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مهمتذکرات 
پذیرش می شود ، فرد پذیرفته شده دانشجوي دانشگاهمشترك بین دو دانشگاهر رشته هایی که دانشجو به صورت .1

خواهد بود، ضمنا دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را ) اول(مبدا 
.گردد، بگذراندهها تعیین میدر هر محل که براساس تفاهم نامه بین دانشگا

.اعالم خواهد شدهابوده و شهریه توسط دانشگاهداراي شهریه) بین الملل سابق(مازاد دوره هاي .2

یا مرکزدانشگاهآن، به سایتدر دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوخوابگاهوضعیت ارایه جهت اطالع از داوطلبان .3
.مراجعه نمایند

واقع در شهر (غیرانتفاعی وارستگان-مرکز آموزش عالی غیردولتی از شرایط خاص و شهریهداوطلبان جهت اطالع.4
.مراجعه نمایند) http://varastegan.ac.ir(الزم است به آن مرکز و یا سایت مربوطه ) مقدس مشهد

د آیین نامه داوطلبان موظفنهاي علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و شیرازهاي مجازي دانشگاهدورهدر خصوص .5
جهت کسب اطالعات بیشتر از جمله شرایط، . آموزش از راه دور در دانشگاههاي علوم پزشکی را مطالعه نمایند

. دنضوابط و شهریه به آن مراکز و یا سایت مربوطه مراجعه فرمای

اطالعات در تابع قوانین و مقررات آن دانشگاه بوده و داوطلبان جهت کسب دانشگاه آزادرشته هاي مربوط به .6
.به آن دانشگاه مراجعه نمایندسایر ضوابط خاصخصوص شهریه و 

و در رشته هایی که تعداد داوطلبان داراي بودهنهایی ظرفیتهاي اعالم شده تقریبافهرست دانشگاههاي پذیرنده و .7
. هد شدحد نصاب کتبی از ظرفیت کل کمتر باشد، ظرفیتهاي پذیرش متناسب با تعداد داوطلبان تعدیل خوا

.هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش تا زمان ویرایش انتخاب محل توسط داوطلبان، اطالع رسانی خواهد شد

ممانعتی ) مدارك مورد پذیرش(ی که از نظر رشته فارغ التحصیلی در صورت،بهداشت محیطمجموعهداوطلبان .8
بهره برداري و مربوط به رشتهویتدر انتخاب رشته محل خود نسبت به انتخاب اولتوانند نداشته باشند می

.نماینداقدامذیل جدول به شرح نیز ،نگهداري از تاسیسات بهداشتی شهري

ممانعتی نداشته ) مدارك مورد پذیرش(در صورتی که از نظر رشته فارغ التحصیلی رشته آموزش پزشکی داوطلبان .9
تکنولوژي آموزشی در علوم ت مربوط به رشته توانند در انتخاب رشته محل خود نسبت به انتخاب اولویباشند می

.نمایندذیل اقدامجدول نیز به شرح پزشکی
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ممانعتی ) مدارك مورد پذیرش(در صورتی که از نظر رشته فارغ التحصیلی بالینی رشته روانشناسی داوطلبان .10
روانشناسی سالمت  ته توانند در انتخاب رشته محل خود نسبت به انتخاب اولویت مربوط به رشنداشته باشند می

.نمایندذیل اقدامجدول نیز به شرح 

رشته 
آزمون

براي رشته
دروس امتحانی و ضرایب مربوطهمدارك مورد پذیرشانتخاب الویت

مجموعه 
بهداشت 

محیط

بهره برداري و 
نگهداري از 
تاسیسات 

بهداشتی شهري

و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی آب
؛ مهندسـی مکانیـک   )کلیـه گرایشـها  (فاضالب؛ مهندسی آب؛ مهندسی بـرق  

؛ مهندسـی عمـران   )کلیه گرایشـها (؛ شیمی؛ مهندسی  شیمی )کلیه گرایشها(
)کلیه گرایشها(

؛ )2(؛ آب و فاضالب)2(کلیات بهداشت محیط
؛ )2(آب و فاضــالبشــیمی و میکروبیولــوژي

ــمی و    ــد، سـ ــد جامـ ــواد زائـ ــدیریت مـ مـ
)2(زبان عمومی؛ )2(خطرناك

آموزش 
پزشکی

تکنولوژي 
آموزشی در 
علوم پزشکی

دارندگان مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشته هاي -
علــوم پزشــکی و دکتــري عمــومی در رشــته هــاي پزشــکی ، دندانپزشــکی و 
داروسازي که در زمان شرکت در آزمون شاغل در مراکـز و دفـاتر مطالعـات و    

موزش علوم پزشکی دانشـگاهها ، مراکـز آمـوزش مهارتهـاي پزشـکی      توسعه آ
) غیردرمـانی  (بالینی ، مراکـز آمـوزش مجـازي و یـا سـامانه هـاي آموزشـی        

بیمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شاغل بودن و تداوم کار آنهـا در ایـن   
.مرکز می بایست مورد تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد

گان مدرك کارشناسی در رشته هاي تکنولوژي آموزشی، برنامه ریـزي  دارند-
آموزشی، برنامه ریزي درسی و مدیریت و برنامه ریزي آموزشی عالوه بر شاغل 

سـال سـابقه کـار در ایـن     2بودن در مراکز و دفاتر فوق الذکر بایستی حداقل 
ا باید به تأیید و مراتب  سابقه کار و شاغل بودن آنهو دفاتر داشته باشندمراکز

.معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد
دارندگان مدرك کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته هاي آمـوزش پزشـکی،   -

آموزش بهداشت ، برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی، فنـاوري  
اطالعات سالمت، انفورماتیک پزشکی، مهندسی پزشکی ، آموزش جامعه نگـر  

جهت این گروه از داوطلبان شاغل بـودن  (المت و سالمت در رسانه در نظام س
)و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشد

؛ ارزشـیابی و ارزیـابی   )1(برنامه ریزي درسی 
؛ نظریه هاي یادگیري و روشهاي )1(آموزشی

ــادگیري ــدریس و یــ ــژوهش در )1(تــ ؛ پــ
ــوزش ــی )1(آم ــدیریت آموزش ــان ؛ )1(؛ م زب
)1(عمومی 

روانشناسی 
الینیب

روانشناسی 
)کلیه گرایشها(کارشناسی روانشناسی سالمت

ــی ــه هــاي )5/1(آســیب شناســی روان ؛ نظری
؛ )2(؛ نظریــه هــاي روانــدرمانی)2(شخصــیت

مصاحبه بالینی و آزمون (ارزیابی روانشناختی 
؛ روانشناسی عمـومی و  )1)(هاي روانشناختی

