
، تمامی افرادی که قصد دارند تا در کنکور کارشناسی ارشد شرکت ارشد وزارت بهداشت و وزارت علومتفاوت کنکور 

های وجود دارد به دنبال تفاوت بین این کرده و امکان ثبت نام در کنکور وزارت بهداشت و همچنین وزارت علوم برای آن

ن سواالتی باید گفت برای افرادی که از مدرک وزارت دو مدرک هستند و سواالتی در این باره دارند، برای پاسخ به چنی

هایی که در زمان تحصیل خود گذرانده بهداشت برخوردارند، بازار کاری بهتری وجود دارد، این گروه به علت نوع آموزش

   .های متعددی نسبت به فارغ التحصیالن وزارت علوم برخوردارنداز مهارت

آشنا شوید در ادامه با ما همراه باشید تا به صورت  وزارت بهداشت و وزارت علوم تفاوت کنکور ارشداگر قصد دارید با 

 .کامل و جامع این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم

  

نام در کنکور وزارت بهداشت باید به سایت برای ثبت نام در کنکور وزارت علوم باید به سایت سازمان سنجش و برای ثبت

  .سنجش پزشکی مراجعه کنید

  

 تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم در چیست؟
  

رشته های وزرات بهداشت شامل رشته های مختلفی می باشد. یکی از سواالتی که در رابطه با تفاوت کنکور ارشد وزارت 

این رشته این  بهداشت و وزارت علوم وجود دارد، مربوط به رشته ارشد بالینی می باشد و گاها داوطلبان شرکت کننده در

 سوال را دارند که بهتر است در آزمون وزارت علوم شرکت کنم و یا آزمون وزارت بهداشت؟

  

 .کلیک کنید گرایش های ارشد ماماییجهت اطالع از 

در پاسخ به سوال ذکر شده ما نمی توانیم جواب قطعی به داوطلبان بدهیم اما می توانیم در مورد تفاوت کنکور ارشد وزارت 

هداشت ببهداشت و وزارت علوم آنها را آگاه سازیم تا بتوانند بهترین تصمیم را اخذ نمایند. برای رشته ارشد بالینی وزارت 

تنها داوطلبانی می توانند در این آزمون شرکت نمایند که رشته آنها در مقطع کارشناسی مشاوره و یا روانشاسی بالینی باشد 

 .اما این محدودیت برای داوطلبان وزارت علوم وجود ندارد

  

 .کلیک کنید درصد قبولی ارشد ماماییجهت اطالع از 

یخ برگزاری این دو آزمون اشاره نمود آزمون از دیگر تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم می توان به تار

وزارت بهداشت و وزارت علوم در دو زمان متفاوت و جداگانه برگزار می گردد. همچنین در صورت پذیرش در مقطع 

 .ارشد وزارت بهداشت روانشناسی بالینی داوطلبان دروس و واحد های عملی بیشتری خواهند داشت

  

 اشتتفاوت در نحوه پذیرش وزارت بهد
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وزارت بهداشت برای جذب داوطلبان خود از بین افرادی که از مدرک کارشناسی مجاز برخوردار هستند را برای 

های غیرانتفاعی و کند، اما وزارت علوم این بخش را حذف کرده و در اکثر مواقع از دانشگاهکارشناسی ارشد انتخاب می

 .کندسی استقبال میایی ار کارشناپیام نور با هر مدرکی و در هر دوره

های در نهایت شرایط وزارت بهداشت برای جذب دانشجوهای برتر سخت گیرانه است، این دانشجویان موجب ارتقا دوره

این وزارتخانه نسبت به وزارت علوم شده است، این موضوع از جمله دالیل برتری مدرک وزارت بهداشت نسبت به 

 .وزارت علوم است

  تفاوت در نحوه آموزش

های وزارت علوم و وزارت بهداشت وجود دارد، نحوه آموزش و کسب ترین تفاوتی که در دورهترین و به نوعی مهماصلی

هایی وجود شود تا بین مدرک ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم تفاوتآمادگی دانشجویان است، این موضوع موجب می

 .داشته باشد

کنند و این موضوع موجب ی عملی بیشتری نسبت به واحدهای تئوری را طی میمعموال دانشجویان وزارت بهداشت واحدها

های وزارت بهداشت خدماتی داشته باشند. از آنجا که رشته  های باالییشود تا فارغ التحصیالن این وزارت خانه مهارتمی

 .توانیم منکر نیاز کشور به این گروه شویمهستند نمی

که  ایی استکند، این مسئله به گونهرت بهداشت آینده شغلی فارغ التحصیالن را تصور میهای وزابنابراین انتخاب دوره

های وزارت علوم ها در دورهشود و همچنین ظرفیت کالسهای وزارت علوم به صورت تئوری برگذار میاکثر کالس

