بسمه تعالی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور

تاريخ

اطالعيه شماره 1

97/9/5

در خصوص رشتههای امتحانی و زمان ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد رشتههاي گروه
پزشكي سال 1893

به اطالع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال  1893میرساند:
-1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش و دروس امتحانی طبق جدول زیر میباشد.
-2زمان ثبت نام در آزمون  99/11/83لغایت  99/12/13میباشد.
-8زمان برگزاری آزمون  99/8/83و  99/8/81خواهد بود.
-4براساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تاریخ
 99/11/1کسب حداقل نمره  13از  ،43در واقع کسب حداقل  %22نمره در درس زبان انگلیسی از
آزمون سال  93و بعد از آن الزامی می باشد.
 -2منابع آزمون مذکور ،طی اطالعیه شماره  ،2در همین سامانه قرار گرفته است .بدیهی است در
هر زمان که تغییری در منابع از طرف دبیرخانههای شورای آموزش علوم پایه پزشکی و داروسازی به
این مرکز اعالم شود ،از طریق همین سامانه اطالع رسانی خواهد شد.
-9دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ،اواخر بهمن ماه از طریق سامانه اینترنتی
مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس  http://sanjeshp.irاعالم خواهد شد.

 -9اطالعات تکمیلی در رابطه با کلیه ضوابط و آزمون ،در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی
ارشد اعالم خواهد شد.

جدول رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد
سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.

ردیف

رشته امتحاني

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

1

آموزش بهداشت و
ارتقاء سالمت
101

كارشناسییی بهداشییت عمییومیا پرسییتاریا مامییا یا مهندسییی
بهداشت محیطا مهندسیی بهداشیت حرفیه ایا میدیریت خیدمات
بهداشییتی درمییانیا هوشییبریا مشییاورها مییردم شناسیییا علییوم
اجتمییاعیا علییوم تربیتیییا روانشناسیییا تکنولییولی اتییا عمییلا
فناوری اطالعات سیالمت ممیدارک پزشیکیما مطالعیات ارتبیاطی و
فناوری اطالعات

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت م8ما روانشناسییم1/2ما
بهداشییت عمییومی م2ما جامعییه شناسییی م1/2ما زبییان
عمومی م2م

2

آمار زيستي
101

كلیه كارشناسی های علوم پزشكیا كارشناسیی آمیارا ریاضییا
علوم كامپیوتریا دكتری عمومی گروه پزشیكی *و دكتیرای حرفیه
ای دامپزشكی

ریاضییی عمییومیم1ما آمارریاضییی و احتمییالم2ما روشییهای
آماری مشامل طرح آزمیایش هیا ،رگرسییون ،نمونیه گییری،
آمارناپارامتریما م4م زبان عمومیم8م

0

جدول رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد
سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.

ردیف

رشته امتحاني

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

8

اپيدميولوژي
107

كلیه كارشناسی های علوم پزشكیا كارشناسی انگل شناسیا
آمارمکلیه گرایش هاما و دكترای عمیومی پزشیکی ،دندانپزشیکی،
داروسازی و دامپزشكی

مبیییانی اپییییدمیولولی م2/2ما مقیییدمات آمیییار زیسیییتیم2ما
اصیییطالحات پزشیییكی م1/2ما اپییییدمیولولی بیماریهیییا م2ما
بهداشت عمومی م2ما زبان عمومیم2م

4

اتاق عمل
103

2

اعضاي مصنوعي
و وسايل كمكي
109

9

اقتصاد بهداشت
110
م با  2گرايش توسعه
بهداشت و
درماناسیاستگذاري
و برنامه ريزي
بهداشت و درمانم

9

ارگونومي
111

3

اكولوژي انساني
111

9

انفورماتيك
پزشكي
118

13

ارزيابي فناوري
سالمت)(HTA
111

11

بينائي سنجي
115

12

بهداشت و ايمني
مواد غذايي
111

كارشناسی در رشته های اتا

عملا پرستاری و هوشبری

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکرابم8ما بیماریهای داخلیی
و جراحیم2ما تکنولولی جراحی درجراحی های مختلفم8ما
آنیییاتومیم1ما بیهوشیییی واحییییاء قلبیییی رییییویم1ما زبیییان
عمومیم2م

كارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل كمكی

ارتزوپروتیییز م4ما كینزیولیییولی و بیومكانیییی
ارزیابیم2ما ارتوپدیم2ما زبان عمومیم8م

كارشناسی در یكی از رشته هیای گیروه پزشیكیا اقتصیادا علیوم
اقتصادیا مدیریتا مدیریت خدمات بهداشتی درمانیا حسابداریا
جامعیه شناسییا علیوم اجتمیاعیا مهندسیی پزشیكیا دكتییرای
عمومی گروه پزشكی* و دكترای حرفه ای دامپزشكیا مهندسی
صیینایعا كارشناسییی و كارشناسییی ارشیید مداروسییازی خییار از
كشورم

اقتصییاد خییردم2ما اقتصییاد كییالنم2ما اقتصییاد سییالمتم8ما
سازمان ومدیریت خدمات بهداشتی درمیانیم2ما ریاضیی و
آمار حیاتی م8ما زبان عمومیم8م

دانش آموختگان دكتری عمومی پزشكیا كارشناسی رشته هیای
بهداشیییت حرفیییه ایا كاردرمیییانیا فیزییییوتراپیا ارتوپیییدی فنییییا
مهندسی صنایعا مهندسیی فنیاوری اطالعیاتا طراحیی صینعتیا
مدیریت صنعتیا مهندسی مكانی ا مهندسی تكنولولی طراحی و
نقشییه كشییی صیینعتیا روانشناسیییا ایمنییی صیینعتیا فیزییی ا
مهندسی پزشكیا پرستاریا هوشبریا اتا عمل
كارشناسی در یكی از رشته های اكولیولی انسیانی ،جغرافییا مبیا
گییرایش انسییانیم ،بهداشییت عمییومی ،زیسییت شناسییی مهمییه
گرایشه ام ،محییط زیسیت ،بهداشیت محییط ،بهداشیت خیانواده و
جمعیت ،بهداشت حرفه ای ،مامایی ،پرستاری و یا دارا بودن مدرك
دكتری عمومی مپزشكی ،داروسازی و دندانپزشكیم ،دكتری حرفه
ای دامپزشكی مورد تا ید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
و یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