ــد ــوژیکی و  )5/1(رشـ ــاي بیولـ ــاد هـ ؛ بنیـ
ــار  ــوژیکی رفتــ ــی )1(فیزیولــ ؛ روانشناســ

؛ زبان )5/1(؛ آمار و روش تحقیق )5/1(بالینی
)2(عمومی
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.شودتعیین میپذیرنده توسط گروههاي آموزشی دانشگاه گرایش هاي مختلف در هر رشته.11

.باشدگرایش به شرح ذیل می5رشته مامایی داراي 
پزشکی قانونیمدیریتنگرمامایی جامعه)مادروکودك(بهداشت باروري )آموزش مامایی(ماماییدانشگاه
--تهران

شهیدبهشتی

ایران

--اصفهان
--شیراز

-تبریز
-مشهد

---تربیت مدرس
-اهواز
----گیالن

----کردستان

.باشند که در ذیل آمده استمیشرایط خاصدارايهللا، ارتش و شاهد بقیه ااتربیت مدرس،هاي دانشگاه.12

دانشگاه تربیت مدرسشرایط، ضوابط و تسهیالت 

اي  به شرح زیر جایزه)دارندنها پذیرش دانشجو دانشگاه در آ4هایی که حداقل در رشته(به دانشجویان رتبه برتر دوره روزانه -1
:پرداخت می گردد

مان  میلیون تو3: به دانشجویان رتبه اول آزمون سراسري سازمان سنجش علوم پزشکی ) 1-1
میلیون تومان  2: به دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسري سازمان سنجش علوم پزشکی ) 2-1
میلیون تومان  5/1: به دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسري سازمان سنجش علوم پزشکی ) 3-1
میلیون تومان 2و  5/1به ترتیب مبلغ در رشته هایی که دو یا سه دانشگاه در آنها پذیرش دانشجو دارند،  تنها به رتبه اول ) 4-1

.  جوایز  پرداخت می شود

هاي بعد و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در طول یک سوم  مبلغ هدیه در نیمسال اول تحصیلی و الباقی در نیمسال-تبصره
. تحصیل پرداخت می شود

، )دانشگاه درآن رشته پذیرش دانشجو داشته باشند4حداقل که (روزانه 3تا 1هاي دانشگاه تربیت مدرس به دانشجویان رتبه-2
.اختصاص خواهد داد) گرانت(براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ویژه پژوهشی 

هاي دانشجویان دوره روزانه نامهمیلیون تومان اعتبار پژوهشی براي حمایت از پایان5/1تا مبلغ  95دانشگاه تربیت مدرس در سال -3
. استدر نظر گرفته 
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در صورت گذراندن (آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی، 55ماده 6هاي روزانه، براساس تبصره به کلیه دانشجویان دوره-4
این گواهی عالوه بر اعطاي دو پایه . (گواهی صالحیت مدرسی اعطا خواهد شد) دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی

التحصیالن این دانشگاه در جذب به عنوان هیات علمی در سایر دانشگاهها محسوب امتیازي براي  فارغاضافی هنگام جذب، می تواند
.)گردد

امتیاز بیشتري براي سکونت در خوابگاه مجردي ضوابط هاي کارشناسی ارشد روزانه، طبق آزمون سراسري دوره5تا 1هايبه رتبه-5
.داده می شود

یت خوابگاه، واگذاري خوابگاه به صورت مجردي فقط به دانشجویان روزانه و به طور تدریجی در طول با توجه به محدودیت ظرف- 6
هاي اول و دوم خواهد بود و مدت سکونت حداکثر تا پایان نیمسال چهارم در مقطع کارشناسی ارشد با پرداخت نقدي اجاره نیمسال

خوابگاه تعلق ) هاي وزارت علوم و بهداشتغیر از بورسیه(وزانه شاغل و بورسیه ضمناً به دانشجویان ر. بها در ابتداي هرنیمسال می باشد
.نمی گیرد

اي نیز تعلق نمی هاي مازاد را ندارد و به دانشجویان مذکور تغذیه یارانهدانشگاه امکان تامین خوابگاه و امکانات رفاهی براي دوره-7
. گیرد

واجد شرایط، صرفاً براساس ضوابط، وام ودیعه مسکن 95هاي متاهلی، به دانشجویان ورودي با توجه به محدود بودن تعداد خوابگاه-8
. پرداخت خواهد شد

تغذیه دانشجویی طبق ضوابط صرفاً به دانشجویان روزانه در روزهاي غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه در سنوات مجاز تحصیلی - 9
. ارائه می شود

طریق سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل دسترسی است و ضروري ازمازاد دانشگاه  تربیت مدرس هايمیزان شهریه دوره-10
درضمن این شهریه صرفاً بابت ارائه خدمات . است داوطلبان پیش از  انتخاب رشته،  از میزان شهریه دوره هاي مذکور آگاهی  یابند

. نمی شود) ه و تغذیهخوابگا(آموزشی بوده و شامل امور رفاهی دانشجویان 

بهداشت، درمان و آموزش صندوق رفاه دانشجویان وزارتسوي صورت محدود و براساس اعتبار تامینی از پرداخت هر گونه وام به-11
. پزشکی  می باشد

www.modares.ac.ir: نشانی اینترنتی دانشگاه 
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دانشگاه علوم پزشکی ارتشضوابط شرایط و

عمومیشرایط
عدم سابقه عضویت ویا وابستگی به احزاب -3عدم محکومیت به محرومیت از خدمت دولتی -2پرسنل رسمی نیروهاي مسلح

ارتش نداشتن سوء پیشینه کیفري برابر قوانین- 5عدم معروفیت به فساد اخالقی وعدم اعتیاد به مواد مخدر - 4وگروههاي سیاسی 
- 7ا .ا.سپردن تعهد کافی مبنی بر پرداخت هزینه هاي دوره هاي آموزشی در صورت استعفا و یا اخراج برابر قوانین ارتش ج-6. ا.ا.ج

عدم محکومیت ناشی از اقدام -8ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران و آمادگی فداکاري در راه تحقق اهداف آن 
نظام جمهوري اسالمی ایرانعلیه انقالب و

اختصاصیشرایط
باشدبیشتریاو14بایستیکارشناسیمقطعدرآموختگیدانشکلمعدل
باشدمیارتشپزشکیعلومدانشگاهتائیدومربوطهنیرويهماهنگیبهمنوطآزموندرشرکتبرايمجوزصدور.

