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 داوطلب گرامي :  

        لطفا ضمن مطالعه دقيق اين محل_رنتي بودن انتخاب رشته اينتبا توجه به ،

جهت دريافت كليه اطالعات به سايت  يد.يفرم انتخاب رشته محل را با دقت تكميل نما ،راهنما

  مراجعه شود.  http://sanjeshp.irمرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس :
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 مقدمه:

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق الهی براي تمامي پويندگان و پژوهندگان      

ضوابط و شرايط انتخاب رشته محل  ، اميد سربلندي براي داوطلبان عزيزعرصه علم و آگاهي و 

، با هدف تامين نيروي انساني (1411-1411) تحصيلی آزمون پذيرش دستيار تخصصی سال

 .گرددمتخصص به شرح زير اعالم ميمتعهد و 

 حتماً موارد ذیل را با دقت مطالعه فرمایيد. _ محل انتخاب رشته قبل از انجام 

 

 

 :کارنامه علمی  –0
 

هاي دوره پذيرش دستيار رشته نيمشته كنندگان در آزمون چهل وبه منظور آگاهي شركت

می فقط از طریق سامانه كارنامه عل (1411-1411)تخصصي باليني پزشكي سال تحصيلي 

 قابل رویت می باشد.  sanjeshp.irاینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس 

و دریافت کد  کد ملی و شماره تلفن همراهبا وارد نمودن  9/5/1411 از تاریخمی توانند داوطلبان 

 .شداین کارنامه حاوی موارد زیر می با. مشاهده نمایندکارنامه خود را  ،یک بار رمز

 
 اطالعات ورودی توسط داوطلب و نمرات و رتبه به شرح زیر:-0-0
 

، نمره کل بر اساس بررسی مدارکها ، سهميه کد ملینام و نام خانوادگي، نام پدر، جنس، 

 611و رتبه کل بر اساس نمره کل از 611از

 سهميه:: الف         

ثبت نام با سهميه درج شده بر هرگونه مغايرت بين سهميه انتخاب شده توسط داوطلب در فرم 

 .باشدمي روي كارنامه حاصل بررسي مدارك و براساس مستندات ارسال شده از سوي داوطلب

ين مورد مرکز سنجش در اسهميه ایثارگران توسط ارگان های مربوطه تایيد یا رد شده است لذا 

 .هيچگونه مسئوليتي ندارد

درج شده است، برای هر  611از  کل : برای هر شرکت کننده نمره611ازکل نمره  :ب

 و از شده استپاسخ صحيح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته 

بدست آمده است که در کارنامه شما درج شده است. شما می  کلمجموع این نمرات، نمره 

يد نهایی این نمره را توانيد با مالحظه پاسخ نامه خود که در سایت آمده است و با توجه به کل

ي  را كسب كرده باشند، اجازه 151نمره ی آن دسته از داوطلبان كه حداقل  محاسبه کنيد.

 ت. خواهند داشانتخاب رشته 

  .ها، تابع مقررات مربوط به خود است ي سهميه ي حد نصاب براي كليه :كسب نمره 1تبصره  

www.konkur.in

forum.konkur.in



4 

 

آموزشی یک رتبه  هر زیر گروهبرای شامل پنج زیر گروه آموزشی می باشد که کارنامه : ج

در ادامه آمده  2این نمره و روش محاسبه آن در فرمول شماره  شده است.اعالم و یک نمره 

 مالک پذیرش در هر رشته این نمره می باشد.است.

درصد، بومی  5درصد، رزمندگان  25رزمندگان  تایيد شده از جملههای : رتبه در سهميهد

 در کارنامه درج شده است. یاناستمناطق محروم کل و 

های مربوطه قرار نگرفته است، در کارنامه آنها : کسانی که سهميه آنها مورد تایيد ارگانه

 این موضوع درج شده است به طور مثال" سهميه مناطق محروم شما مورد تایيد نمی باشد".