م2ما معاینیییه و

كلیییات ارگونییومیم2ما تشییریو و فیزیولییولی انسییانی م2ما
فیزی و مكانی م2ما ریاضیم2ما روانشناسیی عمیومیم1ما
مدیریت سازمانیم1ما زبان عمومیم2م

مبانی اكولولی انسانی م8ما جمعیت و تنظیی خیانوادهم2ما
مقییدمات آمییار زیسییتیم2ما بهداشییت عمییومیم1ما زبییان
عمومیم2م

كلیه كارشناسی ها ی رشته های علیوم پزشیكی ا رشیته هیای
ریاضییییی مكلیییییه گرایشییییهام ا مهندسییییی كییییامپیوتر ا علییییوم
كامپیوترامهندسی پزشكی امهندسی بر الكترونی ا مهندسیی
فیین آوری اطالعیییاتا علیییوم آزمایشییگاهی دامپزشیییكیا دكتیییرای
عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی

اصول برنامه نویسیی و سیاختمان داده هیا م2م ا ریاضیی و
آمار حیاتی م2م ا مدیریت اطالعات سالمت م8ما انفورماتی
سییالمت م8ما كلیییات و اصییطالحات پزشییكی م2ما زبییان
عمومیم2م

مدرك كارشناسیی در كلییه رشیته هیای مصیوب وزارت بهداشیت ا
كارشناسییی فنییی و مهندسییی وزارت علییوم تحقیقییات و فنییاوریا
بیوشیمیا فیزیکا شیمیا زیست شناسیا ریاضیا آمارا دكتری
عمومی پزشكی  ،داروسازی یا دكتری حرفه ای دامپزشكی

اصول و روشیهای اپییدمیولولی م2م ا اقتصیاد بهداشیتم2ما
روشهای آماریم2ما نظام سالمت و برنامیه هیای جیاری آن
م4م ا زبان عمومی م2م

كارشناسی بینا ی سنجی

آنومییالی دییید دوچشییمیم2ما فیزیولییولی اپتی ی م2ما كلیییات
اپتییومتریم2ما بیمییاری هییای چشییمیم1ما عدسییی هییای
تماسیم2ما اپتیومتری كودكیانم2ما عینی طبیی م1ما زبیان
عمومیم2م

دارندگان مدرك دكتری پزشكی عمومیا داروسازیا دامپزشكی و
دكتییرای حرفییه ای علییوم آزمایشییگاهی و یییا كارشناسییی در یكییی
ازرشته های علوم تغذییه ،علیوم و صینایع ییذایی م گیرایش كنتیرل
كیفیییی و بهداشیییتی ما بهداشیییت محییییط  ،بهداشیییت عمیییومیا
میكروبیولولیا علوم آزمایشگاهیا مهندسیی كشیاورزی مگیرایش
صنایع یذاییما مهندسی شیمی مگرایش شیمی میواد ییذاییما
بهداشت موادیذایی با منشا دامیا بهداشت و بازرسی گوشیتا
مهندسی تکنولولی صنایع آرد و بهداشت مواد یذایی

میكروب شناسیی میواد ییذایی م2ما اصیول نگهیداری میواد
یییذاییم2ما شیییمی مییواد یییذاییم2ما كلیییات بهداشییت و
ایمنی مواد یذایی م2ما زبان عمومیم2م

1

جدول رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد
سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.

ردیف

رشته امتحاني

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

18

پدافند غيرعامل در
نظام سالمت
(صرفا دانشگاه
بقيه اله)
195

كارشناسییی رشییته هییای علییوم تغذیییها زیسییت شناسییی مكلیییه
گرایشهاما زیسیت شناسیی سیلولی مولكیولی مكلییه گرایشیهاما
علوم آزمایشگاهیا بهداشت عمومیا مهندسی بهداشیت حرفیه
ایا مهندسی بهداشت محیطا حشره شناسی پزشكی و مبیارزه
با ناقلینا مهندسی منابع طبیعی -محیط زیستا مدیریت خدمات
بهداشتی درمانیا فناوری اطالعیات سیالمتا تكنولیولی پزشیكی
هسیییته ایا تكنولیییولی پرتودرمیییانیا تكنولیییولی پرتوشناسییییا
پرستاریا روانشناسی بالینیا فوریتهای پزشكیا علیوم و صینایع
ییذایی مكلیییه گرایشییهاما مهندسیی كشییاورزی مكلیییه گرایشییهاما
مهندسی منابع طبیعی مكلیه گرایشهاما شیمی مكلییه گرایشیهاا
شیمی مكلیه گرایشهاما علوم نظامی و انتظامی مكلیه گرایشهاما
كاردرمانیا مدیریت مكلیه گرایشهاما
دکتری عمومی پزشکی

زیسیییییت شناسیییییی عمیییییومیم2ما پرتوشناسییییییم1ما
بیوشییییمیم1ما اصیییول و مبیییانی بهداشیییت عمیییومیم2ما
روانشناسیییی عمیییومیم1ما میییدیریت سیییالمتم1ما زبیییان
عمومیم2م

14

تاريخ علوم
پزشكي
117

مدرك كارشناسی در كلیه رشته های مقطع كارشناسی مصوب و
مییورد تایییید وزارت بهداشییت ،درمییان و آمییوزش پزشییكی و یییا وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری

تیییاریخ پزشیییكیم8ما تیییاریخ علییی و تمیییدنم8ما اطالعیییات
پزشكیم2ما زبان عربیم2ما زبان عمومیم2م

12

تكنولوژي گردش
خون
119

كارشناسی رشته های پرستاریا هوشبری و اتا عمل
مدر رشته تكنولولی گردش خون ،داشتن حداقل  2سال سابقه بیا
مدرك كارشناسی در عرصه های بالینی الزامی میباشدم.