تذکرات
میباشدداوطلبشخصیاومربوطهنیرويبرعهدهآموزشیهايینههزکلیهوبودهروزيشبانهغیردانشگاهدرتحصیل.
مأموریت تحصیلی براي مقاطع کارشناسی ارشد الزامی می باشد.
شدخواهدواگذارخوابگاهامکانصورتدر. (بگاه و هزینه ایاب و ذهاب ندارددانشگاه هیچگونه تعهدي در قبال خوا.(
سـاختمان -) ع(رضـا امـام 501بیمارسـتان جنـب -اعتمادزادهسرهنگخیابان-غربیفاطمیخیابان-تهران:دانشگاهآدرس

www.ajaums.ac.irاینترنتیآدرس-آموزشیمعاونت-3ه طبق-مرکزي

سایر نیروهاي مسلحآجارشته
22روانشناسی بالینی
22پرستاري نظامی

22ي ویژهپرستاري مراقبتها
22پرستاري اورژانس

4مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
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)عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله ضوابط و شرایط

رشته چندو در)ارتش، ناجا و وزارت دفاع(مسلح نیروهاي ، سایرداوطلبان رسمی سپاه ،مربوط به این دانشگاهدررشته هاي 
.مجاز به انتخاب می باشندبه شرح ذیلداوطلب آزاد 

شرکت درآزمون ازیگان مربوطهاعضاء رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز:سپاه
یگان مربوطهشرکت درآزمون ازاعضاء رسمی ارتش جمهوري اسالمی ایران با ارائه مجوز:ارتش
یگان مربوطهآزمون ازاعضاء رسمی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه مجوز شرکت در:ناجا 

زمون از یگان مربوطهآرسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح با ارائه مجوز شرکت در :وزارت دفاع 
پذیرش از  بین فارغ التحصیالن کارشناسی داراي شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد که نهایتا پس از طی مراحل :بورسیه

الزم به ذکر است داوطلبان بورسیه سپاه . آیند، به استخدام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در میگزینش و مصاحبه توسط دانشگاه
.نباید در هیچ نهاد یا ارگانی، عضویت استخدامی داشته باشند

رشته

داوطلب آزاد
)بورسیه(

عضو رسمی 
سپاه پاسداران

عضو رسمی سایر 
نیروهاي مسلح 

ارتش، ناجا و (
)وزارت دفاع خواهربرادرخواهرربراد

5شناسیمیکروب
3علوم تشریحی

210روانشناسی بالینی
4بیوشیمی بالینی

3انگل شناسی
3فیزیولوژي

55پرستاري کودکان
750پرستاري نظامی

43210پرستاري مراقبتهاي ویژه
3مهندسی بهداشت محیط

5غذیه در بحران و حوادث غیرمترقبهعلوم ت
3بهداشت و ایمنی مواد غذایی

3مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
30آموزش بهداشت

4زیست فناوري پزشکی
3نانوتکنولوژي پزشکی

3ژنتیک پزشکی
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95-96ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

عادي دانشگاهرشته
نهایی

مازاد 
توضیحاتنهایی

30ارومیهاپیدمیولوژي

32اصفهاناپیدمیولوژي

52ایراناپیدمیولوژي

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی تهران32ایالماپیدمیولوژي
40تبریزاپیدمیولوژي

60تهراناپیدمیولوژي

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی کرمان30رفسنجاناپیدمیولوژي
30زاهداناپیدمیولوژي

21شهرکرداپیدمیولوژي

31شهیدبهشتیاپیدمیولوژي

31شیرازاپیدمیولوژي

31کردستاناپیدمیولوژي

30کرماناپیدمیولوژي

21کرمانشاهاپیدمیولوژي

40همداناپیدمیولوژي

42یزدياپیدمیولوژ

51اصفهاناتاق عمل

63ایراناتاق عمل

30ایران)HTA(ارزیابی فناوري سالمت 

30تهران)HTA(ارزیابی فناوري سالمت 

30کرمان)HTA(ارزیابی فناوري سالمت 

30یزد)HTA(ارزیابی فناوري سالمت 

40ارومیهارگونومی

50ایرانارگونومی

50تبریزارگونومی

41تهرانارگونومی

42شهیدبهشتیارگونومی

30شیرازارگونومی

41علوم بهزیستی و توانبخشیارگونومی
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31مازندرانارگونومی

50همدانارگونومی

52یزدارگونومی

52اصفهاناعضاي مصنوعی و وسایل کمکی

42ایرانو وسایل کمکیاعضاي مصنوعی

52علوم بهزیستی و توانبخشیاعضاي مصنوعی و وسایل کمکی

80ایراناقتصاد بهداشت

84تهراناقتصاد بهداشت

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی40آزاد واحد علوم تحقیقات تهراناقتصاد بهداشت
40ارومیهاقتصاد بهداشت

42اصفهانقتصاد بهداشتا

60تبریزاقتصاد بهداشت

31شیرازاقتصاد بهداشت

60کرماناقتصاد بهداشت

41مشهداقتصاد بهداشت

72کرماناکولوژي انسانی

60یزداکولوژي انسانی

40ارومیهانفورماتیک پزشکی

52ایرانانفورماتیک پزشکی

50تهرانتیک پزشکیانفورما

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسانفورماتیک پزشکی
42شیرازانفورماتیک پزشکی

42کرمانانفورماتیک پزشکی

41ارومیهانگل شناسی

41اصفهانانگل شناسی

30البرزانگل شناسی

41اهوازانگل شناسی

40ایرانانگل شناسی

31ایالمانگل شناسی

داراي شرایط خاص30بقیه الهانگل شناسی
31بندرعباسانگل شناسی

30تبریزانگل شناسی

60تهرانانگل شناسی
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20جهرمانگل شناسی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسانگل شناسی
دگردان داراي خوابگاه خو20زابلانگل شناسی
31شهرکردانگل شناسی

31شهیدبهشتیانگل شناسی

62شیرازانگل شناسی

30قزوینانگل شناسی

31کاشانانگل شناسی

41کرمانانگل شناسی

03لرستانانگل شناسی

فاقد خوابگاه31گیالنانگل شناسی
31مازندرانانگل شناسی

31مشهدانگل شناسی

30همدانانگل شناسی

30یزدانگل شناسی

03اراكایمنی شناسی

51اصفهانایمنی شناسی

31اهوازایمنی شناسی

50ایرانایمنی شناسی

31بابلایمنی شناسی

فاقد خوابگاه31بیرجندایمنی شناسی
51تبریزایمنی شناسی

40تهرانایمنی شناسی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسایمنی شناسی
داراي شرایط خاص40دانشگاه شاهدایمنی شناسی
31سمنانایمنی شناسی

31شهرکردایمنی شناسی

41شهیدبهشتیایمنی شناسی

51شیرازایمنی شناسی

31کردستانایمنی شناسی

30رمانکایمنی شناسی

31کرمانشاهایمنی شناسی

31مازندرانایمنی شناسی
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41مشهدایمنی شناسی