 
 نمره کل در هر زیر گروه-0-2
 

 ست.این نمره کل به ترتيب زیر ساخته شده ا

 .هر درس به شرح زیر ساخته می شود  کل ابتدا، نمره

 

 : (NKHDij) هر درس به درصد  کلالف:محاسبه نمره 

دوره آزمون پذیرش دستيار  هشتميندر دفترچه راهنمای ثبت نام چهل و  همانطور که     

 :تکفيک شده استتخصصی ذکر شده دویست سوال آزمون در پنج زیر گروه درسی به صورت زیر 

 

 پنج زیر گروه درسی جدول شماره یک:

 

 دروس تعدادسوال گروه درسی

 

 زنان جراحی عمومی، 42 گروه درسی یک:

 داخلی و قلب 45 گروه درسی دو:

 کودکان و عفونی 36 گروه درسی  سه:

ارتوپدی، گوش و حلق  بینی ، بیماریهای کلیه و  38 گروه درسی چهار:

ی، آمار و مجاری ادراری، چشم ، اپیدمیولوژ

 رادیولوژی

آسیب شناسی، پوست ، فارماکولوژی، نورولوژی،  39 گروه درسی پنج:

 روانپزشکی و اخالق پزشکی

 

نمره هر ،دهيم نشان  5mو  1m، 2m  ،3m  ،4mرا با  ی هر گروه درسی تعداد سوالهااگر 

درصد تبدیل می  ام به طریق زیر محاسبه و به i ( را برای هر فردj= 1تا  5ام )j گروه درس

 (1فرمول  ( کنيم:

 

 

NKHDij =  
3n1−n2

3𝑚𝑗
∗ 111        )1( 

1n تعداد پاسخ سوالهای صحيح 

2n تعداد پاسخ سوالهای غلط 

i=                       شرکت کنندهj =(5تا  1) تعداد دروس 
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jm  =تعداد سواالت هر گروه درسی 

 می باشد. [ 111 , 3333-]هر درس در بازه  کلنمره 

 

 :  )ijNTD(ب:محاسبه نمره ترازهر درس به درصد 

 هر درس به روشهای معمول ، در مر کز سنجش تراز می شود. کل نمره 

 ijNTD →   ijNKHD 

می باشد .باید توجه داشت این نمره تراز   ijNTDام    iام برای فردjکه تراز هر درس 

 .استسبه شده محاشده نيز به درصد 

 

 در هر زیر گروه و رتبه ج :محاسبه نمره کل علمی

دسته به شرح زیر رشته تخصصی در یک زیر گروه آموزشی چند هر  ،بر اساس مصوبات

  یدر هر زیر گروه آموزش، دارای ضرایبی گروه درسی و هر یک از پنج بندی شده اند 

 ت.آورده شده اس 2شماره این ضرایب  در جدول  د.نمی باش

گروه هر ام و با توجه به  ضرایب  iبرای هر فرد  یدرسگروه با داشتن نمرات تراز هر 

از فرمول زیر نمره کل می باشد  𝑎𝑗𝑘 بر براکه  ( k )آموزشی، در هر زیر گروه j یدرس

 علمی افراد تعيين می گردد.

NKOLik =  

∑ (𝑎𝑗𝑘𝑁𝑇𝐷𝑖𝑗)
5

𝑗=1

∑ (𝑎𝑗𝑘)
5

𝑗=1

                )2(    

ikNKOL است. نمره کل علمی برای هر فرد در پنج زیر گروه آموزشی به موسوم  

k=1  که شماره زیرگروه های آموزشی است. 5تا 

ajk  ضریب درسj ام در زیر گروه آموزشیk   ام 

 ikNKOL  نمره کل فردi  ام در زیر گروهk  ام 

 این نمره کل نيز در کارنامه آمده است. k = 5تا  1عنی نمره کل همانند فوق دارد.ی 5هر فرد 
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 ذیرش دستیار برای رشته های مختلفضرایب گروه های درسی آزمون پ: 2شماره  جدول

 تخصصی

 
 درسیهای گروه 

 
 زیر گروه های آموزشی

 رشته های تخصصیشامل 

گروه  
درسی 

 یک

گروه 
درسی 

 دو

گروه 
درسی 

 سه

گروه 
درسی 
 چهار

گروه 
سی در

 پنج

 –طب کار  –پوست  –قلب و عروق  -داخلی  1زیرگروه
آسیب  –طب سالمندان  –پزشکی قانونی 

 طب فیزیکی و توانبخشی-شناسی

2 4 2 2 2 

جراحی کلیه  –زنان و زایمان  –جراحی عمومی  2زیرگروه 
گوش و گلو و بینی  –و مجاری ادراری تناسلی 

