشد دوره روزانه، طبق ضوابط امتياز بيشتری برای سكونت در خوابگاه مجردی از آزمون سراسری  5تا  1های به رتبه -5-9-6

 شود.نيمسال دوم داده مي

های باتوجه به محدوديت ظرفيت خوابگاه، واگذاری خوابگاه به صورت مجردی فقط به دانشجويان روزانه و به طور تدريجي در طول نيمسال -5-9-7

-ود و مدت سكونت حداکثر تا پايان نيمسال چهارم در مقطع کارشناسي ارشد با پرداخت نقدی اجاره بها در ابتدای هر نيمسال مياول و دوم خواهد ب

 گيرد.های وزارت علوم و بهداشت( خوابگاه تعلق نميباشد. ضمناً به دانشجويان روزانه شاغل و بورسيه )غير از بورسيه

 گيرد.ای نيز تعلق نميهای مازاد را ندارد و به دانشجويان مذکور تغذيه يارانهه و امكانات رفاهي برای دورهدانشگاه امكان تامين خوابگا -5-9-8

باشد. متقاضيان واجد شرايط کمک و ديعه مسكن براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلي مي -5-9-9

 باشند. به درخواست وام مذکور مي درمان و آموزش پزشكي، مجاز

-تغذيه دانشجويي طبق ضوابط صرفاً به دانشجويان روزانه در روزهای غير تعطيل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصيلي ارائه مي -5-9-13

 شود.

شگاه قابل دسترسي است و ضروری است های مازاد دانشگاه تربيت مدرس از طريق سايت حوزه معاونت آموزشي دانميزان شهريه دوره -5-9-11

های مذکور آگاهي يابند. در ضمن اين شهريه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل امور داوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دوره

 شود.رفاهي دانشجويان )خوابگاه و تغذيه( نمي

اساس اعتبار تاميني از سوی صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخت هرگونه وام به صورت محدود و بر -5-9-17

 باشد.مي

تعدادی از پذيرفته شدگان در دوره کارشناسي ارشد زيست فناوری پزشكي، پس از گذراندن موفق دروس سال اول تحصيلي، در صورت  -5-9-10

يني مشترك بين المللي زيست  کارآفريني با اروپا به عنوان پايان نامه فارغ التحصيلي خود مشارکت های کارآفرتوانند در پروژهواجد شرايط بودن مي

ها با امكان گذراندن کرده و عالوه بر مدرك کارشناسي ارشد، گواهي بين المللي نيز دريافت نمايند. تسلط به به زبان انگليسي و پيش بيني برخي هزينه

 انشگاه اروپايي  جزء شرايط است. بخشي از سال دوم تحصيلي در د
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 دانشگاه تربيت مدرس -های چمران و جالل آل احمدتقاطع بزرگراه –آدرس: تهران 

 

 درخشان : يه استعدادهاياستفاده از سهم يضوابط مربوط به داوطلبان متقاض -4-13
 بدون آزمونو  با آزمونبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيالت ادامه تحصيل استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داوطل

  ( و10الي  16دفترچه راهنمای ثبت نام )صفحه  13-بند ب مطابق با درصورت احراز شرايط الزم،نامه مربوطه آيينبايست پس از مطالعه ورودی، مي

  اقدام نمايند. دستورالعمل های بعدی اين مرکزو  هااطالعيه

بايست همزمان با ساير داوطلبان عادی از تاريخ مي ، همانند متقاضيان با آزمونمتقاضيان بدون آزمون ورودیدر آزمون سال جاری  -4-13-1

خود وارد سامانه شده و انتخاب رشته کد رهگيری  باين الزم است ، نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمايند. بنابرا 03/5/79لغايت  77/5/79

 .باشند مجاز به انتخاب رشته محل مي فقط در زمان ياد شدهبعبارتي اين افراد  محل را انجام دهند.

بايست هر دو فرم انتخاب ، مياندو از شرايط عادی استفاده کرده اين افراد درصورتيكه در آزمون با شرايط عادی شرکت نموده-1: بسيار مهم تذكر

 مخصوص متقاضيان استعداد درخشان بدون آزمون را تكميل نمايند.  -مخصوص کليه داوطلبان و ب-رشته محل الف

 نخواهند بود. الزمست تا انتخاب رشته محلاند به دليل نداشتن کد رهگيری قادر به انجام متقاضيان بدون آزمون که در آزمون ثبت نام ننموده -2

باشد، های انتخابي ميرشته محلنموده و درخواست خود را که شامل کليه مشخصات و ليست به دانشگاه محل تحصيل مراجعه  سريعاً 12/5/97تاريخ 

 . ارائه دهندبه دانشگاه 

دانشگاه مذکور اند، کردهجعه دانشگاه محل تحصيل خود مرا به معرفي،جهت  14/5/97لغايت  1/5/97 از تاريخ ي کهواجد شرايطمتقاضيان   -4-13-7

درصورت تأييد نهايي دانشگاه، سهميه مربوطه )باآزمون ،بدون آزمون( برای  .وده استاقدام نم 77/5/97لغايت  14/5/97 نسبت به معرفي آنها از تاريخ

 اين افراد اعمال خواهد شد.

نتيجه تاييد يا عدم تاييد متقاضيان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون،  هابعد از اتمام ورود اطالعات و معرفي و تاييد توسط دانشگاه تذكر مهم:

زمون که حداکثر تا هفته اول شهريور از طريق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشكي با وارد نمودن کد رهگيری اعالم خواهد شد. درمورد متقاضيان بدون آ

با  27/5/97بايست از تاريخ باشند، مياند و فاقد کد رهگيری ثبت نام ميمعرفي شده طريق دانشگاه اند و در موعد مقرر ازقبالً در آزمون ثبت نام نكرده

دانشگاه  کدملي وارد سامانه شده و درخواست دريافت کدرهگيری نمايند. متعاقباً کد رهگيری صادره به شماره تلفن همراه داوطلب که در سامانه توسط

توانند انتخاب رشته محل را انجام دهند و همچنين نتيجه تاييد يا عدم تاييد سهميه را ا اين کد رهگيری داوطلبان ميدرج گرديده پيامک خواهد شد و ب

 مشاهده نمايند. 

مكاتبات بعدی قابل  زمان مقرر،تاريخ و از سوی دانشگاه بصورت اينترنتي طي تاييد عدم و يا اسامي واجدين شرايط  عدم معرفيبديهي است در صورت 

 گيرد.مرکز سنجش آموزش پزشكي مسئوليتي را بعهده نمينبوده و رسيدگي 

با رشته آزمون لزومي ندارد رشته امتحاني  ،اندکردهشرکت نيز در صورتيكه با شرايط عادی در آزمون  بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط  -4-13-0

اين افراد در زمان انتخاب رشته محل، مجاز به انتخاب در هر دو حالت عادی و  .انتخابي مورد استفاده از آيين نامه استعداد درخشان، يكسان باشد

  آزمون خواهند بود. بدوناستعداد درخشان 

محل يک در صورتيكه متقاضي استعداد درخشان بدون آزمون، جهت استفاده سهميه استعداد درخشان بدون آزمون به هنگام انتخاب رشته-4-13-4

 تواند آنها را به هنگام انتخاب رشته محل انتخاب کند. ، ميهای آن زير مجموعه باشدواجد شرايط رشتهو  مجموعه را انتخاب کند

عالوه بر دقت نمايند  آزمون با( و اندکرده)که در آزمون شرکت  بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-13-5

 همانند ساير داوطلبان عادی مورد سنجش واقع خواهند شد.نيز ر سهميه آزاد برای شرايط عادی داين سهميه، 

 های مورد پذيرشی رشته محلکليه مجاز به انتخاب دقت نمايند بدون آزمونمتقاضيان واجد شرايط استفاده از سهيمه استعداد درخشان  -4-13-6

باشد. و اگر ر دانشگاهي اولويت پذيرش با دانشجوی واجد شرايط آن دانشگاه ميباشند. بديهي است در هبر اساس جدول پذيرش ميدر رشته انتخابي 

ها پذيرفته خواهد شد. شايان ذکر است اولويت ظرفيت بيش از يک نفر باشد حداقل يک نفر از دانشجويان واجد شرايط و در اولويت از ساير دانشگاه

 و بر اساس جدول امتيازدهي مربوطه توسط دانشگاه محل تحصيل، محاسبه خواهد شد.بندی بين دانشجويان برمبنای امتياز کسب شده توسط دانشج

www.modares.ac.ir
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پرستاری اورژانس و تكنولوژی  -پرستاری مراقبتهای ويژه نوزادان -های پرستاری مراقبتهای ويژهداوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در رشته -4-13-7

ست دارای دوسال سابقه کار باليني با مدرك کارشناسي باشند. به عبارتي بالفاصله بعد از بايباشند دقت نمايند ميمي و مديريت پرستاری گردش خون

باشند. حق استفاده از شرايط آئين نامه مذکور برای اين قبيل افراد بعد از سپری ها نميفراغت از تحصيل از دوره کارشناسي مجاز به انتخاب اين رشته