21همدانایمنی شناسی

32یزدایمنی شناسی

80تهرانآمار زیستی

31اراكآمار زیستی

41اصفهانآمار زیستی

31اهوازآمار زیستی

51ایرانآمار زیستی

30ایالمآمار زیستی

30تبریزآمار زیستی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسآمار زیستی
31زنجانآمار زیستی

41شهرکردآمار زیستی

62شهیدبهشتیآمار زیستی

31شیرازآمار زیستی

31علوم بهزیستی و توانبخشیآمار زیستی

60کرمانآمار زیستی

31کرمانشاهآمار زیستی

50گلستانآمار زیستی

31مازندرانآمار زیستی

50مشهدآمار زیستی

51همدانآمار زیستی

42یزدآمار زیستی

100کرمانآموزش پزشکی

50اصفهانآموزش پزشکی

60ایرانآموزش پزشکی

50شیرازآموزش پزشکی

62مشهدآموزش پزشکی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی150آزاد واحد علوم تحقیقات تهرانآموزش بهداشت
52گنابادآموزش بهداشت

52اراكآموزش بهداشت

52اصفهانآموزش بهداشت

42البرزآموزش بهداشت
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42اهوازآموزش بهداشت

51ایرانش بهداشتآموز

31ایالمآموزش بهداشت

داراي شرایط خاص30بقیه الهآموزش بهداشت
30بندرعباسآموزش بهداشت

32بوشهرآموزش بهداشت

فاقد خوابگاه31بیرجندآموزش بهداشت
51تبریزآموزش بهداشت

51تهرانآموزش بهداشت

داراي شرایط خاص51تربیت مدرسدانشگاهآموزش بهداشت
30رفسنجانآموزش بهداشت

41زاهدانآموزش بهداشت

41زنجانآموزش بهداشت

50سبزوارآموزش بهداشت

52شهیدبهشتیآموزش بهداشت

42شیرازآموزش بهداشت

30قزوینآموزش بهداشت

50قمآموزش بهداشت

31کردستانشتآموزش بهدا

31کرمانآموزش بهداشت

52کرمانشاهآموزش بهداشت

فاقد خوابگاه42گیالنآموزش بهداشت
52مشهدآموزش بهداشت

52همدانآموزش بهداشت

فاقد خوابگاه40یاسوجآموزش بهداشت
43یزدآموزش بهداشت

علوم برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در 
.باشداین دوره مجازي می150تهرانپزشکی

برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم 
.باشداین دوره مجازي می105شیرازپزشکی

برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم 
.باشداین دوره مجازي می100شهیدبهشتیپزشکی

62ایرانبهداشت روان

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی60آزاد واحد علوم تحقیقات تهراند غذاییبهداشت و ایمنی موا
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31اصفهانبهداشت و ایمنی مواد غذایی

داراي شرایط خاص40بقیه الهبهداشت و ایمنی مواد غذایی
41تبریزبهداشت و ایمنی مواد غذایی

31تهرانبهداشت و ایمنی مواد غذایی

31زنجانبهداشت و ایمنی مواد غذایی

21شیرازبهداشت و ایمنی مواد غذایی

41قزوینبهداشت و ایمنی مواد غذایی

41مشهدبهداشت و ایمنی مواد غذایی

31همدانبهداشت و ایمنی مواد غذایی

53یزدبهداشت و ایمنی مواد غذایی

42ایرانبینائی سنجی

42شهیدبهشتیبینائی سنجی

50مشهدبینائی سنجی

31یزدبیوشیمی بالینی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی50آزاد واحد شاهرودبیوشیمی بالینی
50اهواز دانشکده پزشکیبیوشیمی بالینی

50اهواز دانشکده پیراپزشکیبیوشیمی بالینی

60ایرانلینیبیوشیمی با

42بابلبیوشیمی بالینی

داراي شرایط خاص40بقیه الهبیوشیمی بالینی
52بندرعباسبیوشیمی بالینی

31بوشهربیوشیمی بالینی

50تبریزبیوشیمی بالینی

50تهرانبیوشیمی بالینی

شیرازمشترك با دانشگاه علوم پزشکی41فسابیوشیمی بالینی
51رفسنجانبیوشیمی بالینی

60زاهدانبیوشیمی بالینی

51زنجانبیوشیمی بالینی

41سمنانبیوشیمی بالینی

32شهرکردبیوشیمی بالینی
پذیرش در دو دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی 

.می باشد
72شهیدبهشتیبیوشیمی بالینی

42شیرازبیوشیمی بالینی
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40قزوینبیوشیمی بالینی

42کاشانبیوشیمی بالینی

31کرمانبیوشیمی بالینی

42کرمانشاهبیوشیمی بالینی

42گلستانبیوشیمی بالینی

31لرستانبیوشیمی بالینی

42مازندرانبیوشیمی بالینی

31مشهدبیوشیمی بالینی

42همدانبیوشیمی بالینی

فاقد خوابگاه30یاسوجبیوشیمی بالینی
داراي شرایط خاص40ارتشپرستاري اورژانس
42ایرانپرستاري اورژانس

فاقد خوابگاه42بیرجندپرستاري اورژانس
41تبریزپرستاري اورژانس

41زنجانپرستاري اورژانس

51سمنانپرستاري اورژانس

53شهیدبهشتینسپرستاري اورژا

40قمپرستاري اورژانس

31علوم بهزیستی و توانبخشیپرستاري توانبخشی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی180آزاد واحد تهران پزشکیجراحی-پرستاري داخلی 
ات دانشگاه آزاد اسالمیتابع قوانین و مقرر150آزاد واحد خوراسگان اصفهانجراحی-پرستاري داخلی 
83ایرانجراحی-پرستاري داخلی 

72تبریزجراحی-پرستاري داخلی 

82تهرانجراحی-پرستاري داخلی 

82کرمانجراحی-پرستاري داخلی 

82گیالنجراحی-پرستاري داخلی 
دانشکده پرستاري و مامایی / فاقد خوابگاه 

شهید بهشتی رشت 
84مشهدجراحی-تاري داخلی پرس

40ارومیهجراحی-پرستاري داخلی 

63اراكجراحی-پرستاري داخلی 

42اردبیلجراحی-پرستاري داخلی 

53ارومیهجراحی-پرستاري داخلی 

62اصفهانجراحی-پرستاري داخلی 
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62اهوازجراحی-پرستاري داخلی 