 .نسبت به وزارت بهداشت بیشتر است

 .آموزش به خودی خود پایین بیاید شود تا کیفیتهای مذکور موجب میشلوغی در کالس

  

  

در نوع سواالت و برخی از منابع می باشد. همچنین برگزاری این دو  تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم

 .آزمون در دو زمان متفاوت صورت می پذیرد

  

  

  

 معرفی رشته های ارشد وزارت بهداشت
  



[caption id="attachment_110530" align="aligncenter" width="600"]

چه  

 [caption/]رشته هایی در وزارت بهداشت وجود دارد؟

بپردازیم باید بگوییم که در هر یک از این رشته ها در سال های  رشته های ارشد وزارت بهداشتاگر بخواهیم به معرفی 

مختلف با تفاوت هایی مواجه هستیم. این تفاوت ها در سال های مختلف به تناسب رشته های مختلف متفاوت خواهد بود. در 

 .ادامه به رشته های وزارت علوم اشاره خواهیم نمود

  

 .یک کنیدکل پزشکی بدون کنکور دانشگاه پردیس خودگردانبرای اطالع از 

 اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی
 اکولوژی انسانی

 انفورماتیک پزشکی
 انگل شناسی
 ایمنی شناسی

 باکتری شناسی پزشکی
 بهداشت باروری

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 بهداشت روان
 بینایی سنجی

 بیولوژی تولید مثل
 بیوتکنولوژی پزشکی )زیست فناوری(

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af/


 بیوشیمی بالینی
 پرستاری اورژانس

 آمار زیستی
 آموزش پزشکی
 آموزش بهداشت

 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت
 اپیدمیولوژی

 اخالق پزشکی
 ارزیابی فناوری سالمت

 ارگونومی
 اقتصاد بهداشت
 اقتصاد سالمت

 پرستاری داخلی جراحی
 پرستاری سالمندی

 پرستاری سالمت جامعه
 پرستاری کودکان

 پرستاری مراقبت های ویژه
 های ویژه نوزادان پرستاری مراقبت
 پرستاری نظامی

 (MRI) تصویربرداری تشدید مغناطیسی
 پرفیوژن –تکنولوژی گردش خون 
 توکسین های میکروبی

 ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی
 حشره شناسی پزشکی

 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 رفاه اجتماعی

 علوم تغذیه در بحران و حوادث
 علوم بهداشتی در تغذیه

 صنایع غذایی علوم و
 علوم تشریح )آناتومی(
 علوم داروهای پرتوزا

 فناوری اطالعات سالمت
 فیزیوتراپی

 فیزیوتراپی ورزشی

 روانشناسی نظامی
 ژنتیک پزشکی انسانی

 سالمت سالمندی
 سالمت و رسانه

 سم شناسی پزشکی
 شیمی دارویی

 شنوایی شناسی



 فیزیولوژی پزشکی
 فیزیک پزشکی

 قارچ شناسی پزشکی
 مانیکاردر

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 گفتار درمانی
 مامایی

 مشاوره در مامایی
 مددکاری اجتماعی
 مدیریت توانبخشی

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 MBA  مدیریت دارو

 مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست
 مهندسی بهداشت حرفه ای

 مهندسی بهداشت محیط
 ی بیمارستانمهندس

 مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 مهندسی پزشکی بیومواد
 میکروب شناسی پزشکی

 میکروب شناسی مواد غذایی
 نانوتکنولوژی پزشکی

 نظارت بر امور دارویی
 ویروس شناسی پزشکی

 هماتولوژی )خون شناسی(

  

 تفاوتممکن است سوالی که با مالحظه این لیست به ذهن داوطلبان گرامی در هر یک از رشته ها خطور نماید، این باشد که 

در هر یک از این رشته ها چه خواهد بود؟ در این رابطه باید بگوییم که برخی  کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم

ارائه می گردد. و سوال دیگری که ممکن است ایجاد شود در رابطه با تفاوت  از رشته ها تنها توسط کنکور وزارت بهداشت

مدرک وزارت بهداشت و وزارت علوم باشد که در این زمینه می توانید با استفاده از کمک مشاورین ما در رابطه با هر یک 

 .از رشته ها به پاسخ مناسبی دست یابید

  

 .کلیک کنید مشاوره تحصیلی تلفنی ارشدبرای استفاده از خدمات 

 بهترین منابع زبان ارشد وزارت بهداشت
  

آزمون های وزارت بهداشت همانند سایر آزمون های کارشناسی ارشد در کنکور خود یکی از دروس اصلی با ضریب باال 

را به درس زبان اختصاص داده اند. منابع زبان ارشد وزارت بهداشت با منابع وزارت علوم متفاوت می باشد. برای وزارت 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF/