 باشد.سال، محفوظ مي نمودن دوره دو ساله براساس ضوابط همان

محل را انجام دهند، درصورت متقاضيان استعداد درخشان که در آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته محل شده و انتخاب رشته -4-11-8

نام در دانشگاه محل پذيرش کسب نمره قبولي، در شرايط عادی و همچنين با استفاده از شرايط استعداد درخشان پذيرفته شوند، متعاقباً به هنگام ثبت 

 بايست از يكي از دو مورد انصراف خود را اعالم نمايند.مي

 باشد.الت تكميلي ممنوع ميرشته و يا جابجايي در مقاطع تحصيشدگان هرگونه تغيير پس از قبولي و اعالم اسامي پذيرفته-4-17-9
 

 اطالعات ضروری: – 5

نتخاب محل تحصيل همزمان ويرايش ا روز خواهد بود.4به مدت  03/5/79 لغايت 77/5/79 تاريخزمان انتخاب رشته محل از -5-1

 باشد.نيز امكانپذير مي

هايي را انتخاب نمايند که رشته بايستمي باشند،مي محلمجاز به انتخاب رشته های امتحاني که مجموعهها و رشتهداوطلبان -5-7

ترچه راهنمای ثبت دف 1ك مورد پذيرش هر رشته امتحاني مندرج در جدول شماره مطابق مدار ،مدرك تحصيلي مورد پذيرش مقطع قبلي

شده و مجاز نتحصيل مشخص گردد که اين امر توسط داوطلب رعايت  هر مرحله از روند آزمون، پذيرش،بديهي است در  باشد. ،نام آزمون

لغو شده و ضمن محروميت از شرکت در آزمون بعدی، طبق  نبوده است، قبولي فردو يا انتخاب آن رشته به شرکت در آزمون رشته مذکور 

 مصوبات هيئت بدوی رسيدگي به تخلفات آزمونها، در فرد تصميم گيری خواهد شد. 

و مجاز به انتخاب  شرکت نموده 1موعه علوم آزمايشگاهيبه عنوان مثال، درصورتيكه فردی فارغ التحصيل رشته پرستاری بوده و در مج

باشد. در های رشته زيست فناوری ميمحلفقط مجاز به انتخاب رشته دفترچه راهنمای ثبت نام، 1 ق جدول شمارهرشته محل شده، طب

 صورتيكه رشته ژنتيک انساني و بيوشيمي را انتخاب و پذيرفته شود، متخلف محسوب خواهد شد. 

رشته پرستاری مراقبتهای  باشدبا مدرك کارشناسي مي سال سابقه کار باليني 2فاقد که و يا داوطلب شرکت کننده در مجموعه پرستاری 

 ضمن لغو قبولي نامبرده و . لذاباشدنميبه دليل نداشتن سابقه کار باليني مجاز به انتخاب اين رشته  را انتخاب نموده و پذيرفته شود، ويژه

ي به تخلفات درآزمونها عمل خواهد و طبق ضوابط هيئت بدوی رسيدگ شده متخلف محسوب فرد محروميت از شرکت در آزمون بعدی،

 شد.

هاي يک مجموعه براي داوطلب درج شده است ولي داوطلب نمرات كليه رشته علمي مرحله اول: در كارنامه بسيار مهمتذكر 

 بايد دقت نمايد كه شرايط انتخاب آن رشته از مجموعه را داشته باشد.

مورد  لذا جهت اطالع از هر باشد.انه اينترنتي مرکز سنجش آموزش پزشكي ميسام ،تغييرهر گونه طالعات و تنها مرجع اعالم ا -5-0

 . دشوندرج در همين سايت مراجعه های مبه اطالعيهفقط جديد، 

با  97دهه دوم مهرماه باشند کليه اطالعيه های مرکز سنجش آموزش پزشكي را فقط از طريق سامانه اينترنتي اين مرکز تا داوطلبان ملزم مي

های درج شده در سايت مورد پذيرش ديهي است هرگونه ادعا درخصوص عدم اطالع از مفاد اطالعيهب .دکننمطالعه نموده و پيگيری دقت 

 . )الزم است هر هفته سايت مرکز سنجش آموزش پزشكي رويت گردد( نخواهد بود.

 نمايد.اسي ارشد بورس تحصيلي اعطا نميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هيچ يک از دانشجويان مقطع کارشن -5-4

مناطق  5شماره  بايست به هنگام انتخاب خود جدولاين افراد ميباشد.های مربوطه ميشرايط پذيرش اتباع خارجي تابع آئين نامه -5-5

 ممنوعه را در نظر داشته باشند.

، 24/5/95دبيرخانه کميسيون ساماندهي اتباع خارجي مورخ مصوبات سي و دومين جلسه کميته دائمي پناهندگان در  1البته بر اساس بند 

 مورد موافقت قرار گرفته است.های مناطق ممنوعه شوند در دانشگاهامكان تحصيل دانشجويان خارجي که به صورت قانوني وارد کشور مي

دولتي ذيرش نهايي در هر دانشگاهي اعم از نمايد، لذا در صورت پبا توجه به اينكه داوطلب به ترتيب اولويتهای خود را تكميل مي -5-6

به عبارتي بعد از اعالم نتايج نهايي و تكميل ظرفيت پذيرش هر شد.  ، متعاقبًا تغييری در محل پذيرش انجام نخواهدایعادی يا شهريه

 باشد.پذير نميرش انجام در محل پذي طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام( تغيير)دانشگاه، به دليل عدم امكان جابجايي 
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دوره ها و مراکز پذيرنده در رشته انتخابي شده باشد ولي به داليل شخصي، مجاز به انتخاب همه دانشگاه فردی ممكن استبه عنوان مثال 

ر از محل در ساير مراکز دونسبت به پذيرش در دانشگاه دولتي عادی را  خود مازاد با پرداخت شهريه در مرکز نزديک به محل سكونت

خواهان لغو اين  به هر دليليو يا به سبب هزينه تحصيل  متعاقباً و پذيرفته شودهای با پرداخت شهريه دورهاگر دهد. لذا ميترجيح سكونت 

   ش باشد، اقدامي ميسر نخواهد بود.پذير

تغيير رشته  ،هر گونه انتقالعلوم پزشكي ريزی عالي برنامهکارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب شورای نامه آموزشي دورهبر اساس آئين -5-7

با آگاهي کامل و بر اساس  داوطلبان شودلذا توصيه ميباشد. دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ممنوع مييا جابجايي محل تحصيل در و 

 شرايط شخصي و عالقه اقدام به انتخاب محل تحصيل نمايند.

ريزی علوم پزشكي، عالي برنامهط به جابجايي، انتقال و ميهماني براساس مصوبات شورایالزم به توضيح است پس از پذيرش قوانين مربو

 توسط دانشگاه پذيرنده اعمال خواهد شد. لذا از هرگونه پيگيری از طريق اين مرکز خودداری شود. 

دانشجوی دانشگاه مبدا )اول(  ، فرد پذيرفته شدهشوددر رشته هايي که 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 که براساس تفاهم نامه

 گردد، بگذراند.بين دانشگاهها تعيين مي

، کليه پذيرفته  10/14/95های تحصيالت تكميلي مورخه بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره-5-9

ند شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند، سال بعد از سال قبولي اجازه شرکت در آزمون را ندار

 باشند. و يک سال محروم از آزمون مي

ها و مراکزی که تحصيل در آنها رايگان در دانشگاه ان و آموزش پزشكي شرکت نموده ووزارت بهداشت، درم 97که در آزمون سال افرادی 

 90پذيرفته شوند و پس از ثبت نام يا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصيل انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون سال  باشد،مي

ئت بدوی رسيدگي تخلفات يوطلب متخلف محسوب شده و به هباشند. بديهي است در صورت محرزشدن عدم رعايت اين امر، دانمي

مراکزی که بصورت پرداخت شهريه پذيرفته شوند مشمول اين محروميت نخواهند  ها ودانشگاه آزمونها معرفي خواهد شد. افرادی که در

رسيدگي تخلفات آزمونها بديهي است در صورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هئيت بدوی شد. 

 .معرفي خواهد شد

و بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختيار  تعهدی در قبال اسكان و تامين خوابگاه ندارندهای علوم پزشكي کشور دانشگاه -5-13

مراجعه کنند. مرکز سنجش ظر مورد نيا مرکز دانشگاه اينترنتي دهند. لذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت دانشجو قرار مي

نيز اين  3ها مطابق جدول البته تعدادی از دانشگاهآموزش پزشكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت . 