پرسیییییتاری و بیمیییییاری هیییییای داخلیییییی و جراحییییییم4ما
بیوشییییییمیم1ما فیزیییییی پزشیییییكیم1ما فیزیولیییییولیم1ما
فارماكولولیم1ما زبان عمومیم2م

19

حشره شناسي
پزشكي و مبارزه
با ناقلين
110

كارشناسی بهداشت محیط ا علوم آزمایشگاهیا انگل شناسیی
پزشییكیا حشییره شناسییی پزشییكی و مبییارزه بییا نییاقلینا زیسییت
شناسی مكلییه گرایشیهاما دفیع آفیات كشیاورزیا گییاه پزشیكیا
علوم زیستیا حفاظت گیاهانا بهداشت عمومیا مدیریت تلفییق
آفات

حشییییره شناسییییی عمییییومیم8ما زیسییییت شناسییییی
عمومیم2ما شیمی عمومیم1ما زبان عمومیم2م

19

رفاه اجتماعي
111

كارشناسی كلیه رشته ها

نظریه های جامعه شناسی م8ما آمیار و روش تحقییقم8م ا
دروس تخصصی مسازمان و میدیریت ،اقتصیاد خیرد و كیالنا
تامین و رفاه اجتماعی ،روانشناسی اجتمیاعیم م4ما زبیان
عمومیم8م

13

ژورناليسم
پزشکی
117

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر در کلیه رشته های
علوم پزشکیا زبان عمومی مبا گرایشهای ادبیات زبان عمومی،
آموزش انگلیسی و مترجمی زبان عمومیما علوم ارتباطات با
گرایش روزنامه نگاری و مطالعات ارتباطی

اصول اپیدمیولولی و آمار حییاتیم2ما دانیش پاییه رایانیهم2ما
نگارش و مقاله نویسی به زبان هیای فارسیی و انگلیسیی
م4ما زبان انگلیسی پيشرفتهم2م

19

سالمت سالمندي
113

كارشناسییی پرسییتاریا مامییاییا آمییوزش بهداشییتا بهداشییت
عمیییومیا میییدیریت توانبخشییییا میییدیریت خیییدمات بهداشیییتی
ودرمانیاروانشناسی بیالینیا علیوم تغذییها میددكاری اجتمیاعیا
شیینوایی سیینجیا بینییایی سیینجیا فیزیییوتراپیا گفتاردرمییانی
وكاردرمانی

فیزیولولی سالمندیم8ما روانشناسی وبهداشت روانیم1ما
جامعه شناسی پزشكیم1ما روش تحقیق وآمارحیاتیم2ما
كلییییات بهداشیییت عمیییومیم2ما مبیییانی تغذییییهم1ما زبیییان
عمومیم2م

23

سالمت و ترافيک

کارشناسییی کلیییه رشییته هییای علییوم پزشییکی ،علییوم انتظییامی،
روانشناسییی ،مهندسییی عمییران ،مهندسییی مکانیییک ،فنییاوری
اطالعات و ارتباطات ،مهندسی پزشکی ،علوم و مهندسیی محییط
زیست ،فیزیک ،مهندسی ایمنی ،آمار ،جامعه شناسی

ایمنییی ترافیکییی و اپیییدمیولولی مصییدومیتهام4ما روشییهای
آمارکیییاربردیم2ما روانشناسیییی عمیییومیم1ما بهداشیییت
عمومی م1ما زبان عمومیم2م

21

شنوائي شناسي
119

كارشناسی شنوایی شناسی

آناتومی و فیزیولولی شنوایی وتعادلم2ما شنوایی شناسی
تشخیصیییم4ما شیینوایی شناسییی توانبخشیییم2ما زبییان
عمومیم2م

22

علوم تشريحي
180

كارشناسی علیوم تشیریحیا بافیت شناسییا زیسیت شناسیی
مكلیه گرایشهاما فیزیوتراپیا اعضیای مصینوعی و وسیایل کمکییا
ارتوپییدی فنیییا كاردرمییانیا گفتاردرمییانیا تکنولییولی پرتودرمییانیا
تکنولولی پرتوشناسیا رادیولولیا شنوایی شناسییا پرسیتاریا
مامیییاییا بینیییایی سییینجی ا هوشیییبریا اتیییا عمیییلا علیییوم
آزمایشگاهی ،علوم تغذیها بهداشت عمومیا فوریتهای پزشیکیا
مهندسی پزشکیا باستان شناسی ،تربیت بدنی و علوم ورزشی
مکلیه گرایشهام

تشریو عمومیم4ما بافت شناسی م8ما زیسیت شناسیی
سلولیم2ما جنین شناسی م8ما زبان عمومیم2م

2

جدول رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد
سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.

ردیف

رشته امتحاني

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

28

علوم و صنايع
غذائي (گرايش
كنترل كيفي و
بهداشتي )
181

كارشناسی علوم و صنایع یذاییمگرایشهای مختلف م ا مهندسی
كشاورزی مگرایش علوم و صنایع یذا یم ا مهندسی شیمی
مصنایع یذا یم ا داروسازی و دكترای داروسازیا دامپزشكی ا
علوم تغذیه ا تغذیه م صنایع یذا یما صنایع یذایی مگرایش های
فنی مهندسی و تغذیهما تكنولولی شیر و فراورده های
لبنیامهندسی تكنولولی آرداتكنولولی صنایع مهندسی روین
خوراكیا گوشت و فراورده های گوشتیا بهداشت موادیذایی با
منشا دامی

میكروبیولولی مواد یذا یم2ما شیمی مواد یذا یم2ما
تكنولولی مواد یذا ی م8م ا كنترل كیفی مواد یذاییم8ما
زبان عمومیم2م

24

فيزيولوژي
185

كارشناسیییی فیزیولیییولی ا زیسیییت شناسیییی مكلییییه گرایشیییهاما
جانورشناسیا پرستاریا فیزیوتراپیا ماماییا علوم آزمایشگاهیا
علییوم داروییییا فارمییاكولولیا بیوشیییمیا علییوم تشییریحیا گفتییار
درمانیا بیناییسینجیا شینوایی شناسییا بهداشیت عمیومیا
بهداشت حرفه ای و هوشبریا اتا عمل