51ایالمجراحی-ی پرستاري داخل

53بندرعباسجراحی-پرستاري داخلی 

21بوشهرجراحی-پرستاري داخلی 

فاقد خوابگاه42بیرجندجراحی-پرستاري داخلی 
52رفسنجانجراحی-پرستاري داخلی 

داراي خوابگاه خودگردان 52زابلجراحی-پرستاري داخلی 
52زاهدانیجراح-پرستاري داخلی 

51زنجانجراحی-پرستاري داخلی 

51سبزوارجراحی-پرستاري داخلی 

52شهرکردجراحی-پرستاري داخلی 

63شهیدبهشتیجراحی-پرستاري داخلی 

63شیرازجراحی-پرستاري داخلی 

40فساجراحی-پرستاري داخلی 

72نکاشاجراحی-پرستاري داخلی 

60کردستانجراحی-پرستاري داخلی 

42کرمانشاهجراحی-پرستاري داخلی 

62لرستانجراحی-پرستاري داخلی 

62همدانجراحی-پرستاري داخلی 

فاقد خوابگاه40یاسوججراحی-پرستاري داخلی 
داراي شرایط خاص70دانشگاه شاهدپرستاري سالمندي

32اصفهانري سالمنديپرستا

40ایرانپرستاري سالمندي

51ایالمپرستاري سالمندي

62بابلپرستاري سالمندي

خوابگاه -دانشکده پرستاري و مامایی  رامسر
دانشکده مذکور مختص به دانشجویان دختر 

.میباشد 
42خراسان شمالیپرستاري سالمندي

31تهرانپرستاري سالمندي

53رفسنجانپرستاري سالمندي

62سبزوارپرستاري سالمندي

.واگذاري خوابگاه براساس الویت می باشد51شاهرودپرستاري سالمندي
53شهیدبهشتیپرستاري سالمندي
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21شیرازپرستاري سالمندي

31علوم بهزیستی و توانبخشیپرستاري سالمندي

62قزوینپرستاري سالمندي

52کاشانپرستاري سالمندي

42گلستانپرستاري سالمندي

53گیالنپرستاري سالمندي
دانشکده پرستاري و مامایی / فاقد خوابگاه 

لنگرود
42مازندرانپرستاري سالمندي

41مشهدپرستاري سالمندي

50یزدپرستاري سالمندي

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی100اد واحد تهران پزشکیآزپرستاري سالمت جامعه
تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی100آزاد واحد خوراسگان اصفهانپرستاري سالمت جامعه
41اصفهانپرستاري سالمت جامعه

21اهوازپرستاري سالمت جامعه

50ایرانپرستاري سالمت جامعه

فاقد خوابگاه42بیرجندپرستاري سالمت جامعه
41تبریزپرستاري سالمت جامعه

31تهرانپرستاري سالمت جامعه

31شهیدبهشتیپرستاري سالمت جامعه

21شیرازپرستاري سالمت جامعه

31علوم بهزیستی و توانبخشیپرستاري سالمت جامعه

32کرمانپرستاري سالمت جامعه

53گیالنپرستاري سالمت جامعه
دانشکده پرستاري و مامایی / فاقد خوابگاه 

شهید بهشتی رشت 
41مشهدپرستاري سالمت جامعه

62همدانپرستاري سالمت جامعه

فاقد خوابگاه40یاسوجپرستاري سالمت جامعه
قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمیتابع 100آزاد واحد تهران پزشکیپرستاري کودکان
تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی120آزاد واحد خوراسگان اصفهانپرستاري کودکان
تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی60آزاد واحد علی آباد کتولپرستاري کودکان
31اراكپرستاري کودکان

41اناصفهپرستاري کودکان

52اهوازپرستاري کودکان

62ایرانپرستاري کودکان



95-96یلی جو در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصظرفیت پذیرش دانش

١٦

داراي شرایط خاص60بقیه الهپرستاري کودکان
21بوشهرپرستاري کودکان

61تهرانپرستاري کودکان

62زاهدانپرستاري کودکان

32شهیدبهشتیپرستاري کودکان

21شیرازپرستاري کودکان

62گیالنپرستاري کودکان
دانشکده پرستاري و مامایی / فاقد خوابگاه 

شهید بهشتی رشت 
51مشهدپرستاري کودکان

42همدانپرستاري کودکان

71ایرانپرستاري مراقبت هاي ویژه

82تهرانپرستاري مراقبت هاي ویژه

ي شرایط خاصدارا80دانشگاه شاهدپرستاري مراقبت هاي ویژه
72سمنانپرستاري مراقبت هاي ویژه

فاقد خوابگاه72گیالنپرستاري مراقبت هاي ویژه
74مازندرانپرستاري مراقبت هاي ویژه

فاقد خوابگاه و امکانات رفاهی150مرکز قلب شهید رجاییپرستاري مراقبت هاي ویژه
41اراكپرستاري مراقبت هاي ویژه

داراي شرایط خاص40ارتشتاري مراقبت هاي ویژهپرس
42اردبیلپرستاري مراقبت هاي ویژه

42ارومیهپرستاري مراقبت هاي ویژه

42اصفهانپرستاري مراقبت هاي ویژه

42اهوازپرستاري مراقبت هاي ویژه

خاصداراي بورسیه و شرایط 80بقیه الهپرستاري مراقبت هاي ویژه
53رفسنجانپرستاري مراقبت هاي ویژه

62زاهدانپرستاري مراقبت هاي ویژه

41زنجانپرستاري مراقبت هاي ویژه

42سبزوارپرستاري مراقبت هاي ویژه

.واگذاري خوابگاه براساس الویت می باشد51شاهرودپرستاري مراقبت هاي ویژه
53هرکردشپرستاري مراقبت هاي ویژه

63شهیدبهشتیپرستاري مراقبت هاي ویژه

42شیرازپرستاري مراقبت هاي ویژه

63قزوینپرستاري مراقبت هاي ویژه
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53کاشانپرستاري مراقبت هاي ویژه

40کردستانپرستاري مراقبتهاي ویژه

63کرمانپرستاري مراقبت هاي ویژه

62کرمانشاهاي ویژهپرستاري مراقبت ه

53گلستانپرستاري مراقبت هاي ویژه

53گنابادپرستاري مراقبت هاي ویژه

52لرستانپرستاري مراقبت هاي ویژه

41مشهدپرستاري مراقبت هاي ویژه

52همدانپرستاري مراقبت هاي ویژه

53یزدپرستاري مراقبت هاي ویژه

84ایراناقبت هاي ویژه نوزادانپرستاري مر

31اصفهانپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

51بابلپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

42تبریزپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

61تهرانپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

32شهیدبهشتیپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

21شیرازپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

60کرمانپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

30مشهدپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

60یزدپرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان

داراي شرایط خاص40ارتشپرستاري نظامی
اي بورسیه و شرایط خاصدار110بقیه الهپرستاري نظامی