 اند.امر را اعالم کرده

  ارشد گرانت ويژه پژوهشي اعطاء خواهد کرد.به نفرات اول کشوری در آزمون ورودی کارشناسي  اعالم نمودهدانشگاه ع.پ. ايران   -5-11

التحصيل خواهند شد به لذا کساني که بعد از تاريخ مذکور فارغ ،مي بايست فارغ التحصيل شوند 31/6/97نظر به اينكه داوطلبان تا تاريخ -5-17

 .اند، از تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل خودداری نماينددليل اينكه مجاز به شرکت در آزمون نبوده

، است( مشخص شده 3ها در جدول شماره محلد )اين رشتهشوهايي که دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -5-10

جوی دانشگاه مبدا )اول( خواهد بود، ضمنا دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي فرد پذيرفته شده دانش

 گردد، بگذراند.ی بين  دانشگاهها تعيين ميخود را در هر محل که براساس تفاهم نامه

. الزم به توضيح است در ل تحصيل خود اقدام نمايندبايست در طي مهلت تعيين شده نسبت به انتخاب رشته محداوطلبان مي-5-14

 صورت عدم تكميل فرم مربوطه از طريق سامانه اينترنتي در زمان مقرر، متعاقباً هيچگونه فرمي که بصورت حضوری يا کتبي يا ارسال از طريق

ات مربوطه بعد از ثبت نهايي و يا پس از زمان ارسال شود  و يا داوطلبي خواهان تغيير، افزايش، کاهش و يا ابطال در اطالع 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 -1تذکر مهم: 

  رايش انتخاب محل تحصيل خود اقدام نمايند .داوطلبان دقت نمايند بطور همزمان مي توانند نسبت به وي -2. گردد

در رشته هايي که تعداد داوطلبان دارای حد نصاب کتبي از ظرفيت کل کمتر باشد، ظرفيتهای پذيرش متناسب با تعداد داوطلبان تعديل -5-15

 د شد.. هرگونه تغيير در ظرفيت پذيرش تا زمان انتخاب محل توسط داوطلبان، اطالع رساني خواهخواهد شد. 
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ان پذيرش در دانشگاهها يا مراکز شامل: ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاد ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازم-5-16

و  انتقال خون ايران، مرکز قلب شهيدرجايي، موسسه سرم سازی رازی از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات

عه امكانات رفاهي تابع ضوابط و قوانين خود بوده و داوطلبان مي توانند جهت اطالع بيشتر به آن دانشگاه يا مرکز )و يا سايت مربوطه( مراج

 فرمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

 شود. ههای آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين ميگرايش های مختلف در هر رشته توسط گرو-5-17
 

 :97های پذیرنده دانشجو در سال ظرفيت پذیرش و اسامی دانشگاه - 6

باشد. داوطلبان بر مي 4ای به شرح جدول شماره عادی و شهريه -و غير دولتي های پذيرنده دانشجو اعم از دولتيظرفيت پذيرش دانشگاه -6-1

 مربوطه اقدام نمايند.  اينترنتي تعيين نمايند و سپس در زمان مقرر نسبت به تكميل فرم تخاب خود رااساس جدول مذکور ابتدا ان

 شود. های مختلف در هر رشته توسط گروه آموزشي دانشگاه تعيين مياوطلبان توجه نمايند اطالعات الزم در خصوص گرايشد -6-7

باشد. لذا ( ميو جنسيت س نوع سازمان مربوطه )سپاه پاسداران و نيروهای مسلح، براسادر دانشگاه ع.پ ارتش و بقيه ا...پذيرش  -6-0

 را به دقت مالحظه نمايند. 4 جدول شمارهتوضيحات داوطلبان قبل از انتخاب اولويتهای خود 

ان اين رشته نيز قبل از انتخاب باشد، لذا داوطلبمتفاوت ميمامايي های پذيرنده رشته های هريک از دانشگاهباتوجه به اينكه نوع گرايش -6-4

 به دقت مالحظه نمايند. 2های مختلف را از جدول شماره های مورد پذيرش اين رشته در دانشگاهاولويتهای خود، گرايش
 

 : 97ها و مراکز پذیرنده دانشجو درآزمون نحوه انتخاب رشته محل تحصيل دانشگاه -7

ها اعم از و شرايط دانشگاهها و مالحظه کليه رشته محل  راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محلهای دفترچه پس از مطالعه کامل عزيزداوطلب 

وارد سامانه شده و نسبت به انتخاب رشته  ،بايست از طريق سامانه اينترنتي مرکز سنجش با وارد نمودن کدرهگيری خودمي ،ایو شهريهي دولت

     اش بر اساس عالقه فردی های انتخابيتوضيح است اولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاهالزم به اقدام نمايد. به شرح زير محل تحصيل 

 دهد.ها، داوطلب تحصيل در آن مرکز را ترجيح ميدانشگاهي باشد که در مقايسه با ساير دانشگاه رشته باشد. لذا بهتر است انتخاب اولمي

ای يادداشت کرده مورد نظر خود را به ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روی صفحه هایکه ابتدا تمام رشتهداوطلب شود پيشنهاد مي

امتحاني از يک گروه و يک رشته يا مجموعه از گروه  يا مجموعه و اندتا به ترتيب وارد سامانه نمايد. کساني که در دو گروه آزمون شرکت داشته

 های مورد عالقه خود را از دو گروه آزموني وارد نمايند.ي از رشتهتوانند ترکيبمي اند،هديگر را آزمون داد

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

 تكميل نمايد. 

و مرکز واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي  های علوم پزشكي وای شهريه پرداز دانشگاههدورهاز آنجائي که تحصيل در دوره های مجازی، -7-7

لذا داوطلبان در انتخاب اين رشته محل ها توجه الزم را  ،پرداخت شهريه امكانپذير مي باشدآموزش عالي علوم پزشكي وارستگان مشهد با 

  مبذول نمايند .

 باشد. ميهمان رشته مراکزپذيرنده  و دانشگاه اداساس تعداولويت انتخابي بر تعداد حداکثر-7-0

، داوطلب (دوره شهريه پردازمحل رشته 7محل ظرفيت عادی و رشته 7) دنباشدانشگاه پذيرنده دانشجو  0حداکثر  سم شناسيدر رشته اگر  مثالً

 خواهد بود.  محلرشته 14حداکثرمجاز به انتخاب اين رشته 

توان از گزينه جابجايي يا حذف استفاده اب شده نياز است جابجايي صورت پذيرد يا حذف شود، به آساني ميدر صورتيكه در اولويتهای انتخ

نمود. البته اين عمل پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي امكان پذير است. دقت شود در صورت فشردن گزينه ثبت نهايي، جابجايي يا حذف 

 پذير نخواهد بود. امكان

 همدان-9      شيرازع.پ.  -1  ارتست از:اولويتها عب :مثال

 دوره شهريه پرداز-ع.پ.مازندارن-14     بابلع.پ.  -2    

 دوره شهريه پرداز-ع.پ.مشهد -11    دوره شهريه پرداز-شيرازع.پ.  -3    

 دوره شهريه پرداز-ع.پ.همدان -12     مازندران ع.پ. -4    

 يي تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارو-5    

 کرمانع.پ. -6    
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 اهوازع.پ. -7    

 مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد -0    
 

دوره -شيراز ع.پ. جابجا نموده و  دوره شهريه پرداز-شيرازع.پ.  3را با اولويت  ع.پ. مازندراندانشگاه  4اولويت  خواهدب داوطلبدر صورتيكه 

را حذف  12و  11خواهد اولويت و اگر بوان اين کار را انجام داد. تاستفاده از گزينه جابجايي ميبا  ،خود قرار دهد ششم را در اولويت شهريه پرداز

 نمايد، اين امر با استفاده از گزينه حذف امكان پذير است. 

های ثبت اولويتپس از تكميل مراحل لذا  ردن گزينه ثبت نهايي خودداری شودزمانيكه کليه اولويت های مورد نظر وارد نشده، از فشتا -7-4

 انتخابي، گزينه ثبت نهايي زده شود.

    باشد.كليه اين مراحل قبل از فشردن گزينه ثبت نهايي قابل انجام ميدقت شود : 
 و جهت مراحل بعدی نگهداری شود.  پرينت گرفته شده، فرم مربوطه فشردن گزينه ثبت نهاييپس از پايان کليه مراحل و -7-5

 پيش از فشردن گزينه ثبت نهايي از فرم پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيری نخواهد بود.  در صورتيكه تذكر مهم:

لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه،  .باشدمسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل به عهده داوطلب مي-7-6

يد بعبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده بدليل تكميل اطالعات توسط اشخاص ديگر داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطالعات خود نما

  .باشديا کافي نت و... مورد پذيرش نمي

 جداول -دوم بخش 
 

 هاي رشته مامايي: گرايش 7جدول شماره 

 دانشگاه
مامايي)آموزش 

 مامايي(

بهداشت باروري 

 )مادروكودك(
 قانوني پزشكي مديريت مامايي جامعه نگر

      تهران

      شهيدبهشتي

      ايران

 - -    اصفهان

   - -  شيراز

 -     تبريز

    -  مشهد

 - - -   تربيت مدرس

 -     اهواز

 - - - -  گيالن

 - - - -  كردستان

 - - - -  رفسنجان

 - - - -  گناباد
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 ها مربوط به عدم ارائه خوابگاه توسط دانشگاه -0 جدول شماره

 دانشگاه

 توضيحات

بايست جهت كسب اطالعات بيشتر به سامانه اطالعات ضروري داوطلبان مي 13-5ها طبق بند در مورد ساير دانشگاه

 اينترنتي آن دانشگاه مراجعه نمايند . 

 دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه ندارد. اروميه

 د خوابگاه فاق اصفهان

 فاقد خوابگاه اهواز

 تعهدی در قبال خوابگاه ندارد.هيچگونه دانشگاه  ارتش

 فاقد خوابگاه  ايران

 دانشكده مذکور فقط برای دانشجويان دختر خوابگاه در نظر گرفته است . بابل

 دارد.دانشگاه هيچ گونه تعهدی در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان کارشناسي ارشد ن بقيه اهلل 

 فاقد خوابگاه بندرعباس

 تربيت مدرس
)صرفاً در دانشكده ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو در دانشگاه تربيت مدرس -9-4عدم ارائه خوابگاه يا ارائه خوابگاه براساس بند 

 علوم پزشكي( 

 در حد مقدورات به دانشجو خوابگاه ارائه مي گردد. جهرم

 اگذار مي گردد.خوابگاه به صورت خودگران و زابل

 فاقد خوابگاه زنجان

 فاقد خوابگاه  زاهدان

 فاقد خوابگاه سازمان انتقال خون ايران

 پذيرفته شدگان فقط سال اول مي توانند از امتياز خوابگاه برخوردار شوند. سمنان

 شاهد 
دانشجويان صرفاً در صورت  دانشگاه تعهدی در خصوص تامين خوابگاه برای دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از

 توانندازخوابگاه استفاده نمايند.وجودظرفيت مازاد خوابگاهي وباپرداخت قيمت تمام شده مي

 دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه ندارد. در صورت وجود فضای خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاری خواهد شد شيراز

 فاقد خوابگاه  قزوين

 ايانفاقد خوابگاه برای آق قم

 خوابگاه به صورت خودگران واگذار مي گردد. کاشان

 فاقد خوابگاه کردستان

 دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه ندارد. گيالن

 فاقد خوابگاه  مازندران

 خوابگاه اين دانشگاه محدود مي باشد. همدان

 دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه ندارد. يزد
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

1 

 196اپيدميولوژي           

   1 4 اروميه

2 
   2 5 اصفهان

3 
   2 6 ايران

4 
   2 5 ايالم

5 
 4 4 بقيه اله

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای  4 

 جا و وزارت دفاع(مسلح )ارتش، نا

6 
   1 5 تبريز

7 
   4 6 تهران

8 
   4 3 رفسنجان

9 
   2 5 زاهدان

11 
   4 4 شاهرود

11 
   1 3 شهرکرد

12 
   1 3 شهيدبهشتي

13 
   4 4 شيراز

14 
   1 4 کردستان

15 
   4 6 کرمان

16 
   2 4 کرمانشاه

17 
   4 4 مشهد

18 
   4 6 همدان

19 
   1 5 يزد

21 

  138اتاق عمل           

   1 4 اصفهان

21 
   1 3 ايران

22 
   4 3 شيراز

23 
   2 5 مازندران

24 
   3 5 همدان

25 

  114(   HTAارزيابي فناوري سالمت )

   4 3 ايران

26 
   4 3 کرمان

27 
   4 3 يزد

28 
 

 

 

 111ارگونومي  

 

 

 

   4 4 اروميه

29 
   1 4 ايران

31 
   1 4 تبريز

31 
   4 3 تهران

32 
   1 3 شهيدبهشتي
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

33 
 

 

 111ادامه ارگونومي 

   4 3 شيراز

34 
   1 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

35 
   1 3 کرمان

36 
   1 3 مازندران

37 
   1 4 همدان

38 
   2 4 يزد

39 

  139اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 

   1 2 اصفهان

41 
   2 4 ايران

41 
   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

42 

 113اقتصاد بهداشت    

   4 4 اروميه

43 
   2 5 اصفهان

44 
   1 6 ايران

45 
   1 5 تبريز

46 
   3 7 تهران

47 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

48 
   4 4 شاهد

49 
   2 4 شيراز

51 
   4 6 کرمان

51 
   1 4 مشهد

52 
   1 4 همدان

53 

  117اكولوژي انساني  

   4 4 تهران

54 
   4 4 کرمان

55 
   2 4 يزد

56 

  110انفورماتيک پزشكي  

   1 4 اروميه

57 
   1 5 اهواز

58 
   1 3 ايران

59 
   1 4 تبريز

61 
   4 3 تربيت مدرس

61 
   1 3 تهران

62 
   1 3 شهيدبهشتي

63 
   1 3 رازشي

64 
   4 4 کرمان

65 
   1 3 مشهد
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

66 

 167انگل شناسي      

 

   1 2 اروميه

67 
   4 4 اصفهان

68 
   2 3 البرز

69 
   4 4 اهواز

71 
   1 4 ايران

71 
   1 2 ايالم

72 
 3 4 بقيه اله

نفر ظرفيت شهريه پردازاز ساير نيروهای مسلح  3 

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

73 
   1 2 بندرعباس

74 
   1 2 تبريز

75 
   4 6 تهران

76 
   4 3 جهرم

77 
   4 3 زابل

78 
   1 2 شهرکرد

79 
   1 3 شهيدبهشتي

81 
   4 3 قزوين

81 
   4 3 کاشان

82 
   4 4 کرمان

83 
   4 3 گيالن

84 
   1 2 لرستان

85 
   1 2 مازندران

86 
   1 3 مشهد

87 
   1 2 نهمدا

88 
   4 3 يزد

89 
 

 

 

 

 

 

 

  161ايمني شناسي  

 

 

 

 

 

 

 

   4 3 اراك

91 
   4 3 اصفهان

91 
   1 3 اهواز

92 
   4 3 ايران

93 
   1 3 بابل

94 
   1 3 بيرجند

95 
   2 3 تربيت مدرس

96 
   4 3 رفسنجان

97 
   4 3 سمنان

98 
   1 2 شاهد
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

99 
 

 

 

 161ادامه ايمني شناسي  

 

   1 2 شهرکرد

111 
   4 3 شهيدبهشتي

111 
   4 4 شيراز

112 
   4 3 کردستان

113 
   1 3 کرمان

114 
   1 2 کرمانشاه

115 
   1 2 مازندران

116 
   1 3 مشهد

117 
   1 2 همدان

118 
   2 2 يزد

119 

 137آمار زيستي     

   4 4 اراك

111 
   4 5 اصفهان

111 
   4 3 اهواز

112 
   1 5 ايران

113 
   4 3 ايالم

114 
   1 3 بابل

115 
   1 2 تبريز

116 
   4 5 تربيت مدرس

117 
   4 6 تهران

118 
   1 3 زنجان

119 
   4 4 شهرکرد

121 
   4 5 شهيدبهشتي

121 
   4 3 شيراز

122 
   4 3 علوم بهزيستي و توانبخشي

123 
   4 5 کرمان

124 
   4 5 رمانشاهک

125 
   4 4 گلستان

126 
   4 5 مازندران

127 
   4 5 مشهد

128 
   4 6 همدان

129 
   2 4 يزد

  131آموزش بهداشت      131

 

   1 3 اراك

131 
   4 4 اروميه



                           

 ی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال" 

                

24 

 

  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

132 
 

 

 

  131ادامه آموزش بهداشت     

   2 5 اصفهان

133 
   2 5 البرز

134 
   1 3 اهواز

135 
   2 6 يرانا

136 
   2 5 ايالم

137 

 2 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  2

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

138 
   3 6 بندرعباس

139 
   4 5 بوشهر

141 
   2 5 بيرجند

141 
   2 5 تبريز

142 
   2 6 تربيت مدرس

143 
   4 6 تهران

144 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

145 
   4 3 رفسنجان

146 
   2 6 زاهدان

147 
   1 5 زنجان

148 

 2 7 سبزوار

دونفر از پذيرفته شدگان ظرفيت عادی اين رشته 

محل  با توجه به اولويت نمره، مرحله پژوهشي 

را در دانشگاه علوم پزشكي  )پايان نامه(دوره 

 خراسان شمالي )بجنورد( طي خواهد کرد.

149 
   2 4 شهيدبهشتي

151 
   1 3 شيراز

151 
   1 5 قزوين

152 
   2 5 قم

153 
   2 5 کردستان

154 
   4 5 کرمان

155 
   4 5 کرمانشاه

156 
   2 5 گناباد

157 
   4 6 مشهد

158 
   2 6 همدان

159 
   4 5 سوجيا

161 
   2 0 يزد

  134آموزش پزشكي    161

 

   2 4 اصفهان

162 
   1 6 ايران
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

163 
 

 134ادامه آموزش پزشكي 
   4 5 تهران

164 
   4 5 شيراز

165 
   4 0 کرمان

166 
   2 4 مشهد

167 
برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در 

  135علوم پزشكي   

 14 4  تهران

ت مجازی مي باشد. در صورت لزوم دوره به صور

به تشخيص گروه کالس نيز برگزار خواهد شد. 