فیزیولولیم8ما بیوشیمیم1ما زیست شناسی جانوریم2ما
زبان عمومیم8م

22

فناوري
تصويربرداري
پزشكي
198

كارشناسیییی رشیییته هیییای فیزیییی مكلییییه گرایشیییهاما تكنولیییولی
پرتوشناسیا تكنولولی پزشكی هسته ایا تكنولولی پرتودرمانیا
مهندسی پزشكی مگرایش بیوالكتری ما مهندسی هسته ای

فیزی عمومی م2ما ریاضی عمومیم2ما فیزی هسته ای و
اتمیییم2ما فیزی ی پرتوشناسییی تشخیصیییم2ما تكنیكهییای
تصویربرداری پزشكی م1ما فیزیولولیم1ما آناتومیم1ما زبیان
عمومیم2م

29

فناوري اطالعات
سالمت
183

كلیه كارشناسی هیای علیوم پزشیكیا كارشناسیی رشیته هیای
علوم كامپیوترا مهندسی كامپیوتر منرم افزار و سخت افزارم

فنییاوری اطالعییات سییالمتم8ما مییدیریت اطالعییات سییالمت
م8ما بیماری شناسی و اصطالحات پزشیكیم2ما سیسیت
هیییای طبقیییه بنیییدی اطالعیییات سیییالمتم2ما كیییامپیوتر و
ساختمان داده م2ما زبان عمومیم2م

29

كاردرماني
189

كارشناسی كاردرمانی

كاردرمییییانی وتوانبخشییییی اخییییتالالت هنییییی  -روانییییی
وجسمانیم9ما روان شناسی وروانپزشكیم2ما رشدروانی
حركتییی كودكییانم1ما آنییاتومی وبیومكانی ی م2ما توانبخشییی
حرفیییه ای وفعالییییت هیییای روزمیییره ی زنیییدگیم1ما زبیییان
عمومیم2م

23

كتابداري و اطالع
رساني پزشكي
110

كارشناسی كلیه رشته ها

مبییییانی کتابییییداری و اطییییالع رسییییانی پزشییییکی م8م ا
سازماندهی دانشم2ما فن آوری اطالعاتم2ما مدیریتمنابع
اطالعاتی م2ما اصطالحشناسی م1ما زبان عمومی م2م

29

گفتار درماني
111

كارشناسی گفتار درمانی

اختالالت صوت و تشدیدم2ما اخیتالل بلیعم1ما اخیتالالت وا
شییناختی و آواشییناختیم2ما اخییتالالت روانییی گفتییارم2ما
اختالل زبان در دوران رشدم8ما اخیتالل اکتسیابی زبیانم2ما
زبان عمومیم8م

83

مديريت خدمات
بهداشتي درماني
111

كلیه كارشناسیی هیای علیوم پزشیكی و كارشناسیی میدیریت بیا
گرایشهای مختلف ا اداره امور بیمارستانهاا مدیریتا حقو ا علوم
اجتماعیا حسابداریا علوم اقتصادی

كلیات بهداشت م2ما اصول و مبانی سازمان و مدیریت م8ما
سازمان و مدیریت بهداشت و درمیان م8ما میدیریت میالی و
اقتصاد بهداشت م2ما زبان عمومیم8م

81

مددكاري
اجتماعي
113

كارشناسییی مییددكاری اجتمییاعیا كلیییه گییرایش هییای خییدمات
اجتماعی ا علوم اجتماعی مگرایش خدمات اجتماعیا تعاون ورفیاه
اجتماعیا پژوهشگریم
مقبولی نهایی داوطلبان شرکت کننده بر اساس نتایج آزمون کتبی
و مصاحبه اعالم خواهد شدم.

روان شناسی معمومی ،مرضی ،شخصیتم م1ما مبانی و
نظریه های جامعه شناسی م2ما مبیانی توانبخشیی م1ما
مییددكاری اجتمییاعی ممبییانی مییددكاری فییردی ،گروهییی و
جامعه ایم م8ما روش تحقیق م1ما زبان عمومیم8م

82

مديريت
توانبخشي
119

كارشناسی اندام هیای مصینوعی و وسیایل كمكیی ا فیزییوتراپیا
كاردرمیانیا شینوایی شناسییا گفتیار درمیانیا بینیایی سینجیا
مییییددكاری اجتمییییاعیا جامعییییه شناسیییییا علییییوم اجتمییییاعیا
روانشناسیا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیا میدیریت امیداد
در سوانوا كودكان استثناییا بهداشت عمومیا پرسیتاریا علیوم
تربیتیا امداد و نجات ا دكترای عمومی پزشكی

اصول توانبخشی م2ما مدیریت م8ما زبان عمومیم8ما

88

مهندسي پزشكي
(بيوالكتريك)
150

كارشناسی فنی و مهندسییا علیوم پاییه ا گروههیای پزشیكی و
پیراپزشكیا دكترای حرفه ای پزشكیا دندانپزشكیا داروسیازیا
مهندسی مدیریت اجرایی

ریاضییییات مهندسیییی م9ما فیزییییک پزشیییکی و مهندسیییی
پزشییییكی م9ما سیییییگنالها و سیسییییت هییییام9ما کنتییییرل
سیسیییییتمهای خطیییییی م9ما میییییدارهای الکتریکییییییی و
الکترونیکم9ما فیزیولولی و آناتومی م2ما زبان عمومیم2م

3
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سال 1893
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84

مهندسي پزشكي
(زيست مواد)
151

كارشناسی فنی و مهندسیا علوم پایها گروههای پزشكی و
پیراپزشكیا دكترای حرفه ای پزشكیا دندانپزشكیا داروسازی

ریاضیات عمومیم4ما عل موادم4ما اصول زیست میوادم9ما
آناتومی و فیزیولولیم2ما شییمی آلییم2ما بیوشییمیم2ما
زبان عمومیم2م

82

مهندسي بهداشت
حرفهاي
151

كارشناسی بهداشت حرفه ایا بهداشت محیطا ایمنیی صینعتیا
مهندسی مصنایع ,مكانی و شیمیما فیزی ا شیمی

بهداشت حرفه ای م2ما فیزی
ارگونومیم1ما زبان عمومیم2م

89

مديريت سالمت،
ايمني و محيط
زيست ()HSE
158

كارشناسی رشته های مهندسی بهداشت حرفیه ایا مهندسیی
بهداشییت محیییطا مهندسییی تكنولییولی ایمنیییا مهندسییی صیینایع
مگرایش ایمنیم