31اراكتاریخ علوم پزشکی

31ایرانتاریخ علوم پزشکی
وم پزشکی تهران، شاهد مشترك با دانشگاه عل

شهیدبهشتیو
30بابلتاریخ علوم پزشکی

30تبریزتاریخ علوم پزشکی

42تهرانتاریخ علوم پزشکی
،مشترك با دانشگاه علوم پزشکی ایران 

و شاهدشهیدبهشتی

30دانشگاه شاهدتاریخ علوم پزشکی
مشترك با دانشگاه علوم / داراي شرایط خاص 

پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی
مشترك با دانشگاه علوم پزشکی ایران20قمتاریخ علوم پزشکی
31مازندرانتاریخ علوم پزشکی

52مشهدتکنولوژي آموزشی در علوم پزشکی
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42اصفهانتکنولوژي گردش خون

31شیرازتکنولوژي گردش خون

فاقد خوابگاه و امکانات رفاهی50مرکز قلب شهید رجاییتکنولوژي گردش خون
20مشهدتکنولوژي گردش خون

103تهرانحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی تهران40میهاروحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
40اهوازحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

داراي شرایط خاص50دانشگاه تربیت مدرسحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
31زنجانحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

41ازشیرحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

32مازندرانحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

42همدانحشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
83سازمان انتقال خون ایران)هماتولوژي(

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
30ایران)هماتولوژي(

ایشگاهی و بانک خون خون شناسی آزم
21بوشهر)هماتولوژي(

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
60تبریز)هماتولوژي(

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
40تهران)هماتولوژي(

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
42شهیدبهشتی)هماتولوژي(

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
31کرمان)ولوژيهمات(

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 
31مشهد)هماتولوژي(

40ایرانرادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی

40بابلرادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی

40تهرانرادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی

41شیرازرادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی

31اناصفهرفاه اجتماعی

62علوم بهزیستی و توانبخشیرفاه اجتماعی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی160آزاد واحد تهران پزشکیروان پرستاري
تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی150آزاد واحد خوراسگان اصفهانروان پرستاري
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52ارومیهروان پرستاري

32اصفهانستاريروان پر

62اهوازروان پرستاري

50ایرانروان پرستاري

21بوشهرروان پرستاري

فاقد خوابگاه20بیرجندروان پرستاري
42تبریزروان پرستاري

51تهرانروان پرستاري

62زاهدانروان پرستاري

31شهیدبهشتیروان پرستاري

32شیرازيروان پرستار

31علوم بهزیستی و توانبخشیروان پرستاري

42قزوینروان پرستاري

52کرمانروان پرستاري

52کرمانشاهروان پرستاري

53مازندرانروان پرستاري

52همدانروان پرستاري

فاقد خوابگاه40یاسوجروان پرستاري
73ایرانروانشناسی بالینی

داراي شرایط خاص40ارتشروانشناسی بالینی
داراي شرایط خاص30بقیه الهروانشناسی بالینی
42زاهدانروانشناسی بالینی

52زنجانروانشناسی بالینی

63شهیدبهشتیروانشناسی بالینی

62علوم بهزیستی و توانبخشیروانشناسی بالینی

52کاشانروانشناسی بالینی

42کرمانشاهروانشناسی بالینی

50ایرانروانشناسی سالمت

42اراكزیست فن آوري پزشکی

31اصفهانزیست فن آوري پزشکی

60ایرانزیست فن آوري پزشکی

41خراسان شمالیزیست فن آوري پزشکی

صداراي شرایط خا40بقیه الهزیست فن آوري پزشکی
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52تبریززیست فن آوري پزشکی

42تهرانزیست فن آوري پزشکی

42فسازیست فن آوري پزشکی

41زنجانزیست فن آوري پزشکی

60سازمان انتقال خون ایرانزیست فن آوري پزشکی

.واگذاري خوابگاه براساس الویت می باشد40شاهرودزیست فن آوري پزشکی
42شهرکردآوري پزشکیزیست فن

52شیراززیست فن آوري پزشکی

42قزوینزیست فن آوري پزشکی

42گلستانزیست فن آوري پزشکی

فاقد خوابگاه42گیالنزیست فن آوري پزشکی
40همدانزیست فن آوري پزشکی

42یزدزیست فن آوري پزشکی

30اصفهانژنتیک انسانی

30اهوازنتیک انسانیژ

40ایرانژنتیک انسانی

30بابلژنتیک انسانی

داراي شرایط خاص30بقیه الهژنتیک انسانی
مشترك با دانشگاه علوم پزشکی یزد40بندرعباسژنتیک انسانی
40تبریزژنتیک انسانی

60تهرانژنتیک انسانی

داراي شرایط خاص50مدرسدانشگاه تربیتژنتیک انسانی
30شهرکردژنتیک انسانی

40شهیدبهشتیژنتیک انسانی

40شیرازژنتیک انسانی

30علوم بهزیستی و توانبخشیژنتیک انسانی

50کرمانژنتیک انسانی

30مشهدژنتیک انسانی

50یزدژنتیک انسانی

30گلستانژنتیک انسانی

32بابلسالمت سالمندي

41تبریزسالمت سالمندي

41شهیدبهشتیسالمت سالمندي
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41شیرازسالمت سالمندي

50علوم بهزیستی و توانبخشیسالمت سالمندي

42یزدسالمت سالمندي

63شیرازسالمت و رسانه

40کرمانسم شناسی محیط

50ایرانشنوائی شناسی

60تهرانشنوائی شناسی

52شهیدبهشتیشنوائی شناسی

30علوم بهزیستی و توانبخشیشنوائی شناسی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی150آزاد واحد علوم تحقیقات تهرانعلوم بهداشتی در تغذیه
53اصفهانعلوم بهداشتی در تغذیه

60ایرانغذیهعلوم بهداشتی در ت

93تبریزعلوم بهداشتی در تغذیه

93تهرانعلوم بهداشتی در تغذیه

21شیرازعلوم بهداشتی در تغذیه

52قزوینعلوم بهداشتی در تغذیه

73یزدعلوم بهداشتی در تغذیه

31اراكعلوم تشریحی

31ارومیهعلوم تشریحی

41هاناصفعلوم تشریحی

41اهوازعلوم تشریحی

50ایرانعلوم تشریحی

30ایالمعلوم تشریحی

31بابلعلوم تشریحی

داراي شرایط خاص30بقیه الهعلوم تشریحی
فاقد خوابگاه31بیرجندعلوم تشریحی
32تبریزعلوم تشریحی

40تهرانعلوم تشریحی

داراي شرایط خاص31اه تربیت مدرسدانشگعلوم تشریحی
50زاهدانعلوم تشریحی

31سمنانعلوم تشریحی

50شیرازعلوم تشریحی

41کاشانعلوم تشریحی
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41کردستانعلوم تشریحی