 چشم پزشکی –و جراحی سر و گردن 

4 2 2 2 2 

 2 2 4 3 2 پزشکی اجتماعی –بیماریهای عفونی  –کودکان 3زیرگروه 

جراحی مغز و  –بیهوشی  –طب اورژانس  4زیرگروه 
 –پزشکی ورزشی  –ارتوپدی  –اعصاب 

 –پزشکی هسته ای  –رادیوانکولوژی
 طب هوا و فضا -رادیولوژی 

2 3 2 2 2 

 3 2 2 3 2 بیماریهای مغز و اعصاب –روان پزشکی  5زیرگروه 

 

 رتبه داوطلب در هر زیر گروه-0-3

در که به درصد می باشد،در هر زیر گروه  برای هر فرد یک رتبه  ikNKOL باتوجه به نمره کل حاصل

می باشد که در  و بدون سهميهاین رتبه موسوم به رتبه در زیر گروه داده می شود. کل پنج رتبه 

این  .شده استگروه نيز یک رتبه در کارنامه آورده در هر زیر  سهميههر برای . آمده است کارنامه

درصد  25رزمندگان و ایثارگران  )کل و استانی(،مناطق محرومبومی رتبه  ،کلرتبه شامل رتبه ها 

 می باشد.درصد  5و 

 2که با توجه به جدول شتتتماره د ندر یک زیر گروه قرار دار رشتتتته آموزشتتتیچند هر  :0 نکته

صل از نمره رتبه و  نمرهتقسيم بندی شده است . در هر زیرگروه و در هر سهميه جایگاه فرد حا

هر داوطلب براستتاس رتبه اعالمی در هر زیر یستته با ستتایرداوطلبان مشتتخص می کند.را در مقا

می تواند موقعيت قبولی خود را  ،گروه آموزشتتی که شتتامل زیر گروه های درستتی خواهد شتتد

مالک پذیرش هر فرد، انتخابهای او و شتتتته نماید.نستتتبت به دیگر داوطلبان ستتتنجيده و انتخاب ر

 نمره کل در هر زیر گروه آموزشی است.

نستتتبت به بقيه زیر اگر داوطلبی در زیر گروه آموزشتتتی دو دارای نمره و رتبه بهتری به طور مثال:

شی خود  سيد که این داوطلب گروهای آموز شد می توان به این نتيجه ر سایر با سه با  در مقای

بان های  داوطل ته  مان  –جراحی عمومی در رشتتتت نان و زای جاری ادراری  –ز يه و م جراحی کل

نسبت به سایر رشته ها  چشم پزشکی –گوش و گلو و بينی و جراحی سر و گردن  –تناسلی 
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یعنی مالک قبولی انتخاب داوطلب و نمره موقعيت بهتری خواهد داشتتتتت. دیگر در زیر گروه های

 مالک نيست.در رتبه کل  611از  کل نمرهو ، برای هر فرد است ikNKOLکل 

 

 اولويت و نحوه پذيرش :-0-4

 مي انجام زير هاي اولويت با اعالمي هاي ستهميه و پذيرش مقررات رعايت با دستتيار پذيرش

 :شود

 به در صد )برای هر انتخاب در زیر گروه مربوطه ( ikNKOLکل  علمی  نمره - الف

 محل – رشته انتخاب اولويت - ب

 مهم در مورد پذیرش  نکات

 زنان و زایماندر رشته ها ی روان پزشکی و  مصاحبه-0-5

شده در صميمات اتخاذ  ساس ت ست برا ش صی ن ص شکی و تخ شی پز با توجه به  ،شورای آموز

روان  هایرشتتته در جهت پذیرش در این دوره مصاااحبهمقرر شتتد  ،19 -یدوپاندمی بيماری کو

     .صورت نپذیرد زنان و زایمان و  پزشکی

 :دانشگاه ارتش طب اورژانسشرایط پذیرش در رشته  -1-6

قابل  همه داوطلبانبرای ظرفيت رشته تخصصي طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي ارتش  

 انتخاب می باشد.

 :در دانشگاه بقيه ا..سپاه پاسداران شرایط بورسيه -1-7

آزمون پذیرش دستتتيار دفترچه راهنمای   19در صتتفحهستتپاه پاستتداران الف(شتترایط بورستتيه 

و  ،به دانشتتگاه بقيه ا.. معرفی متقاضتتياناستتامی  تخصتتصتتی به طور مفصتتل ذکر گردیده استتت.