بهداشیییت حرفیییه ای م8ما بهداشیییت محییییطم8ما اصیییول
ایمنیییم2ما اصییول ومبییانی مییدیریتم2ما كلیییات بهداشییت
عمومیم1ما آمار و اپیدمیولولیم1ما زبان عمومیم2م

89

ميكروب شناسي
موادغذايي
151

كارشناسیییی میكیییروب شناسیییی اعلیییوم آزمایشیییگاهیا علیییوم
آزمایشیگاهی دامپزشیكیا علیوم تغذییها علیوم وصینایع ییذاییا
بیوشیییمیا زیسییت شناسییییمگرایش هییای میكروبیولییولیا
بیوشیمیا لنتی ما بهداشیت و بازرسیی گوشیتا بهداشیت میواد
یذاییا دكترای عمومی پزشكیا داروسازیا دامپزشكی

83

نانوتكنولوژي
پزشكي
155

كلیه كارشناسیی هیای علیوم پزشیكی و كارشناسیی مهندسیی
پلیمرا مهندسی شیمی مكلیه گرایشیهاما مهندسیی میواد مكلییه
گرایشهاما مهندسی بر ا بیوالكتری ا فیزی ممحض و كیاربردیم ا
شیییمی ممحییض و كییاربردیما شیییمی داروییییا زیسییت شناسییی
مكلیه گرایشهاما مهندسی صنایع شیمیاییا مهندسی پزشیكیا
مهندسی صنایع یذاییا مهندسی كشاورزیا داروسیازیا فیزیی
حالت جامدا دارندگان مدارك دكتری عمومی پزشیكی ا داروسیازی
و دندانپزشییكی و دكتییری حرفییه ای علییوم آزمایشییگاهیا دكتییری
پیوسته زیست فناوریمبیوتكنولولیم

4

م2ماریاضیم2ما شیمیم2ما

بیییاكتری شناسییییم8ما تغذییییه عمیییومیم1ما بیوشییییمی
عمومیم1ما انگل شناسیم1ما قارچ شناسیم1ما ویروس
شناسیم1ما زبان عمومیم2م

بیوشیییمیم2ما شیییمی م2ما زیسییت شناسییی سییلولی
مولكولی م2ما فیزیولولی م1ما بیوفیزی م2م ا مقدمه ای بیر
نانوتكنولولیم8ما زبان عمومیم2م
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مجموعه آموزش پزشکی 108
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رديف

مبانی آموزش پزشکی

مدیریت آموزشی

5

5

1

روش تحقیق و آمار

41

تكنولوژي آموزشي در
علوم پزشكي
101

1

1

1

1

مبانی تکنولولی آموزشی

43

برنامه ریزی یادگيری
الکترونيکی در علوم
پزشکی
105

1

1

1

0

0

5

مبانی کامپیوتر

89

آموزش پزشکی
101

اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشكی دانشگاه ها و دانشكده های
علوم پزشكی سراسر كشورا اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشكی
دانشگاه آزاد اسالمی مباپرداخت شهریهما دارندگان مدرك كارشناسی ارشد
رشته های علوم پزشكیا دارندگان مدرك دكترای عمومی پزشكی،
داروسازی و دندانپزشكیا دكترای تخصصی بالینی و فو تخصصی بالینیا
كارشناسی تمامی رشتههای علوم پزشكیا رشته های علوم تربیتی -
مدیریت و برنامه ریزی آموزشیا علوم تربیتی  -تكنولولی آموزشی
دكترای عمومی پزشكی ،دكترای عمومی داروسازی ،دكترای عمومی
دندانپزشكیا كارشناسی یا كارشناسی ارشد كلیه رشتههای علوم
پزشكیا كارشناسی مدیریت و برنامهریزی آموزشیا كارشناسی ارشد
رشته برنامهریزی مدیریت آموزشی و محیط زیستا كارشناسی ارشد رشته
مدیریت آموزشیا كارشناسی ارشد رشته برنامهریزی آموزشیا كارشناسی
ارشد رشته تحقیقات آموزشی
 دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در کلیه رشتههای علوم پزشکی و دکتری عمومی در رشته های پزشکی  ،دندانپزشکی و
داروسازی که در زمان شرکت در آزمون شایل در مراکز و دفاتر مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها  ،مراکز آموزش مهارتهای پزشکی
بالینی  ،مراکز آموزش مجازی و یا سامانه های آموزشی مییردرمانیم
بیمارستانی مشغول به کار بوده و مراتب شایل بودن و تداوم کار آنها در این
مرکز می بایست مورد تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
 دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های تکنولولی آموزشی ،برنامه ریزیآموزشی ،برنامه ریزی درسی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی عالوه بر
شایل بودن در مراکز و دفاتر فو الذکر بایستی حداقل  2سال سابقه کار در
این مراکز و دفاتر داشته باشند و مراتب سابقه کار و شایل بودن آنها باید به
تأیید معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه برسد.
 دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های آموزش پزشکی،آموزش بهداشت  ،برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ،فناوری
اطالعات سالمت ،انفورماتیک پزشکی ،مهندسی پزشکی ،آموزش جامعه نگر
در نظام سالمت و سالمت و رسانه مجهت این گروه از داوطلبان شایل بیودن
و داشتن سابقه کار الزامی نمی باشدم

0

1

1

زبان عمومی

رشته امتحاني

مدارك مورد پذيرش

1

1

1

ادامه جدول شماره  – 1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد.
مجموعه بهداشت محيط 118
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رديف

كلیات بهداشت محیط

مهندسي
بهداشت محيط
111

كارشناسی بهداشت محیطا مهندسی بهداشت محیطا مهندسی
محیط زیستا مهندسی بهداشت حرفیه ایا مهندسیی بهداشیت
حرفه ای و ایمنی کارا مدیریت خدمات بهداشتی درمانیا شییمی
محضا شیمی کاربردیا زیست شناسیا زیست فناوری

2

44

42

49

مهندسی
بهداشت محيط
 بهره برداريو نگهداري از
تاسيسات
بهداشتي
شهري
117
بهداشت محيط
– بهداشت
پرتوها

