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  1401 سراسري سالآزمون  گروه آزمايشي علوم تجربي دفترچه راهنماي انتخاب رشته                    

صورت شرايط خاص و به شيوه صرفاً كارداني وزارت بهداشت با پذيرش بههاي رشته
  براساس سوابق تحصيلي

  

محروم از سال تحصيلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تأمين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق 
مجلس شوراي اسالمي در مقاطع كارداني  10/6/1392) قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مصوب مورخ 5براساس ماده ( 95-1394

هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز برگزاري هاي علوم پزشكي و مجتمعها و دانشكدههاي علوم پزشكي ذيل، براي دانشگاهرشته
هاي علوم پزشكي، براساس سوابق تحصيلي، نسبت به پذيرش داوطلب بومي و انجام مصاحبه اقدام ي گسترش دانشگاهدوره از شورا

  ها اقدام نمايند.نموده است. داوطلبان الزم است با توجه به جداول ذيل نسبت به انتخاب اين رشته
 اند، مجاز نخواهد بود.عهد خدمت پذيرفته شدههاي داراي تشدگان سنوات قبل كه در كد رشته محلشركت مجدد پذيرفته  
 باشد.ها، مشروط به اتمام دوره تعهد خدمتي آنها ميادامه تحصيل دانش آموختگان اين رشته  

 مخصوص داوطلبان بومي استان ايالم

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
  عنوان رشته پذيرش نيمسال

كدرشته 
 محل

  پذيرشنحوه 
  اول  دوم  زن  مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دره شهر) 
 - 10 زن -  داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19494

 -آموزش عالي سالمت آبدانان) دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19495

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دهلران) 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

 - 10 زن -
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19496

 -دانشگاه علوم پزشكي ايالم (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت دهلران) 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

سوابق تحصيليصرفاً با  19497  

مخصوص داوطلبان بومي شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مشهد شامل تمام شهرستان هاي استان خراسان رضوي 
 به جز شهرستان هاي بجستان و گناباد

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خواف) 
  تحصيلداراي تعهد خدمت سه يرابر طول مدت 

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19491 كارداني بهداشت حرفه اي 10 - زن مرد

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خواف) 
 خوابگاه خودگردان -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول تحصيل 

 10 - زن -
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

سوابق تحصيلي صرفاً با 19492  

 -دانشگاه علوم پزشكي مشهد (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت خواف) 
 خوابگاه خودگردان -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول تحصيل 

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19493

بلوچستان با اولويت پذيرش داوطلبان بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مخصوص داوطلبان بومي استان سيستان و 
 ايرانشهر شامل ايرانشهر، بمپور، چابهار، دلگان، دشتياري، راسك، زرآباد، سرباز، فنوج، قصرقند، الشار، كنارك، مهرستان و نيكشهر

شهرستان دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت 
 - 21 زن -  محدوديت در اعطاي خوابگاه-داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -نيكشهر) 

كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19484

دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت شهرستان 
محدوديت در اعطاي خوابگاه -سه برابر طول تحصيلداراي تعهد خدمت  -نيكشهر) 

 - 20 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
 گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19485

 هاي سرباز، فنوج، دلگان ، ايرانشهر و مهرستانمخصوص داوطلبان بومي شهرستان

 -عالي سالمت چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل تحصيل مجتمع آموزش 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19498  كارداني مامايي - 20 زن -  محدوديت در اعطاي خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل 

 شهر، قصرقند، دشتياري و زرآبادهاي چابهار، كنارك، نيكمخصوص داوطلبان بومي شهرستان

 -تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت چابهار) دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر (محل 
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19499 كارداني مامايي - 20 زن -  محدوديت در اعطاي خوابگاه -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول دوره تحصيل 
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  مخصوص داوطلبان بومي استان كرمانشاه

  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل / توضيحات
جنس 
 پذيرش

  ظرفيت
نيمسالپذيرش    عنوان رشته 

كدرشته 
  نحوه پذيرش محل

  اول  دوم  زن  مرد
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت اسالم 

دانشگاه هيچگونه  -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول مدت تحصيل  -آباد غرب) 
  تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19500 كارداني اتاق عمل - 10 زن مرد

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت اسالم 
دانشگاه هيچگونه تعهدي  -داراي تعهد خدمت سه يرابر طول تحصيل  -آباد غرب) 

 در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد.

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19501 هوشبريكارداني  - 10 زن مرد

  مخصوص داوطلبان بومي استان گلستان
گرگان (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت  -دانشگاه علوم پزشكي گلستان 

اين دانشگاه فاقد خوابگاه است  -داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -گنبدكاووس) 
  دانشجويان بومي و غيربومي معذور مي باشد.و از واگذاري خوابگاه در هر شرايطي به 

 - 10 - مرد
كارداني بهداشت عمومي 
  گرايش مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 16970

 مخصوص داوطلبان بومي استان هرمزگان

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل شهرستان ميناب) 
 - 13 زن -  عدم تعهد واگذاري خوابگاه -خدمت سه برابر طول تحصيل 

كارداني بهداشت عمومي گرايش
 بهداشت خانواده

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19486

داراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل شهرستان ميناب) 
 عدم تعهد واگذاري خوابگاه-خدمت سه برابر طول تحصيل 

 - 12 - مرد
گرايشكارداني بهداشت عمومي 

 مبارزه با بيماريها
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19487

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت بستك) 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -

 - 10 زن -
كارداني بهداشت عمومي گرايش

  بهداشت خانواده
 صرفاً با سوابق تحصيلي 19488

پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت بستك) دانشگاه علوم 
 داراي تعهد خدمت سه برابر طول تحصيل -
 - 10 - مرد

كارداني بهداشت عمومي گرايش
 مبارزه با بيماريها

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19489

دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس (محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سالمت بستك) 
 تعهد خدمت سه برابر طول تحصيلداراي  -

 صرفاً با سوابق تحصيلي 19490 كارداني مامايي - 10 زن -

  
   