شرایط  افرادصرفا  شگاه، واجد  سوی آن دان شته های مذکور را دارند. اعالمی از  اجازه انتخاب ر

 ها به جنس پذیرش نيز توجه نمایند. محل -انتخاب کنندگان این رشته

سمی، در این دب(  ستخدام ر صی که در ا ص ستيار تخ شرکت کنندگان آزمون پذیرش د وره کليه 

و یا کادر نيروهای مستتتلح قرار ندارند مجاز به انتخاب  پيمانی ستتتازمانها، وزارت خانه ها، نهادها

رشتتته_ محل های آموزشتتی دانشتتگاه علوم پزشتتکی بقيه ا...)عج( به منظور پذیرش به صتتورت 

 بورسيه می باشند.

ليه در كو  می توانند به صورت آزاد نيز انتخاب رشته نمایندسپاه پاسداران بورسيه  اضيانمتقج( 

  شوند.محل هاي آموزشي با رعايت مقررات پذيرش  –رشته 

 شرایط پذیرش در رشته پزشکی قانونی: -1-8

 سال 41الف: سن زیر 

 ب: دارا بودن شرایط عمومی استخدام در دستگاه های دولتی

ای اجرایی )به استتتثناس ستتازمان پزشتتکی قانونی هه استتتخدامی با دیگر دستتتگاهج: عدم رابط

 کشور(
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با دوران تحصتتيل در محل های مورد نياز ستتازمان پزشتتکی د: تعهد به انجام خدمات قانونی برابر 

 قانونی کشور

 

پذیرش پزشک پژوهشگر براساس اطالعيه موجود در سایت سنجش آموزشی قسمت  :1نكته

رات  جهت افراد واجد شتترایط در آزمون پذیرش دستتتيار ستتال جاری صتتورت خواهد قوانين و مقر

 گرفت.

ظرفيت تكميل نشتتتده ستتتهميه مناطق محروم دانشتتتگاههاي علوم پزشتتتكي به ستتتاير :2 نکته

 مي يابد.داوطلبان آزاد با رعايت مقررات پذيرش تعلق 

ستتتتهميه يا تغيير دانشتتتتگاه به هيچ عنوان تغيير )تکميل فرم ثبت نام( پس از ثبت نام :3نکته 

 منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امكانپذير نمي باشد.

و امكان پذير تغيير رشتتته و انتقال پذيرفته شتتدگان ستتهميه مناطق محروم ممنوع بوده  :4نکته 

شد ستياري فرد  نمي با سبت به لغو حكم د شگاه مي تواند ن ست انتقال دان صورت درخوا و در 

  ام نمايد.پذيرفته شده اقد

پذيرفته شتتتدگاني كه با مرموريت آموزشتتتي از وزارتخانه ها، نهادها و ستتتازمان ها )به  :5نكته 

شت،  سته به وزارت بهدا شتي درماني واب شكي و خدمات بهدا شگاههاي علوم پز ستثناي دان ا

درمان و آموزش پزشكي( براي تحصيل به رشته هاي تخصصي وارد مي شوند، ملزم به پرداخت 

روه این گدر غير اينصورت  .خواهند بودکننده سازمان تائيد اوطلب يا هاي تحصيلي توسط د هزينه

ان در محل هايي كه گتعهدات قانوني را مشابه ساير پذيرفته شد بایستاز پذیرفته شدگان می

 ، انجام دهند.در مدت مقرر وزارت بهداشت تعيين مي نمايند

 : مناطق محروم تعهدات-1-9

ليستتت نياز دانشتتگاههای علوم پزشتتکی در هر رشتتته جهت ستتپردن تعهد به  3جدول شتتماره 

. جهت انتخاب رشتته مناطق محروم استتانهای محل استتقرار آن دانشتگاهها آورده شتده استت

محل می بایستتتت عالوه بر انتخاب رشتتتته، دانشتتتگاه محل تعهد مبتنی بر استتتتان محل تعهد 

   .انتخابی در فرم تقاضانامه نيز مشخص شود

می جراحی عمومی باشتتيددر رشتتته آذربایجان شتترقی اگر شتتما بومی استتتان ه عنوان مثال: ب