آلودگي هوا

2

1

1

آب و فاضالبمشامل انتقال
و توزیع آب ،جمع آوری
فاضالب ،تصفیه آب و
فاضالبم

48

مهندسی
بهداشت محيط
 مديريتپسماند
115

كارشناسی مهندسی بهداشت محیطا مهندسیی محییط زیسیتا
مهندسییی عمییران مكلیییه گرایشییهاما مهندسییی مكانییی مكلیییه
گرایشهاما مهندسی شیمی مكلیه گرایشهام

1

2

شیمي و میكروبیولولي آب
و فاضالب

2

1

1

1

1

1

مديريت مواد زا د جامدا
سمي و خطرناك

42

بهداشت محيط
 سم شناسيمحيط
111

كارشناسی مهندسی بهداشت محیطا مهندسی بهداشیت حرفیه
ایا مهندسی محیط زیستا مكلیه گرایشهاما علوم محییط زیسیت
مكلیه گرایشهاما حشره شناسی مگرایشهای عمومیا پزشیكی و
كشییاورزیما كشییاورزی – دفییع آفییاتا شیییمی محییض ا شیییمی
كاربردیا زیست شناسی گرایشهای عمومی و سلولی مولكولیا
علوم آزمایشگاهیا گیاه پزشكیا س شناسی

2

2

1

زبان عمومی

رشته امتحاني

مدارك مورد پذيرش

2

2

2

كارشناسی مهندسی بهداشت محیطا مهندسیی محییط زیسیتا
مهندسییی آب و فاضییالبا مهندسییی آبا مهندسییی بییر مكلیییه
گرایشهاما مهندسی مكانی مكلیه گرایشهاما شییمیا مهندسیی
شیمی مكلیه گرایشهاما مهندسی عمران مكلیه گرایشهام

2

1

2

1

1

2

کارشناسی مهندسی بهداشیت محییطا فیزییک متمیام گرایشیهاما
تکنولولی پرتوشناسییا تکنولیولی پزشیکی هسیته ایا تکنولیولی
پرتودرمانیا ایمنی صنعتیا شیمی مکلیه گرایشهام

2

1

2

1

1

2

6

ادامه جدول شماره  – 1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه پرستاري 113
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
رديف
22
28
24
22
29
29

داخلي  -جراحي

21

كودكان

23

بهداشت مادران
و نوزدان

49

بهداشت جامعه

43

روان پرستاري

روان پرستاري
119
پرستاري داخلي– جراحي
170
پرستاري سالمت جامعه
171
پرستاري كودكان
171
پرستاري نظامي
178
پرستاري مراقبت هاي
ويژه نوزادان 171
پرستاري توانبخشي
175
پرستاري اورژانس
171
پرستاري مراقبت هاي
ويژه 177
پرستاري سالمندي
179
مدیریت پرستاری
173

49

زبان عمومی

رشته امتحاني

2

2

2

2

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

كارشناسي پرستاري

8

2

2

2

8

2

كارشناسي پرستاريا هوشیبريا اتیا عمیل مارا یه دو سیال
سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشدم

8

8

8

2

1

2

كارشناسي پرستاري

8

2

2

2

8

2

4

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

كارشناسي پرستاري

4

1

1

8

8

2

كارشناسیي پرسیتاري مارا یه دو سیال سیابقه کیار بیالینی بیا
مدرک کارشناسی الزامی می باشدم

2

2

2

4

2

2

مدارك مورد پذيرش

كارشناسي پرستاري
كارشناسي پرستاري
كارشناسي پرستاري
كارشناسي پرستاري

كارشناسییي پرسییتاريا فوريییت هییاي پزشییكيمارا ه دو سییال
سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشدم
كارشناسییي پرسییتاريا هوشییبريا اتییا عملمارا ییه دو سییال
سابقه کار بالینی با مدرک کارشناسی الزامی می باشدم
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*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه روانشناسي 111
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ردیف

روانشناسي بالیني مشامل
روانشناسي بالیني ،نابهنجاري،
آسیب شناسي ،ارزيابي
روانشناختيم

نظريه هاي شخصیت و
رواندرماني

روانشناسي عمومي و رشد

كلیات روانپزشكي و روانشناسي
فیزيولولي

91

اصول خدمات بهداشتي و
بهداشت روان

93

آمار و روش تحقیق

29

روانشناسي
باليني
111
بهداشت روان
118
روانشناسي
سالمت
111
روانشناسي
باليني كودك و
نوجوان
115

زبان عمومي

23

رشته امتحاني

كارشناسیییی كلییییه رشیییته هیییای روانشناسییییا
مشاوره و راهنمایی

8

2

1/2

2

3

1/2

2

كارشناسی روانشناسی مكلیه گرایشهام

2

1

1/2

2

2

1/2

2

كارشناسی روانشناسی مكلیه گرایشهام

8

1/2

1/2

1/2

1

1/2

2

کارشناسییی در رشییته روانشناسیییم بییا گییرایش
هیای :عمیومی ،رشید ،شخصییتما روانشناسیی
بالینیا روانشناسی کودکان استثنایی

8

2

2

1/2

3

1/2

2

مدارك مورد پذيرش

7
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*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه فيزیوتراپی 191
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

ردیف

بیومكانی
1و2و8

الكتروتراپي 1و2

ارزشیابي واندازه گیري

ارتز وپروتز

تمرين درماني 1و2و8

98

فيزيوتراپي
ورزشي
187

فیزيوتراپي در بیماريهاي اعصاب
،داخلي 1و2
مقلبي ،ريوي ،روماتیسمي و
پوستي

92

فيزيوتراپي
181

زبان عمومي

رشته امتحاني

مدارك مورد پذيرش

كارشناسي فیزيوتراپي
تذكر :معلولیت در اندام فوقاني به هرشكل و معلولیت
دراندام تحتاني به گونه اي كه استقالل فردي را مختل نمايد
و همچنین نقص كامل ي چش ياي گوش و يا لكنت
شديدمانع از پذيرش دانشجو در اين رشته خواهد بود.