محل تحصيل دانشكده مجازی دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران مي باشد.

168 
   15 4  شهيدبهشتي

169 
   15 4  شيراز

171 
   2 5 ايران  170بهداشت روان   

سم شناسي محيط    -بهداشت محيط  171

146 

   1 4 اصفهان

172 
   4 4 کرمان

173 

 

 

 

 116بهداشت و ايمني مواد غذايي      

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 3 اصفهان

174 

 2 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  2

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

175 
   3 6 تبريز

176 
   2 4 تهران

177 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

178 
   1 5 زنجان

179 
   2 4 شيراز

181 

   2 5 قزوين

181 
   2 5 کرمانشاه

182 
   2 4 مشهد

183 
   2 6 همدان

184 
   2 6 يزد

185 

 115بينائي سنجي     

   2 4 ايران

186 
   2 4 شهيدبهشتي

187 
   1 6 مشهد

188 
 

 

 

 

 

   157بيوشيمي باليني    

 

   2 3 اراك

189 
   1 3 اردبيل

191 
   1 3 اروميه

191 
   4 4 اهواز

192 
   2 4 ايران
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22 

 

  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  157ادامه بيوشمي باليني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   1 3 ايالم

194 
   2 3 بابل

195 

 2 1 بقيه اله

يت عادی از نيروی رسمي سپاه و نفر مرد ظرف 1 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  2

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

196 
   2 2 بندرعباس

197 
   1 3 بوشهر

198 
   1 3 بيرجند

199 
   2 3 تبريز

211 
   4 5 تربيت مدرس

211 
   4 4 تهران

212 
   6 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود

213 
   2 3 رفسنجان

214 
   2 4 زاهدان

215 
   2 3 زنجان

216 
   4 5 سمنان

217 
   1 3 شهرکرد

218 
   3 5 شهيدبهشتي

219 
   4 3 فسا

211 
   1 3 قزوين

211 
   4 3 کاشان

212 
   1 3 کردستان

213 
   1 3 کرمان

214 
   2 3 کرمانشاه

215 
   2 3 گلستان

216 
   2 3 لرستان

217 
   2 3 مازندران

218 
   2 3 مشهد

219 
   2 3 همدان

221 
   4 3 ياسوج

221 
   2 4 يزد
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23 

 

  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

222 
 6 4 بقيه اله 195پدافند غيرعامل در نظام سالمت  

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای  6 

 مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

223 

 176پرستاري اورژانس  

 

 پذيرش از داوطلبين نظامي انجام خواهد شد. 4 5 ارتش

224 
   4 5 اردبيل

225 
   4 5 البرز

226 

 3 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  3

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(/ 

227 
   2 4 بيرجند

228 
   2 6 تبريز

229 
 مي باشد. 97-90زمان شروع دوره نيمسال دوم  1 4 زنجان

231 
   4 5 سبزوار

231 
   1 4 سمنان

232 
   2 4 شهيدبهشتي

233 
   4 4 قم

234 
   4 4 کرمانشاه

235 
   2 4 مازندران

236 
   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي  175پرستاري توانبخشي  

237 
 

 

 

 

 

 

  173جراحي   –ي پرستاري داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 4 اراك

238 
   1 5 اردبيل

239 
   2 4 اروميه

241 
   2 4 اصفهان

241 
   2 4 اهواز

242 
   3 3 ايران

243 

   2 4 ايالم

244 

 3 2 بقيه اله

سمي سپاه و نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی ر 2 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  3

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

245 

   2 4 بندرعباس

246 

   1 2 بوشهر

247 
   2 4 بيرجند

248 

 4 0 تبريز

محل تحصيل پذيرفته شدگان دوره شهريه پرداز 

در محل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در 

 د.شهرستان جلفا خواهد بو

249 
   4 0 تهران
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 173جراحي   –ادامه پرستاري داخلي 

   4 6 جهرم

251 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه

252 
   12 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

253 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمان

254 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

255 
   0 4  ددانشگاه آزاد اسالمي واحد يز

256 
   12 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

257 
   2 4 رفسنجان

258 
   2 4 زابل

259 
   3 5 زاهدان

261 
 مي باشد. 97-90زمان شروع دوره نيمسال دوم  1 4 زنجان

261 
   2 4 سبزوار

262 
   2 5 شهرکرد

263 
   3 6 شهيدبهشتي

264 
   3 6 شيراز

265 
   4 4 فسا

266 
   2 5 کاشان

267 
   2 6 کردستان

268 
   2 5 کرمان

269 
   1 6 کرمانشاه

271 
   2 6 گناباد

271 

 2 6 گيالن

محل تحصيل دانشكده پرستاری و مامايي شهيد 

بهشتي مي باشد/ دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه 

 ندارد.

272 
   3 6 لرستان

273 
   2 6 مشهد

274 
   2 6 دانهم

275 
   4 5 ياسوج

276 
 

 

 

 

  179پرستاري سالمندي  

 

 

 

 

   2 4 اصفهان

277 
   3 3 ايران

278 
   2 5 ايالم

279 
 1 4 بابل

محل تحصيل دانشكده پرستاری و مامايي رامسر 

 ميباشد.

281 
   2 4 بجنورد )خراسان شمالي(

281 
   4 5 تهران
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

282 
 

 

 

 

 

 

 179ادامه پرستاري سالمندي   

   2 4 رفسنجان

283 
   2 5 سبزوار

284 
   2 4 شاهد

285 
   1 5 شاهرود

286 
   2 4 شهيدبهشتي

287 
   1 2 شيراز

288 
   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

289 
   2 5 قزوين

291 
   2 5 کاشان

291 
   4 4 کرمانشاه

292 
   2 4 گلستان

293 
   2 4 گناباد

294 
 2 4 گيالن

محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود مي 

 باشد/ دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه ندارد.

295 
   2 5 لرستان

296 
   2 5 مازندران

297 
   1 4 مشهد

298 
   2 4 يزد

299 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  171پرستاري سالمت جامعه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 5 اهواز

311 
   3 3 ايران

311 
   4 4 بيرجند

312 
   1 4 تبريز

313 
   1 5 تربيت مدرس

314 
   1 6 تهران

315 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

316 
   12 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

317 
   1 4 زنجان

318 
   2 5 شهيدبهشتي

319 
   2 4 شيراز

311 
   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

311 
   2 5 کرمان

312 
   2 5 گناباد

313 

 2 4 گيالن

محل تحصيل دانشكده پرستاری و مامايي شهيد 

بهشتي مي باشد/ دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه 

 ندارد.



                           

 ی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال" 

                

26 

 

  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

314 
 

 

 171ادامه پرستاري سالمت جامعه  

   1 4 مشهد

315 
   2 4 همدان

316 
   4 5 ياسوج

317 

 177پرستاري كودكان  

 

   2 4 اراك

318 
   1 4 اهواز

319 
   3 3 ايران

321 
   1 2 بوشهر

321 
   1 4 تهران

322 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

323 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول

324 
   12 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

325 
   3 5 زاهدان

326 
   4 4 شهرکرد

327 
   2 4 شهيدبهشتي

328 
   1 2 شيراز

329 

 2 4 گيالن

محل تحصيل دانشكده پرستاری و مامايي شهيد 

بهشتي مي باشد/ دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه 

 ندارد.

331 
   2 5 لرستان

331 
   1 3 مشهد

332 
   2 4 همدان

333 
   4 5 ياسوج

334  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  177اري مراقبت هاي ويژه  پرست

 

 

 

 

 

 

   2 5 اراك

335 
 پذيرش از داوطلبين نظامي انجام خواهد شد. 4 5 ارتش

336 
   1 5 اردبيل

337 
   2 4 اروميه

338 
   2 4 اصفهان

339 
   2 5 اهواز

341 
   3 3 ايران

341 

 4 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  4

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

 4 6 تهران 342
  

  

343 
   0 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

344 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 177ادامه پرستاري مراقبت هاي ويژه 

   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

345 
   2 4 رفسنجان

346 
   3 5 زاهدان

347 
   1 4 زنجان

348 
   2 5 سبزوار

349 
   2 5 سمنان

351 
   3 4 شاهد

351 
   1 5 شاهرود

352 
   2 5 شهرکرد

353 
   2 4 شهيدبهشتي

354 
   2 4 شيراز

355 
   2 5 قزوين

356 
   3 5 کاشان

357 
   2 6 کردستان

358 
   2 7 کرمان

359 
   1 6 کرمانشاه

361 
   2 6 گلستان

361 
   2 4 گناباد

362 

 2 4 گيالن

محل تحصيل دانشكده پرستاری و مامايي شهيد 

بهشتي مي باشد/ دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه 

 ندارد.