صيل، محل تعهد توانيد  شگاههای محل تح -اهر)یک و یا چند مورد از( خود را عالوه بر انتخاب دان

 انتخاب نمایيد. به شرح ذیل اسکو-بستان آباد-بناب-آذرشهر

 اهرتهران _ محل تعهد _دانشگاه محل تحصيل  جراحی عمومی:1اولویت

 آذر شهر_دانشگاه محل تحصيل تهران _ محل تعهد  جراحی عمومی:2اولویت 

 ،افرادی که با استفاده از سهميه بومی قبول می شوند قبل از مراجعه به دانشگاه محل قبولی

شهر محل  ساس  سپردن تعهد خدمت بر ا شگاه محل تعهد خدمت مراجعه و پس از  تعهد به دان

ستتتتان، با اخذ معرفی نامه از دانشتتتگاه محل انجام تعهد خدمت به دانشتتتگاه محل خدمت در ا

 تحصيل جهت ثبت نام مراجعه نمایند. 
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شتتدگان با استتتفاده از مزاياي ستتهميه مناطق محروم جهت پوشتتش مناطق محروم، از پذيرفته

علوم تعهد خاص به ميزان ستتتته برابر مدت آموزش به نفع مناطق محروم مورد نياز دانشتتتتگاه 

 رماني مناطق محروم اخذ مي گردد. پزشكي و خدمات بهداشتي د

صيل  :0توجه سهميه مناطق محروم، پس از فراغت از تح ستفاده از مزاياي  شدگان با ا پذيرفته 

شدهفقط در حوزه مناطق محروم  شت و در خارج  تعيين  شي خواهند دا فعاليت درماني و يا آموز

 در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي 

پذيرفته  .ارائه مدرك فارغ التحصتتتتيلي مشتتتتمولين بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز مي باشتتتتد

شتتدگان تا پايان زمان تعهدات و ارائه تستتويه حستتاب از دانشتتگاه علوم پزشتتكي محروم مذكور 

 را ندارند.امكان ادامه خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور 

ادامه تحصتتيل در مقاطع آموزشتتي باالتر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهدات   :2توجه

 پذير مي باشد. امكان

  انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي باشد. :3توجه 

 

 پذیرش سهميه بومی مناطق محروم 1-11

ش در سهميه بومی مناطق آن، پذیر 3براساس قانون برقراری عدالت آموزشی و اصالحيه بند 

 محروم بدین شرح می باشد:

اولویت پذیرش در هر استان با داوطلبانی است که محل تحصيل آنها در استان محل تعهد قرار 

داشته باشد در صورت عدم تکميل ظرفيت باقيمانده آن به سایر داوطلبانی که دانشگاه محل 

)بر اساس رای اختصاص داده می شود.قرار نداشته باشد محل تعهد تحصيل آنها در استان 

لویت پذیرش در استان بدین منظور وا 22/2/98چهارمين جلسه شورای سنجش و پذیرش مورخ 

 است که در نمرات یکسان اولویت پذیرش با داوطلب بومی همان استان می باشد.(
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 محل –فرم انتخاب رشته -2

 

دقت در کارنامه و نمره و رتبه های خود در هر زیر فوق و داوطلب عزیز پس از مطالعه کامل موارد 

           و شرایط دانشگاهها  5و 4 و3 مالحظه کليه رشته محلها در جداول شماره گروه آموزشی

ت و دریاف کدملی و تلفن همراهبایست از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن  می

و نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل به شرح زیر اقدام نماید. ، وارد سامانه شده کد یک بار رمز

محل اینترنتی تعلق مي  –به همراه كارنامه به هر يك از داوطلبان پذيرش، يك فرم انتخاب رشته 

گيرد.الزم به توضيح است اولویت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه های انتخابی اش بر اساس 

ست انتخاب اول رشته دانشگاهی باشد که در مقایسه با سایر عالقه فردی می باشد. لذا بهتر ا

دانشگاه ها، داوطلب تحصيل در آن مرکز را ترجيح می دهد.پيشنهاد می شود داوطلب که ابتدا 

را به ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روی صفحه ای  دتمام رشته های مورد نظر خو

 نه نمایيد.یادداشت کرده تا به ترتيب وارد ساما

 

توانند براستتتتاس ضتتتتوابط و همچنين با توجه به مندرجات راهنماي آزمون داوطلبان مي :0توجه 

 حداکثرمحل  –رشتتته  111دوره و نيز مندرجات اين دفترچه راهنما، حداكثر تا  شتتتمينهچهل و 

ی داوطلب بدیهی است اگر اس جداول مربوطه، انتخاب نمايند.، براسدر ده رشته تخصصی مجاز

 بيش از ده رشته تخصصی انتخاب نماید،رشته یازدهم حذف خواهد گردید. 