1

1

1

1

8

8

1

كارشناسي فیزيوتراپي

1

1

1

1

8

8

1

ادامه جدول شماره  – 1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه علوم آزمايشگاهي (151 )1
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
رديف

زيست شناسي
سلولي-
مولكولي
بیوشیمي
عمومي

8

لنتی

99

ژنتيك انساني
159

شیمي آلي و
عمومي

92

زيست فن آوري
پزشكي
153

میكروبشناسي

94

بيوشيمي باليني
157

كارشناسی بیوشیمیا ویروس شناسیی ا ایمنیی شناسیی پزشیكیا
شیمیا علوم آزمایشگاهیا علوم تغذیه ا داروسازیا زیست شناسی
مكلییییه گرایشیییهام ا علیییوم دارو ییییا علیییوم و صییینایع ییییذا یا علیییوم
آزمایشییگاهی دامپزشییكیا بهداشییت و بازرسییی گوشییتا بهداشییت
موادیذایی
كلیه كارشناسی های علوم پزشكیا كارشناسیی زیسیت شناسیی م
كلیه گرایشهاما بیوتكنولولیا مهندسی زیست فناوری كشاورزیا علیوم
آزمایشگاهیا علوم آزمایشگاهی دامپزشكیا دكتری عمومی پزشكیا
داروسازی و دامپزشكیا كارشناسی و كارشناسیی ارشید مداروسیازی
خار از كشورم
كارشناسییی زیسییت شناسیییمكلیه گرایشییهاما بیوتكنولییولیا ویییروس
شناسیا انگل شناسی پزشكیا لنتی ا بیوشیمیا ایمنی شناسیا
میكروبشناسیا تغذیها علوم آزمایشگاهیا مامیا یا دكتیرای عمیومی
گروه پزشكی*ا دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای
دامپزشكی

زبان عمومی

رشته امتحاني

مدارك مورد پذيرش

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

5

0

0

1
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*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه علوم آزمايشگاهي (110 )1
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رديف

ايمني شناسي

بیوشیمي

1

1

زيست شناسي
سلولي مولكولي

93

خون شناسي
آزمايشگاهي و
بانك خون
(هماتولوژي)
111

كارشناسی علوم آزمایشیگاهیا ایمنیی شناسییا زیسیت شناسیی
مكلیییه گرایشییهاما ویییروس شناسیییا میكییروب شناسییی پزشییكیا
بیوشیمیا لنتی ا زیست پزشكی مBiomedical Scienceم

خونشناسي و
بان خون

1

1

1

میكروب
شناسي

99

ايمني شناسي
111

كارشن اسییی ایمنییی شناسیییا انگییل شناسییی پزشییكیا بییاكتری
شناسیییا بیوشیییمیا بیوتكنولییولیا زیسییت شناسییی مبییا گییرایش
جییانوریا سییلولی و ملكییولیا میكروبیولییولیا عمییومی ویییا لنتییی ما
میكروبیولولیا علوم آزمایشگاهیا فیزیولولی اویروس شناسی

0

1

1

1

زبان عمومی

رشته امتحاني

مدارك مورد پذيرش

1

1

0
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*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه علوم آزمايشگاهي (118 )8
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

كارشناسی میكروب شناسیا بیوشییمیا زیسیت شناسیی مكلییه گرایشیهاما
علوم آزمایشگاهیا ایمنی شناسیا ویروس شناسیا انگل شناسی پزشكیا
علوم آزمایشگاهی دامپزشكیا دكترای عمومی گروه پزشكی*ا دكترای حرفه ای
علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

5

1

1/5

1/5

1

1

1

91

ويروس
شناسي
پزشكي
111

92

انگل
شناسي
117

رديف

باكتري شناسي

قارچ شناسي

ويروس شناسي

ايمني شناسي

انگل شناسي

زيست شناسي
سلولي مولكولي

زبان عمومی

قارچ
شناسي
پزشكي
111
ميكروب
شناسي
پزشكي
115

علوم آزمایشگاهی پزشیكیا زیسیت شناسیی مگرایشیهای میكیروب شناسیی،
سلولی مولكولی و جانوریما میكروبیولولی

1

1

0

1

1

1

1

99

93

رشته
امتحاني

مدارك مورد پذيرش

كارشناسییی میكییروب شناسییی ا انگییل شناسییی پزشییكیا حشییره شناسییی
پزشكی ا زیست شناسیی مكلییه گرایشیهاما علیوم آزمایشیگاهیا بیوشییمیا
ایمنی شناسیا علوم آزمایشگاهی دامپزشكیا دكترای عمومی گروه پزشكی
*ا دكترای حرفهای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

1

0

8

1

1

1/5

1

كارشن اسی انگل شناسی ا حشره شناسی پزشكیا ایمنی شناسی پزشكیا
میكروب شناسیا علوم آزمایشگاهیا زیسیت شناسیی م بیا گیرایش جیانوری ا
عمومیا سلولی و مولكولیا میكروبیولولیما علوم آزمایشگاهی دامپزشكی

1

1

1

1/5

5

1

1

9
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*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه علوم تغذيه 130
دروس امتحاني و
ضرايب مربوطه
رديف

4

92

علوم بهداشتي در
تغذيه
138

99

تغذيه باليني
131

99

تغذیه ورزشی

تغذيه

94

علوم تغذيه در
بحران و حوادث
غيرمترقبه
131

كارشناسی علوم تغذییه ،علیوم و صینایع ییذایی مكلییه گرایشیهام ،علیوم آزمایشیگاهی ،زیسیت
شناسی عمومی ،بهداشت عمومیا زیست شناسی گرایش میكروبیولولی

بیوشیمي

4

2

2

فیزيولولي

98

علوم تغذيه
131

كارشناسیی علیوم و صینایع ییذاییا مهندسیی علیوم و صینایع ییذاییا علیوم تغذییها بهداشیت
موادیذایی مكلیه گرایش ها به جز گرایش با منشاء دامیما مهندسیی كشیاورزی گیرایش صینایع
یذاییا زیست شناسی جانوریا زیست شناسی عمومیا زیست شناسی سیلولی مولكیولی
مگرایشهای بیوشیمی ،لنتیک ،بیوتکنولولی ،علوم سلولی مولکولیما دبیری زیست شناسی مبیا
گیرایش زیسیت شناسیی عمیومیما پرسیتاریا مامیاییا بهداشیت عمیومیا فیزیولیولیا علییوم
آزمایشگاهیا بیوشیمیا رلی شناسیا اقتصاد تغذیه