363 
   2 6 لرستان

364 
   2 6 مازندران

365 
   4 24 مرکز قلب شهيدرجايي

366 
   1 4 مشهد

367 
   2 4 همدان

368 
   2 6 يزد

369 
 

 

 

 

 

 

 174پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 

 

 

 

   2 4 اصفهان

371 
   2 4 بابل

371 
   2 6 تبريز

372 
   1 4 تهران

373 
   2 4 شهيدبهشتي

374 
   1 2 شيراز

375 
   1 4 کرمان
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

376 
پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان  ادامه 

174 
   1 3 مشهد

377 
   2 3 يزد

378 

  170پرستاري نظامي   

 پذيرش از داوطلبين نظامي انجام خواهد شد. 4 5 ارتش

379 

 5 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  5

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

381 

  117تاريخ علوم پزشكي    

   4 3 اراك

381 
   1 3 ايران

382 
   4 4 بابل

383 
  1 2 تبريز

384 
   2 4 شاهد

385 
   4 4 قم

386 
   1 3 مازندران

387 

  184تغذيه باليني   

   2 4 تبريز

388 
   4 4 تهران

389 
   1 3 شهيدبهشتي

391 
   4 4 شيراز

391 
 136تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي 

 0  4 تهران

ه به صورت مجازی مي باشد. در صورت لزوم دور

به تشخيص گروه کالس نيز برگزار خواهد شد. 

محل تحصيل دانشكده مجازی دانشگاه علوم 

 پزشكي تهران مي باشد.

392 
   4 4 مشهد

393 

  119تكنولوژي گردش خون  

   2 4 اصفهان

394 
   1 2 شيراز

395 
   4 9 مرکز قلب شهيدرجايي

396 
   1 2 مشهد

397 
   4 3 يزد

398 

 حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

173 

   4 6 اروميه

399 
   1 4 اهواز

411 
   1 2 تربيت مدرس

411 
   2 0 تهران

412 
   1 3 زنجان

413 
   4 4 شيراز

414 
   1 4 مازندران

415 
   1 5 همدان
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

416 

 

 

 

 

خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون 

 167ماتولوژي(  )ه

 

 

 

 

 
 

   2 4 اهواز

417 
   1 3 ايران

418 
 مي باشد. 97-90شروع دوره، نيمسال دوم  1 2 بوشهر

419 
   4 5 بيرجند

411 
   2 9 تبريز

411 
   1 5 تربيت مدرس

412 
   4 3 تهران

413 
   4 6 سازمان انتقال خون ايران

414 
   1 3 شهيدبهشتي

415 
   4 3 شيراز

416 
   2 5 کرمان

417 
   2 4 مشهد

418 

 104راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي  

   1 4 ايران

419 
   1 2 بابل

421 
   4 4 تهران

421 
   1 3 شيراز

422 
   4 4 کرمانشاه

423 
   4 5 مشهد

  176رفاه اجتماعي   424
   2 5 اصفهان

425 
   3 6 علوم بهزيستي و توانبخشي

426  

 

 

 

 

 

 

 

  169روان پرستاري   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 4 اروميه

427 
   2 4 اصفهان

428 
   2 4 اهواز

429 
   2 4 ايران

431 
   1 2 بوشهر

431 
   4 4 بيرجند

432 
   1 4 تبريز

433 
   2 5 تهران

434 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

435 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

436 
   3 5 زاهدان

437 
   1 3 شهيدبهشتي

438 
   2 3 شيراز
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

439 
 

 

 

 

 

 
 

  169ادامه روان پرستاري   

   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

441 

   2 4 قزوين

441 
   1 4 کاشان

442 
   1 4 کرمان

443 
   4 6 کرمانشاه

444 
   2 4 مازندران

445 
   2 4 نهمدا

446 
   4 5 ياسوج

447 

  177روانشناسي باليني  

 2 3 ارتش
نفر  2نفر ظرفيت عادی از داوطلبين نظامي و  3

 ظرفيت از کليه داوطلبين پذيرش خواهد شد.

448 
   2 5 ايران

449 

 1 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نيروهای مسلح  نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير 1

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

451 
   3 6 زاهدان

451 
   2 5 زنجان

452 
   2 6 علوم بهزيستي و توانبخشي

453 
   3 5 کاشان

454 
   2 5 کرمانشاه

455 
   4 7 مشهد

456 
   2 5 علوم بهزيستي و توانبخشي  175روانشناسي باليني كودك و نوجوان  

  174سالمت  روانشناسي  457
   4 7 اصفهان

458 
  1 5 ايران

459 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  158زيست فن آوري پزشكي  

 

 

 

 

 

   1 3 اراك

461 
   1 3 اصفهان

461 
   1 4 ايران

462 
   1 3 بابل

463 
   4 4 بجنورد )خراسان شمالي(

464 
 3 4 بقيه اله

ت شهريه پرداز از ساير نيروهای نفر ظرفي 3 

 مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

465 
   2 4 بيرجند

466 
   2 5 تبريز

467 
   1 0 تربيت مدرس

468 
   1 3 تهران
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

469 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  158ادامه زيست فن آوري پزشكي  

 

   6 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

471 
   6 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

471 
   1 4 زنجان

472 
   4 4 سازمان انتقال خون ايران

473 
   1 5 شاهرود

474 
   1 4 شهرکرد

475 
   1 3 شيراز

476 
   4 5 فسا

477 
   2 4 قزوين

478 
   1 4 کرمانشاه

479 
   2 5 گلستان

481 
 1 4 گيالن

محل تحصيل دانشكده پيراپزشكي لنگرود مي 

 .باشد/ دانشگاه تعهدی بابت خوابگاه ندارد

481 
   2 3 مازندران

482 
  4 3 لرستان

483 
   2 5 مشهد

484 
   4 4 همدان

485 
   2 4 يزد

486 

 159ژنتيک انساني  

   1 3 اصفهان

   1 4 ايران 487

   1 3 بابل 488

489 

 2 1 بقيه اله

نفر  2نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  1 

نيروهای مسلح )ارتش، ناجا  ظرفيت شهريه پرداز از ساير

 و وزارت دفاع(

491 
   2 4 بندرعباس

491 
   3 4 تبريز

492 
   2 5 تربيت مدرس

493 
   4 4 تهران

494 
   1 3 شهرکرد

495 
   1 3 شهيدبهشتي

496 
   1 3 شيراز

497 
   1 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

498 
   4 3 کرمان

499 
   4 4 گلستان

511 
   1 3 مشهد

511 
   4 4 يزد



                           

 ی "وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشك 97 دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل آزمون كارشناسي ارشد سال" 

                

32 

 

  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

512 
   1 3 شيراز 177ژورناليسم پزشكي  

513 

  178سالمت سالمندي  

   4 4 بابل

514 
   2 5 تبريز

515 
   1 3 شهيدبهشتي

516 
   2 5 شيراز

517 
   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

518 
   3 5 يزد

519 
   4 4 تبريز 197سالمت و ترافيک  

511 

  189م شناسي   س

   1 3 اهواز

511 
   1 4 بابل

512 
   4 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارويي

513 
   1 3 شيراز

514 
   4 4 کرمان

515 
   1 4 مازندران

516 
   1 4 مشهد

517 
   1 4 همدان 

518 

  179شنوائي شناسي  

 

 

   2 4 ايران

519 
   2 4 تهران

521 
   2 4 يشهيدبهشت

521 
   1 2 علوم بهزيستي و توانبخشي

522 

  193شيمي دارويي   

   4 5 اهواز

523 
   5 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا

524 
   14 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دارويي

525 
   1 3 زنجان

526 

  180علوم بهداشتي در تغذيه   

   2 4 اصفهان

527 
   1 6 ايران

528 
   2 5 تبريز

529 
   4 0 تهران

531 
   12 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

531 
   4 4 شيراز

532 
   1 4 قزوين

533 
   2 6 يزد
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33 

 

  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  103علوم تشريحي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 3 اراك

535 
   4 4 اردبيل

536 
   3 3 اروميه

537 
   4 5 اصفهان

538 
   4 5 اهواز

539 
   1 4 ايران

541 
   2 2 ايالم

541 
   1 3 بابل

542 
 3 4 بقيه اله

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای  3 

 مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

543 
   2 3 بيرجند

544 
   2 4 تبريز

545 
   3 4 تربيت مدرس

546 
   1 4 تهران

547 
   6 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

548 
   2 5 زاهدان

549 
   2 3 سمنان

551 
   1 3 شهيدبهشتي

551 
   4 5 شيراز

552 
   1 3 قزوين

553 
   1 4 کاشان

554 
   2 4 کردستان

555 
   4 4 کرمان

556 
   4 3 کرمانشاه

557 
   2 3 گلستان

558 
   2 3 نگيال

559 
   3 2 لرستان

561 
   2 2 مازندران

561 
   1 4 مشهد

562 
   2 3 همدان

563 
   2 3 ياسوج

564 
   5 3 يزد

  181علوم تغذيه   565

 

   2 6 اروميه

566 
   2 4 اصفهان
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

567 
 

 

 

 

 

  181ادامه علوم تغذيه   

   1 6 اهواز

568 
   1 6 ايران

569 

 4 7 تبريز

ل تحصيل پذيرفته شدگان دوره شهريه پرداز مح

در محل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در 

 شهرستان جلفا خواهد بود.