41کرمانعلوم تشریحی

41کرمانشاهعلوم تشریحی

31گلستانعلوم تشریحی

فاقد خوابگاه31النگیعلوم تشریحی
31لرستانعلوم تشریحی

41مازندرانعلوم تشریحی

21مشهدعلوم تشریحی

32همدانعلوم تشریحی

فاقد خوابگاه30یاسوجعلوم تشریحی
31یزدعلوم تشریحی

84تبریزعلوم تغذیه

103تهرانعلوم تغذیه

94شهیدبهشتیعلوم تغذیه

42ارومیهعلوم تغذیه

53اصفهانعلوم تغذیه

63اهوازعلوم تغذیه

50ایرانعلوم تغذیه

51شیرازعلوم تغذیه

42کرمانشاهعلوم تغذیه

62مشهدعلوم تغذیه

داراي شرایط خاص50بقیه الهعلوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
50تبریزدر بحران و حوادث غیرمترقبهعلوم تغذیه 

42تهرانعلوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی100آزاد واحد علوم تحقیقاتعلوم تغذیه 
61شهیدبهشتیعلوم و صنایع غذائی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی50آزاد واحد علوم تحقیقات تهرانعلوم و صنایع غذائی
40تبریزعلوم و صنایع غذائی

52کرمانشاهعلوم و صنایع غذائی

31اصفهانفناوري اطالعات سالمت

62ایرانفناوري اطالعات سالمت

51تبریزفناوري اطالعات سالمت

50تهرانفناوري اطالعات سالمت
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42شیرازي اطالعات سالمتفناور

32کاشانفناوري اطالعات سالمت

42کرمانفناوري اطالعات سالمت

50مشهدفناوري تصویر برداري پزشکی

41ارومیهفیزیک پزشکی

62اصفهانفیزیک پزشکی

60ایرانفیزیک پزشکی

52تبریزفیزیک پزشکی

64تهرانفیزیک پزشکی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسفیزیک پزشکی
40سمنانفیزیک پزشکی

40شهیدبهشتیفیزیک پزشکی

51شیرازفیزیک پزشکی

40کاشانفیزیک پزشکی

40کرمانشاهفیزیک پزشکی

51مشهدفیزیک پزشکی

41یزدفیزیک پزشکی

72اهوازفیزیوتراپی

90ایرانفیزیوتراپی

73شهیدبهشتیفیزیوتراپی

73علوم بهزیستی و توانبخشیفیزیوتراپی

42اصفهانفیزیوتراپی

40تبریزفیزیوتراپی

40تهرانفیزیوتراپی

داراي شرایط خاص61دانشگاه تربیت مدرسفیزیوتراپی
52زاهدانفیزیوتراپی

62سمنانپیفیزیوترا

52شیرازفیزیوتراپی

41مشهدفیزیوتراپی

60ایرانفیزیوتراپی ورزشی

40تهرانفیزیوتراپی ورزشی

50سمنانفیزیوتراپی ورزشی

42شیرازفیزیوتراپی ورزشی
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32اراكفیزیولوژي

30اردبیلفیزیولوژي

30ارومیهفیزیولوژي

51اصفهانیولوژيفیز

30اهوازفیزیولوژي

40ایرانفیزیولوژي

داراي شرایط خاص30بقیه الهفیزیولوژي
مشترك با دانشگاه علوم پزشکی تهران32بندرعباسفیزیولوژي
32تبریزفیزیولوژي

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسفیزیولوژي
داراي شرایط خاص50شاهددانشگاه فیزیولوژي
31فسافیزیولوژي

32رفسنجانفیزیولوژي

32زاهدانفیزیولوژي

31زنجانفیزیولوژي

31سبزوارفیزیولوژي

31سمنانفیزیولوژي

41شهیدبهشتیفیزیولوژي

52شیرازفیزیولوژي

32کاشانفیزیولوژي

41کرمانفیزیولوژي

فاقد خوابگاه40گیالنفیزیولوژي
32لرستانفیزیولوژي

41مشهدفیزیولوژي

32همدانفیزیولوژي

43یزدفیزیولوژي

42اصفهانقارچ شناسی پزشکی

40اهوازقارچ شناسی پزشکی

30ایرانقارچ شناسی پزشکی

42تهرانقارچ شناسی پزشکی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسشناسی پزشکیقارچ
41شیرازقارچ شناسی پزشکی

40کرمانقارچ شناسی پزشکی
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53مازندرانقارچ شناسی پزشکی

31مشهدقارچ شناسی پزشکی

80ایرانکاردرمانی

20تهرانکاردرمانی

63شهیدبهشتیکاردرمانی

63علوم بهزیستی و توانبخشییکاردرمان

123ایرانکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

.باشداین دوره مجازي می80تهرانکتابداري و اطالع رسانی پزشکی
83شهیدبهشتیکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

100کرمانکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

52اصفهانیکتابداري و اطالع رسانی پزشک

30اهوازکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

42بوشهرکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

53تبریزکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

50تهرانکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

52همدانکتابداري و اطالع رسانی پزشکی

لوم پزشکی مرکز آموزش عالی عگفتار درمانی
خوابگاه خودگردان/ داراي شرایط خاص 50وارستگان

53اصفهانگفتار درمانی

52اهوازگفتار درمانی

52ایرانگفتار درمانی

50تهرانگفتار درمانی

52علوم بهزیستی و توانبخشیگفتار درمانی

84اهوازمامایی

105ایرانمامایی

105تبریزمامایی

142تهرانمامایی

157شهیدبهشتیمامایی

104شیرازمامایی

82مشهدمامایی

63اصفهانمامایی

50کردستانمامایی

62گیالنمامایی
دانشکده پرستاري و مامایی / فاقد خوابگاه 

شهید بهشتی رشت 
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63علوم بهزیستی و توانبخشیمددکاري اجتماعی

62اهوازمدیریت توانبخشی

60ایرانمدیریت توانبخشی

52علوم بهزیستی و توانبخشیمدیریت توانبخشی

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی100آزاد واحد ساريمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی150رانآزاد واحد علوم تحقیقات تهمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
95ایرانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

114تهرانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

70کرمانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

74یزدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شرایط خاصداراي40ارتشمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
52اصفهانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

52اهوازمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

داراي شرایط خاص30بقیه الهمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
50تبریزمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

42شهیدبهشتیمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

52شیرازشتی درمانیمدیریت خدمات بهدا

62قزوینمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

52مازندرانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

42مشهدمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

81شهیدبهشتی)HSE(مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست 

50تبریز)HSE(مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست 

40زنجان)HSE(دیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست م

53کاشان)HSE(مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست 

62همدان)HSE(مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست 

52همدانمدیریت بهره برداري و نگهداري تاسیسات

60یزدمدیریت پسماند

53اراكمشاوره در مامایی

53ارومیهمشاوره در مامایی

105البرزمشاوره در مامایی

84اهوازمشاوره در مامایی

63ایرانمشاوره در مامایی

60بابلمشاوره در مامایی
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63تبریزمشاوره در مامایی

62زاهدانمشاوره در مامایی

51زنجانمشاوره در مامایی

.واگذاري خوابگاه براساس الویت می باشد60شاهرودییمشاوره در ماما
63قزوینمشاوره در مامایی

61کرمانمشاوره در مامایی

52کرمانشاهمشاوره در مامایی

63گلستانمشاوره در مامایی

84مازندرانمشاوره در مامایی

41مشهدمشاوره در مامایی

84همدانمشاوره در مامایی

84یزدمشاوره در مامایی

80تهرانايمهندسی بهداشت حرفه

71همدانايمهندسی بهداشت حرفه

51اصفهانايمهندسی بهداشت حرفه

42اهوازايمهندسی بهداشت حرفه

51ایرانايمهندسی بهداشت حرفه

40تبریزايمهندسی بهداشت حرفه

داراي شرایط خاص41دانشگاه تربیت مدرسايسی بهداشت حرفهمهند
50زنجانايمهندسی بهداشت حرفه

43شهیدبهشتیايمهندسی بهداشت حرفه

42شیرازايمهندسی بهداشت حرفه

42قزوینايمهندسی بهداشت حرفه

42کرمانايمهندسی بهداشت حرفه

31مازندرانايمهندسی بهداشت حرفه

42یزدايمهندسی بهداشت حرفه

100تهرانمهندسی بهداشت محیط

تابع قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسالمی40آزاد واحد تهران پزشکیمهندسی بهداشت محیط
42اردبیلمهندسی بهداشت محیط

30ارومیهمهندسی بهداشت محیط

42اصفهانمهندسی بهداشت محیط

40البرزمهندسی بهداشت محیط

63اهوازمهندسی بهداشت محیط
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63ایرانمهندسی بهداشت محیط

30بقیه الهمهندسی بهداشت محیط
مشترك با دانشگاه علوم / داراي شرایط خاص 

پزشکی تهران
42بندرعباسمهندسی بهداشت محیط

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان31بوشهرمهندسی بهداشت محیط
فاقد خوابگاه31بیرجندمهندسی بهداشت محیط
42تبریزمهندسی بهداشت محیط

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی ایران30زاهدانمهندسی بهداشت محیط
مشترك با دانشگاه علوم پزشکی تهران31زنجانمهندسی بهداشت محیط

31سبزوارشت محیطمهندسی بهدا

31سمنانمهندسی بهداشت محیط

42شهرکردمهندسی بهداشت محیط

62شهیدبهشتیمهندسی بهداشت محیط

42شیرازمهندسی بهداشت محیط

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی31قزوینمهندسی بهداشت محیط
ا دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمشترك ب30قممهندسی بهداشت محیط
42کاشانمهندسی بهداشت محیط

41کردستانمهندسی بهداشت محیط

50کرمانمهندسی بهداشت محیط

42کرمانشاهمهندسی بهداشت محیط

31گنابادمهندسی بهداشت محیط

فاقد خوابگاه42گیالنمهندسی بهداشت محیط
31لرستانمهندسی بهداشت محیط

42مازندرانمهندسی بهداشت محیط

40مشهدمهندسی بهداشت محیط

42همدانمهندسی بهداشت محیط

30یاسوجمهندسی بهداشت محیط
مشترك با دانشگاه علوم پزشکی / فاقد خوابگاه 

شهیدبهشتی
42یزدمهندسی بهداشت محیط

120اناصفه)بیوالکتریک(مهندسی پزشکی 

83تهران)بیوالکتریک(مهندسی پزشکی 

64شیراز)بیوالکتریک(مهندسی پزشکی 

54تبریز)بیوالکتریک(مهندسی پزشکی 

42شهیدبهشتی)بیوالکتریک(مهندسی پزشکی 
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31کرمانشاه)بیوالکتریک(مهندسی پزشکی 

61اصفهان)زیست مواد(مهندسی پزشکی

80تهرانب شناسیمیکرو

53یزدمیکروب شناسی

43اراكمیکروب شناسی

40اردبیلمیکروب شناسی

20ارومیهمیکروب شناسی

52اصفهانمیکروب شناسی

21البرزمیکروب شناسی

60اهوازمیکروب شناسی

60ایرانمیکروب شناسی

63ایالممیکروب شناسی

42بابلیکروب شناسیم

داراي شرایط خاص50بقیه الهمیکروب شناسی
31بوشهرمیکروب شناسی

42تبریزمیکروب شناسی

60تهرانمیکروب شناسی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسمیکروب شناسی
داراي شرایط خاص60دانشگاه شاهدمیکروب شناسی

22زاهدانیمیکروب شناس

43شهرکردمیکروب شناسی

43شهیدبهشتیمیکروب شناسی

62شیرازمیکروب شناسی

51قزوینمیکروب شناسی

42کاشانمیکروب شناسی

مشترك با دانشگاه علوم پزشکی تهران62کردستانمیکروب شناسی
21کرمانمیکروب شناسی

63اهکرمانشمیکروب شناسی

42گلستانمیکروب شناسی

فاقد خوابگاه42گیالنمیکروب شناسی
42مازندرانمیکروب شناسی

31مشهدمیکروب شناسی

31همدانمیکروب شناسی
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62تهرانمیکروب شناسی موادغذایی

مقررات دانشگاه آزاد اسالمیتابع قوانین و 150آزاد تهران واحد علوم دارویینانوتکنولوژي پزشکی
50ایراننانوتکنولوژي پزشکی

داراي شرایط خاص30بقیه الهنانوتکنولوژي پزشکی
42تبریزنانوتکنولوژي پزشکی

40تهراننانوتکنولوژي پزشکی

41زنجاننانوتکنولوژي پزشکی

.س الویت می باشدواگذاري خوابگاه براسا40شاهرودنانوتکنولوژي پزشکی
42شیرازنانوتکنولوژي پزشکی

100تهرانویروس شناسی پزشکی

31اهوازویروس شناسی پزشکی

50ایرانویروس شناسی پزشکی

داراي شرایط خاص51دانشگاه تربیت مدرسویروس شناسی پزشکی
42شیرازویروس شناسی پزشکی

42کرمانویروس شناسی پزشکی

42گلستانویروس شناسی پزشکی

31مشهدویروس شناسی پزشکی