زبان عمومی

رشته امتحاني

مدارك مورد پذيرش

2

2

2

2

كارشناسی یا باالتر در رشته های :علوم تغذیها رلی شناسیا صنایع یذاییا بهداشت عمومیا
ماماییا پرستاریا داروسازیا بهداشت موادیذایی مكلییه گیرایش هیا بیه جیز گیرایش بیا منشیاء
دامیما كارشناسی علوم پزشكی مBS in medical scienceم مایین رشیته در خیار از اییران وجیود
داردما زیسییت شناسییی جییانوریا زیسییت شناسییی سییلولی مولكییولی مگرایشییهای بیوشیییمی،
لنتیییک ،بیوتکنولییولی ،علییوم سییلولی مولکییولیما مهندسییی منییابع طبیعیییا دكتییری حرفییه ای
دامپزشكی

4

2

2

2

کارشناسی در رشته علوم تغذیه

4

2

2

2

کارشناسی در رشته علوم تغذیها
دکترای عمومی مپزشکی ،داروسازی و دندانپزشکیم

4

2

2

2

ادامه جدول شماره  – 1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه فيزیک پزشکی 181
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

ردیف

فیزیک عمومی

ریاضی عمومی

فیزیولولی و
آناتومی

فیزیک پرتوها

فیزیک هسته ای
و اتمی

10

رادیوبیولولی

99

فيزیک
پزشکی
188

كارشناسی فیزی ا بیوفیزی ا فیزی مهندسیا تکنولولی پرتودرمانیا
تكنولولی پرتوشناسی مرادیولولیما بینایی سنجیا فیزیوتراپیا
مهندسیپزشكیا
كمكیا
وسایل
و
مصنوعی
اعضای
علومآزمایشگاهیا مهندسی هسته ای مگرایش پرتو پزشكی و
راكتورما تكنولولی پزشكی هسته ای

بیولولی سلولی

93

رادیوبيولوژی
و حفاظت
پرتویی
181

كارشناسیتكنولولی پرتوشناسیا زیست شناسی سلولی و
مولكولیا تكنولولی پرتو درمانیا تكنولولی پزشكی هستهایا لنتی ا
بیوفیزی ا فیزی ا مهندسی هستهای مبا گرایش پرتو پزشكیم

زبان عمومی

رشته
امتحانی

مدارك مورد پذيرش

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

8

0

0

1

ادامه جدول شماره  – 1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد سال 1893
*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد
مجموعه مامايي 135
دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
بارداري و زايمان و بیماريهاي
زنان

بهداشت  ،تغذيه مادر و كودك و
تنظی خانواده

نوزادان و مراقبتهاي مربوطه

جنین شناسي

بیماريهاي داخلي و جراحي
مربوط به ماما ي

31

روانپزشكي درمامايي واختالالت
جنسي

33

رشته امتحاني

كارشناسی ماما یا پرستار ماما

4

2

2

1

1

3

2

مامايي
131
مشاوره در مامايي
137

كارشناسی مامایی

8

8

2

3

3

2

2

زبان عمومی

رديف

مدارك مورد پذيرش

رشتههاي داروسازي آزمون دوره كارشناسي ارشد سال 93
ادامه جدول شماره  – 1رشتههای امتحانی ،مدارک مورد پذیرش ،دروس امتحانی و ضرایب مربوطه کارشناسی ارشد سال 1893

*منظور از دكتراي عمومي گروه پزشكي رشته هاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي مي باشد

رديف

رشته امتحاني

دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

مدارك تحصيلي مورد پذيرش

م2م
شیمي آلي
م2م
شیمي تجزيه
م2م
زيست شناسي
م2م
بیوشیمي
م2م
زبان عمومي
م2م
زبان عمومي
شیمي آلي و شیمي تجزيه م جمعا2م
م1م
س شناسی
م1م
تغذيه
میکروبیولولي موادیذايي م2م
م1م
بیوشیمی
م1م
فیزيولولی

32

شيمي دارويي
190

كارشناسي در رشته هاي :داروسازي ،كلیه گرايش هاي
شیمي ،دبیري شیمي ،شیمي محض و كاربردي ،بیوشیمي و
علوم آزمايشگاهي

38

كنترل مواد خوراكي
و آشاميدني
191

كارشناسي در رشته هاي  :شیمي محض و كاربردي ،زيست
شناسيمتمام گرايش هام علوم آزمايشگاهي ،تغذيه،
بیوشیمي ،ايمونولولي ،صنايع یذايي مگرايش كنترل كیفي و
بهداشتيم ،میكروب شناسي ،دكتري عمومي داروسازي،
دكتراي حرفه اي دامپزشكي

34

سم شناسي
139

كارشناسي در رشته هاي :حشره شناسي پزشكي و مبارزه
با ناقلین ،شیمي ،میكروب شناسي ،علوم آزمايشگاهي،
علوم بیولولي مكلیه گرايشهام -بیوشیمي ،شیمي مواد
یذايي ،بهداشت عمومي ،بهداشت حرفه اي ،بهداشت
محیط ،تغذيه ،گیاه پزشكي ،علوم صنايع یذايي ،فیزيولولي،
ايمني شناسي ،پرستاري ،س شناسي ،داروشناسي،
بیهوشي ،میكروبیولولي ،زيست شناسي ،علوم دارويي،
ويروس شناسي ،انگل شناسي ،گیاهان دارويي ،بهداشت و
بازرسي گوشت ،دكتري عمومي پزشكي ،دكتر عمومي
داروسازي ،دكتري عمومي دامپزشكي

مضرايب همه دروس يكسان مي باشد.م
بیوشیمي عمومي م1م
زيست شناسي م1م
م1م
شیمي عمومي
م1م
داروشناسي
م1م
س شناسي
م1م
زبان

32

رشلته كارشناسللي
ارشلللللللد رشلللللللته
تركيبللات طبيعللي و
دارويي دريايي

متعاقبا اعالم خواهد شد

متعاقبا اعالم خواهد شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی

11