571 
   4 0 تهران

571 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

572 
   4 5 زاهدان

573 
   1 3 شهيدبهشتي

574 
   1 2 شيراز

575 
   2 4 کاشان

576 
   2 4 کرمانشاه

577 
   2 4 لرستان

578 
   2 6 مشهد

579 

علوم تغذيه در بحران و حوادث 

  187غيرمترقبه   
 4 4 بقيه اله

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای  4 

 مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

581 

  101علوم و صنايع غذائي   

   3 6 تبريز

581 
   0   مي واحد علوم تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسال

582 
   2 5 شهيدبهشتي

583 
   2 5 کرمانشاه

584 
   2 0 يزد

585 

 

 

 

  108فناوري اطالعات سالمت   

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 4 اروميه

586 
   2 4 اصفهان

587 
   1 3 ايران

588 
   1 4 تبريز

589 
   1 3 تهران

591 
   1 3 شهيدبهشتي

591 
   1 3 شيراز

592 
   2 3 کاشان

593 
   4 4 کرمان

594 
   1 4 مشهد

595 

  190فناوري تصوير برداري پزشكي    

   1 3 تبريز

596 
   4 4 تهران

597 
   4 6 مشهد
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

598 

 

 

 

 

  100فيزيک پزشكي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 4 اروميه

599 
  4 6 اصفهان

611 
   4 5 اهواز

611 
   4 6 ايران

612 
   2 4 بريزت

613 
   1 5 تربيت مدرس

614 
   4 6 تهران

615 
   4 4 سمنان

616 
   1 3 شهيدبهشتي

617 
   4 4 شيراز

618 
   2 4 کاشان

619 
   4 4 کرمانشاه

611 
   4 6 مشهد

611 
   2 4 يزد

612 

  106فيزيوتراپي    

   1 3 اصفهان

613 
   4 5 اهواز

614 
   1 7 ايران

615 
   4 5 بابل

616 
   3 4 تبريز

617 
   4 7 تربيت مدرس

618 
   2 4 تهران

619 
   3 5 زاهدان

621 
   3 4 سمنان

621 
   2 5 شهيدبهشتي

622 
   2 5 شيراز

623 
   3 6 علوم بهزيستي و توانبخشي

624 
   1 5 مشهد

625 

  107فيزيوتراپي ورزشي    

 

 

 

   4 5 اهواز

626 
   2 5 ايران

627 
   2 4 تهران

628 
   2 4 سمنان

629 
   2 4 شيراز
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

631 

 

 

 

 

  105فيزيولوژي   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   2 4 اراك

631 
   4 3 اردبيل

632 
   2 3 اروميه

633 
   1 4 اصفهان

634 
   4 4 اهواز

635 
   3 4 ايران

636 
 3 4 بقيه اله

اير نيروهای نفر ظرفيت شهريه پرداز از س 3 

 مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

637 
   2 3 بندرعباس

638 
   1 4 تبريز

639 
   1 5 تربيت مدرس

641 
   2 4 تهران

641 
   2 3 رفسنجان

642 
   2 4 زاهدان

643 
   2 3 زنجان

644 
   2 4 سبزوار

645 
   4 5 سمنان

646 
   2 3 شاهد

647 
   2 4 شهيدبهشتي

648 
   4 3 فسا

649 
   1 4 کاشان

651 
   2 3 کردستان

651 
   4 5 کرمان

652 
   4 4 کرمانشاه

653 
   3 4 گيالن

654 
   3 3 لرستان

655 
   1 4 مشهد

656 
   2 4 همدان

657 
   4 2 يزد

658 
 

 

 

  164قارچ شناسي پزشكي    

 

 

 
 

   2 4 فهاناص

659 
   4 4 اهواز

661 
   1 3 ايران

661 
   1 3 تربيت مدرس

662 
   4 4 تهران
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

663 
 

  164قارچ شناسي پزشكي    ادامه 

 

 

 
 

   4 4 شيراز

664 
   4 3 کرمان

665 
   2 4 مازندران

666 
   1 3 مشهد

667 

  109كاردرماني   

   3 7 ايران

668 
   1 2 تهران

669 
   2 4 شهيدبهشتي

671 
   4 0 توانبخشي علوم بهزيستي و

671 

 143كتابداري و اطالع رساني پزشكي   

   2 5 اصفهان

672 
   2 0 اهواز

673 
   1 6 ايران

674 
   2 6 بوشهر

675 
   1 5 تبريز

676 
   1 3 تهران

677 
   2 5 شهيدبهشتي

678 
   4 0 کرمان

679 
   2 6 همدان

681 
   4 5 اهواز 191كنترل مواد خوراكي و آشاميدني  

681 

 141گفتار درماني   

   2 4 اصفهان

682 
   2 5 اهواز

683 
   3 5 ايران

684 
   2 4 تهران

685 
   2 4 علوم بهزيستي و توانبخشي

686 
   4 3 مشهد

687 
 

 

 

 

 

 

 

 

  186مامايي  

 

 

 

 

   2 4 اصفهان

688 
   3 14 اهواز

689 
   6 4 ايران

691 

 0 13 تبريز

محل تحصيل پذيرفته شدگان دوره شهريه پرداز 

در محل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در 

 شهرستان جلفا خواهد بود.

691 
   2 14 تربيت مدرس

692 
   4 12 تهران

693 
   3 5 رفسنجان

694 
   3 6 شهيدبهشتي
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

695 
 

 

 186ادامه مامايي  

   4 0 شيراز

696 
   2 5 کردستان

697 
   2 5 گناباد

698 

 2 4 گيالن
محل تحصيل دانشكده پرستاری و مامايي شهيد 

 بهشتي مي باشد

699 
   2 6 مشهد

711 
   3 6 علوم بهزيستي و توانبخشي  148مددكاري اجتماعي  

711 

  149مديريت توانبخشي   

   4 6 اهواز

712 
   4 6 ايران

713 
   3 6 علوم بهزيستي و توانبخشي

714 

  147خدمات بهداشتي درماني   مديريت 

 

 پذيرش از داوطلبين نظامي انجام خواهد شد. 4 5 ارتش

715 
   2 6 اصفهان

716 
   1 4 اهواز

717 
   1 11 ايران

718 

 2 2 بقيه اله

نفر  2نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح )ارتش، ناجا 

 زارت دفاع(و و

   4 0 تبريز 719

711 
   3 0 تهران

711 
   14 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكي

712 
   14 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

713 
   14 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال

714 
   12 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری

715 
   0 4 اسالمي واحد سمنان دانشگاه آزاد

716 
   14 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد

717 
   12 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران

   7 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت 718

719 
   12 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

   1 5 زاهدان 721

721 
   2 4 شهيدبهشتي

722 
   2 5 شيراز

723 
   2 4 قزوين

724 
   4 0 کرمان

725 
   3 5 مازندران

726 
   1 5 مشهد

727 
   4 6 يزد
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

728 

 

 

مديريت سالمت، ايمني و محيط زيست 

(HSE   )150  

 

 
 

   4 4 اصفهان

729 
   2 5 تبريز

731 
   1 5 زنجان

731 
   3 6 شهيدبهشتي

732 
   4 4 شيراز

733 
   1 5 کاشان

734 
   2 5 همدان

735 
   1 4 يزد

736 

  178مديريت پرستاري    

   4 3 تهران

737 
   1 3 مشهد

738 
   4 4 همدان

739 

  187مشاوره در مامايي    

 

   2 5 اراك

741 
   2 4 اروميه

741 
   3 9 البرز

742 
   3 9 اهواز

743 
   3 2 ايران

744 
   2 6 بابل

745 

 4 0 تبريز

محل تحصيل پذيرفته شدگان دوره شهريه پرداز 

در محل پرديس خودگردان دانشگاه واقع در 

 شهرستان جلفا خواهد بود.