، سواالت درس زبان به صورت درس عمومی می اشد و این مورد را بهداشت در رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

 .می توان یکی از تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم دانست

واژه ،  1100بهترین منبع زبانی که می توانیم به کلیه داوطلبان ارائه دهیم ،کتاب آمادگی برای آزمون تافل و همچنین کتاب 

ا با توجه به زمان بر بودن مطالعه این کتب ، داوطلبان نمی توانند در این رشته ها به راحتی پذیرفته می باشد. ام 504کتاب 

شوند. به همین دلیل می توانند از برخی کتاب های آمادگی برای آزمون ارشد وزارت بهداشت که برخی از موسسات منتشر 

 .نموده اند استفاده نمایند

  

  

  .کلیک کنید شرط معدل پذیرش دانشجو کارشناسی ارشد باجهت اطالع از 

  

  تفاوت مدرک وزارت بهداشت و وزارت علوم
  

 

همانطور که از نام آن پیداست، وزارت بهداشت شامل رشته های پزشکی و پیراپزشکی می باشد. به دلیل علی بودن دروس 

مربوط به هر یک از رشته های وزارت علوم ، در صورت پذیرش در آزمون وزارت بهداشت بسیار بهتر و بیشتر از 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84/


د داشت. به همین دلیل چنانچه به دنبال مدرکی می باشید که آزمون های وزارت علوم امکان استخدام برای شما وجود خواه

 .اعتبار بیشتری داشته باشد، ما مدرک وزارت بهداشت را به شما توصیه می نماییم

اگر بخواهیم در رابطه با تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم در رابطه با تفاوت بین رشته ها و سواد و 

ن اشاره نماییم، با توجه به عملی بودن رشته های وزارت علوم ، هر یک از داوطلبان می توانند تخصص فارغ التحصیالن آ

در صورت قبولی در آزمون وزارت بهداشت به صورت عملی با برخی از دروس مواجه شوند. نکته مهم در رابطه با 

 .ت علوم می باشددر رابطه با اعتبار بیشتر مدرک وزار تفاوت مدرک وزارت بهداشت و وزارت علوم

در این مقاله تالش نمودیم تا اطالعات مفیدی را به شما عزیزان ارائه نماییم. اما برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با 

مشاورین و متخصصین ایران تحصیل جهت کسب اطالعات بیشتر تماس حاصل نمایید. کافی است با مشاورین ما در تماس 

 .م تعطیل آماده ارائه خدمات به شما عزیزان خواهیم بودباشید، همه روزه حتی در ایا

  

  

 تفاوت مدرک وزارت بهداشت و وازرت علوم از نظر استخدامی چطوره؟

همانطور ک ذکر گردید، با توجه به اینکه دانشجویان وزارت بهداشت به صورت عملی هر یک از واحدها را آموزش می 

روس نظری نمی باشد به همین دلیل بسیار بهتر از فارغ التحصیالن وزارت علوم می بینند، بنابراین مطالعه آنان محدود به د

توانند عمل کنند. همچنین با توجه به اعتبار و پذیرش سخت تر از وازرت علوم می باشد و عدم اشباع رشته های این دانشگاه 

 .، توصیه می شود که در کنکور وزارت بهداشت شرکت نمایید

  

 قیق جزواتی که در برخی از موسسات ارائه می دهند می توان پذیرفته شد؟آیا با مطالعه د

جزوات چنانچه از موسسات معتبری تهیه شود می تواند بسیار کمک کننده باشد. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این 

 .است که با توجه به تغییر سطح سواالت گاهی داوطلبان با مشکل مواجه خواهند شد

  

 یخوام هر دو آزمون وزارت بهداشت و وزارت علوم رو شرکت کنم. اگر هردوش و قبول بشم کدومش بهتره برم؟من م

 چه منابعی و برنامه درسی رو پیشنهاد میکنید؟  HSE برای قبولی در رشته ارشد

 فرق وزارت بهداشت و وزارت علوم پزشکی چیه؟؟ با کارشناسی دانشگاه ازاد توی کدوم میشه شرکت کرد؟؟؟ 

 چطور می تونم برای هر دو آزمون آماده بشم و برنامه ریزی دقیقی داشته باشم؟

 چه سایتی مراجعه کنیم ؟به  منابع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ایبرای دانلود 

 با توجه به تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم چه زمانی وقت داریم برای آمادگی هر دو آزمون؟
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 مزایا و معایب دانشگاه های وزارت بهداشت و وزارت علوم

  

وزارت علوم و وزارت بهداشت های داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد را دارند باید از مزایا و معایب دانشگاه

 .مطلع باشند در این صورت داوطلب قادر است بین کنکورهای کارشناسی ارشد وزارت علوم یا بهداشت یکی را انتخاب کند