746 
   3 5 زاهدان

747 
   1 4 زنجان

748 
   1 6 شاهرود

749 
   3 6 قزوين

751 
   4 6 کرمان

751 
   4 7 کرمانشاه

752 
   2 0 گلستان

753 
   3 6 مازندران

754 
   1 3 مشهد

755 
   2 0 همدان

756 
   0 0 يزد

757 
 

  157اي   مهندسي بهداشت حرفه

 

 

   4 5 اروميه

758 
   2 4 اصفهان

759 
   2 4 اهواز
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

761 
 

 

 

 

 

 

 

 

 157اي   ادامه مهندسي بهداشت حرفه

   2 7 ايران

761 
   1 4 تبريز

762 
   4 4 تربيت مدرس

763 
   4 0 تهران

764 
   1 4 زنجان

765 
   2 4 شهيدبهشتي

766 
   4 4 شيراز

767 
   4 6 قزوين

768 
   2 4 کرمان

769 
   4 5 کرمانشاه

771 
   2 4 مازندران

771 
   2 0 همدان

772 
   2 6 يزد

773 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  144مهندسي بهداشت محيط   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4 4 اردبيل

774 
   4 4 اروميه

775 
   2 5 اصفهان

776 
   3 4 البرز

777 
   2 5 اهواز

778 
   3 7 ايران

779 

 1 2 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  2 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  1

 وزارت دفاع()ارتش، ناجا و 

781 
   2 4 بندرعباس

781 
   4 4 بوشهر

782 
   2 3 بيرجند

783 
   2 5 تبريز

784 
   4 0 تهران

785 
   6 4  دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران

786 
   2 4 زاهدان

787 
   1 4 زنجان

788 
   2 4 سبزوار

789 
   2 4 سمنان

791 
   1 4 شهرکرد

791 
   2 4 هيدبهشتيش
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

792 
 

 

 

 

 

 

 144ادامه مهندسي بهداشت محيط  

   1 4 شيراز

793 
   4 5 قزوين

794 
   2 4 قم

795 
   2 3 کاشان

796 
   2 5 کردستان

   4 5 کرمان 797

798 
   4 7 کرمانشاه

799 
   1 3 گناباد

811 
   2 3 گيالن

811 
   1 3 لرستان

812 
   2 5 مازندران

813 
   4 4 مشهد

814 
   2 6 همدان

815 
   4 4 ياسوج

816 
   2 5 يزد

817 

مديريت بهره  -مهندسي بهداشت محيط 

  147برداري و نگهداري تاسيسات  
   1 4 همدان

818 
مديريت  -مهندسي بهداشت محيط 

  145پسماند  

   1 3 تبريز

819 
   1 3 شهيدبهشتي

811 
   2 4 يزد

811 

  153مهندسي پزشكي )بيوالكتريک(  

   4 11 اصفهان

812 
   3 6 تبريز

813 
   4 0 تهران

814 
   4 4 دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان

815 
   4 4 شهيدبهشتي

816 
   1 3 شيراز

817 
   2 7 کرمانشاه

818 
   1 6 اصفهان  151مهندسي پزشكي)زيست مواد(  

819 
 

 

 

 

  165ميكروب شناسي  

 

 

 

 

   4 3 اراك

821 
   4 4 اردبيل

821 
   2 4 اروميه

822 
   2 4 اصفهان

823 
   2 4 البرز

824 
   4 5 اهواز
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

825 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 165سي  ادامه ميكروب شنا

   2 4 ايران

826 
   2 2 ايالم

827 
   1 3 بابل

828 

 2 1 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  1 

ير نيروهای مسلح نفر ظرفيت شهريه پرداز از سا 2

 )ارتش، ناجا و وزارت دفاع(

829 
 مي باشد. 97-90شروع دوره، نيمسال دوم  1 4 بوشهر

831 
   2 4 تبريز

831 
   2 4 تربيت مدرس

832 
   4 4 تهران

833 
   2 4 زاهدان

834 
   2 3 زنجان

835 
   2 2 شاهد

836 
   1 2 شهرکرد

837 
   2 4 شهيدبهشتي

838 
   4 5 يرازش

839 
   1 3 قزوين

841 
   4 4 کاشان

841 
   1 2 کردستان

842 
   4 4 کرمان

843 
   4 5 کرمانشاه

844 
   1 4 گلستان

845 
   4 4 گيالن

846 
   2 2 مازندران

847 
   1 3 مشهد

848 
   2 5 همدان

849 
   4 3 ياسوج

851 
   2 2 يزد

851 

 154ذايي  ميكروب شناسي موادغ

   4 5 ايران

852 
   4 3 تهران

853 
   4 3 زنجان

854 
 

 

 155نانوتكنولوژي پزشكي   

 

   1 0 ايران

855 

 2 1 بقيه اله

نفر مرد ظرفيت عادی از نيروی رسمي سپاه و  1 

نفر ظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهای مسلح  2

 جا و وزارت دفاع()ارتش، نا
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  97 هاي پذيرنده دانشجو در سالمي دانشگاهظرفيت پذيرش و اسا  - 4جدول شماره 

رايگان عادي دانشگاه رشته رديف پرداز  شهريه   توضيحات 

856 
 

 

 

 

 

 

 155نانوتكنولوژي پزشكي   ادامه 

   2 6 تبريز

857 
   1 3 تهران

858 
   12 4  علوم داروييواحد  اسالمي آزاددانشگاه 

859 
   1 4 زنجان

861 
   1 4 شاهرود

861 
   1 2 شيراز

862 
   4 3 کرمانشاه

863 
   2 5 مازندران

864 

  166ويروس شناسي پزشكي  

   1 4 اهواز

865 
   1 4 رستربيت مد

866 
   4 0 تهران

867 
   4 4 شيراز

868 
   4 3 کرمان

869 
   2 5 گلستان

871 
   4 3 لرستان

871 
   1 3 مشهد
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 ايد، آرزوی موفقيت و توفيق الهي داريم .درپايان برای شما داوطلب عزيز که با دقت دفترچه را مطالعه و رشته خود را انتخاب کرده

 

 مركز سنجش آموزش پزشكي

 : مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع غیر ايراني در جمهوري اسالمي 5 جدول شماره
 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

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

 اقامت اتباع افغاني درسطح استان وکليه اتباع غير ايراني درشهرهای مرزی استان ممنوع ميباشد. آذربايجان غربي  7

 باشد . مشكين شهر و نمين ممنوع ميهای پارس آباد، بيله سوار، گرمي، اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان اردبيل 0

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

 بيابانک، اردستان، ابوزيد از شهرستان آران و بيد گل ممنوع مي باشد . 

 باشد . ت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت کليه اتباع خارجي در شهرستان های مهران و دهلران و شهرهای مرزی ممنوع مياقام ايالم  5

 فاقد ممنوعيت . البرز 6

 باشد .  اقامت اتباع افغاني در شهرستان های ديلم و گناوه ممنوع مي بوشهر 7

 شهرداری تهران برای اتباع افغاني. 13در منطقه  فاقد ممنوعيت به استثنای منطقه خجير تهران  8

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

 خراسان جنوبي 13
اتباع  باشد . اقامتزيرکوه، فردوس و سرايان و طبس ممنوع مي درميان، قاين، های مرزی نهبندان، سربيشه،اقامت کليه اتباع خارجي در شهرستان

 های بيرجند و خوسف مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع است . افغاني در شهرستان

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

 درگزممنوع است . و  س،کالت نادریهای مرزی:تربت جام،قوچان، تايباد،خواف،سرخاقامت اتباع افغاني در شهرستان خراسان رضوي 17

 خوزستان 10
دشت  خرمشهر، های آبادان،باشد. اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستاناقامت اتباع افغاني درسطح استان به استثناءشهرستان گتوندممنوع مي

 باشد . های آبادان و خرمشهر بالمانع ميستانتبصره : اقامت اتباع خارجي دارای گذرنامه و اقامت معتبر در شهر باشد.آزادگان ممنوع مي

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

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

 باشد. های خاش، ايرانشهر، سراوان، چابهار ممنوع ميهای مرزی شهرستانهای زابل، هيرمند، زهک و بخشو تردد اتباع خارجي در شهرستان اقامت

 سمنان 16
مايش سراج تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودی قصر بهرام، مرکز آزمايش معراج يک، منطقه دامغان از جاده جندق بطرف مرکز آز

 های شاهرود و دامغان ممنوع است.باشد.اقامت اتباع افغاني در شهرستانممنوع مي

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

 باشد. ای استان برای اقامت اتباع افغاني ممنوع ميبه استثناء شهرستان قزوين، ساير شهره قزوين 18

 فاقد ممنوعيت. قم  19

 كرمان 73
های منوجان، بافت، عنبرآباد، قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج رودبار، فارياب، نرماشير، کهنوج، جيرفت، انار و اتباع عراقي اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 باشد . در سطح استان ممنوع مي

 باشد اقامت اتباع افغاني درسطح استان و کليه اتباع خارجي در شهرهای مرزی استان ممنوع مي كرمانشاه 71

 كردستان 77
های بانه و مريوان و شهرهای مرزی اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و اقامت کليه اتباع خارجي در بخش مرکزی شهرستان سقز و شهرستان

 به استثنامهمانشهرها(باشد .) استان ممنوع مي

 باشد . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي بويراحمد كهگيلويه و 70

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  گيالن 74

 باشد . صرفاً شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغاني مجاز مي گلستان 75

 باشد . ع افغاني در سطح استان ممنوع مياقامت اتبا لرستان 76

 باشد . اقامت اتباع افغاني در کل استان ممنوع مي مازندران 77

 مركزي 78
های آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين،خمين، شازند، محالت، زرنديه، کميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع اقامت اتباع افغاني در شهرستان

 باشد . مي

 باشد . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي مدانه 79

 هرمزگان 03
 های کيش، حاجي آباد، قشم، ابوموسي، جاسک ممنوع ميباشد.اقامت اتباع عراقي در شهرستان

 .اقامت اتباع افغاني در کل استان ممنوع مي باشد

 باشد .  اقامت اتباع افغاني در شهرستانهای خاتم و بافق ممنوع مي يزد 01