هایی که زیر نظر وزارت علوم هستند، بیشتر روی مباحث تئوری درمان تاکیید دارند، و برای انجام کارهای دانشگاه

بیشتری دارند، داوطلبانی که در کنار درمان به کارهای پژوهشی و همچنین نوشتن مقاله عالقمند های پژوهشی موقعیت

 .هستند قطعا تحصیل در وزارت علوم برای این افراد بسیار مناسب است

 تکنند،، در نهایهایی که زیر نظر وزارت بهداشت هستند معموال زمان خود را صرف یادگیری عملی و کلینیکی میدانشگاه

شود تا ها عملی سبب مییی که این درستعداد واحدهای عملی بیشتری در چارت درسی این افراد وجود دارد، به گونه

 .های روانشناختی تسلط بیشتری داشته باشندداوطلب روی درمان

موضوع هستند تا  اما داوطلبان وزارت علوم برای اینکه روی کارهای عملی در زمینه درمان تسلط داشته باشد نیازمند این

 .های معتبر روانشناسی شرکت کنندهای درمان و سوپرویژن زیر نظر کلینیکدر دوره

ها دید با بررسی دروس کنکور ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت شما برای شرکت و انتخاب یکی از این دو دانشگاه

د و همچنین اولویت بندی انتخاب درستی را داشته توانید با در نظر گرفتن شرایط خوبهتری خواهید داشت و به نوعی می

 .باشید

شود تا این های متعددی درگیر خواهد کرد و این مسئله موجب میطبیعتا مطالعه هر دو کنکور شما را با مشکالت و چالش

 .مسیر را به صورت نیمه کاره رها کنید

ام یک از این دو کنکور است و برای قبولی در یکی از این دو توانید مشخص کنید اولویت شما کدبینانه میلذا با انتخابی واقع

 .مطالعه خود را آغاز و برنامه ریزی کنید

  

شوند و هیچگونه تداخلی با هم ندارند پس این دو کنکور در دو تاریخ و زمان متفاوت با فاصله زمانی زیاد برگزار می

 .نگران باشندداوطلبینی ک قصد شرکت در دو کنکور را دارند الزم نیست 

  

 اخبار پیرامونی تفاوت کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم

  

  داوطلبان کارشناسی ارشد دالیل خود برای تعویق آزمون را اعالم کردند 

با ثبت درخواست خود در سامانه فارس من، خواستار  1401هزار نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال  4حدود 

  .ارشد وزارت بهداشت و علوم شدندتعویق کنکور 

  ۱۴۰۱ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت   



شود، تمامی های پیش از سوی سازمان سنجش برگزار مینیز مانند سال 1401ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 

 .از زمان دقیق این آزمون مطلع شوندsanjesh توانند به واسطه انتشار اطالعیه در سایت داوطلبین می

  شرایط شرکت در کنکور ارشد برای مشموالن طرح پزشکی اعالم شد 

نسبت به ثبت نام  ۱۴۰۰اسفند ماه  ۱۰تا  ۱۴۰۰بهمن ماه  ۳۰می توانند از تاریخ  ۱۴۰۱های گروه پزشکی سال رشته

 .نام به سایت مرکز سنجش آموزش کشور مراجعه کنندآزمون کارشناسی اقدام کنند. برای ثبت

  

 .این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

 خالصه مطلب

  

ور ت کنکتفاوبرای اینکه تصمیم درستی در خصوص شرکت در کنکور وزارت بهداشت و وزارت علوم بگیریم باید با 

به صورت کامل آشنا شوید، زیرا همانطور که در این مقاله فوق به آن پرداختیم این  ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم

  .دو دانشگاه از مزایا و معایب خاص خود برخوردارند

وزند و به نوعی آمهای وزارت علوم بیشتر مباحث مربوط به درمان را به صورت تئوری میمعموال در دانشجویان دانشگاه

ها بیشتر به کارهای پژوهشی ها دروس عملی کمتری در نظر گرفته شده است. دانشجویان این دانشگاهدر چارت درسی آن

 .پردازند معموال افرادی که به نوشتن مقاله و پژوهش بیشتر عالقه دارند این دانشگاه مناسب استمی

گیرند، دانشجویان بیشتر مباحث درسی خود را به صورت عملی یاد میهایی که زیر نظر وزارت بهداشت اما در دانشگاه

 گذرانند در مباحث درمانی تسلط بیشتری دارندکنند و این واحدها را میقاعدتا دانشجویانی که در این دانشگاه تحصیل می

ما در مجموعه ایران  توانید با مشاورین تحصیلیدر صورتی که مباحث گفته شده در این صفحه برای شما مبهم است می

تحصیل تماس حاصل فرمایید تا به صورت کامل با این مسئله آشنا شوید و مشکالت شما برطرف شود و در نهایت انتخاب 

 .درستی داشته باشید
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