های داوطلبان با ستتتتهميه بومی مناطق محروم که مبادرت به انتخاب کد رشتتتتته_محل:2توجه 

ستکنند، الزم مناطق محروم می صيل، محل تعهد  ا شگاه محل تح شته و دان عالوه بر انتخاب ر

 خود را نيز انتخاب نمایند. 

های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودداری تا زمانيکه کليه اولویت :3 توجه

دقت شود  های انتخابی، گزینه ثبت نهایی زده شود.لذا پس از تکميل مراحل ثبت اولویت .شود

 می باشد. شردن گزینه ثبت نهایی قابل انجامکليه این مراحل قبل از ف

شده و  پس از پایان کليه :4توجه  شردن گزینه ثبت نهایی، فرم مربوطه پرینت گرفته  مراحل و ف

 جهت مراحل بعدی نگهداری شود.

انتخاب رشته محل در صورتی که پیش از فشردن گزینه ثبت نهایی از فرم  تذکر مهم:

 پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نخواهد بود.

تکميل فرم انتخاب رشتتتته محل به عهده داوطلب می مستتتئوليت هر گونه اشتتتتباه در  :5توجه 

باشتتد.لذا پس از مطالعه دقيق،داوطلب شتتخصتتاً اقدام به تکميل اطالعات خود نماید بعبارتی هر 

گونه اشتباه یا مورد ایجاد شده بدليل تکميل اطالعات توسط شخص دیگر یا کافی نت و ...مورد 

 پذیرش نمی باشد.
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ر موعد مقرر انتخاب رشتتته نکرده باشتتد ،امکان انتخاب رشتتته در صتتورتيکه داوطلب د :6توجه 

 مجدد وجود نداشته و واجد شرایط پذیرش نخواهد بود .محل 

 داوطلب گرامي به مفاد قانوني زير دقت فرمائيد: :7توجه 

 و هشتمينمطابق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي چنانچه هر يك از داوطلبين چهل 

ام نهاي تخصصي پذيرفته شوند ولي مبادرت به ثبتستيار در يكي از رشتهدوره آزمون پذيرش د

مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند  دهندنام به هر نحو انصراف ننمايند و يا پس از ثبت

 محل نهايت دقت را مبذول نمائيد. -بود. لذا در انتخاب رشته 

 نمايد.ها صدق ميدر خصوص تمامي سهميه فوق بند تبصره:

استفاده از سهميه های ایثارگری در یک مقطع طبق قانون تنها یکبار امکان پذیر است،  :8توجه 

لذا اگر داوطلبی از این ستتتهميه استتتتفاده کرده و قبول شتتتود، در نتيجه جای فرد دیگر را گرفته 

هميه نمی در صورت انصراف از ثبت نام یا ادامه تحصيل، مجدداً مجاز به استفاده از ساست، لذا 

 باشد.

 

 تذكرات خیلي مهم در انتخاب رشته-3

 

پذيرش نهايي از بين افراد واجد شتترايط با رعايت مقررات و مصتتوبات مربوطه و دستتتورالعمل  3-0

 –دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي بوده و اخذ كارنامه و فرم انتخاب رشته  شتمينهچهل و 

 شود.يرش شناخته نميمحل و نيز تكميل آن به منزله مجوز جهت پذ

دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه در حال انجام خدمت  شتمينهكليه داوطلبان چهل و  3-2

تاريخ باشند، در صورت كسب قبولي نهائي، تا ميو خدمات طرح نيروی انسانی نظام وظيفه 

 . بديهيباشندگواهي پايان خدمت، ترخيص، يا معافيت تحصيلي مي ملزم به دريافت 1/7/1411

، قبولي اين  31/6/1411است در صورت عدم صدورگواهي ترخيص و يا معافيت تحصيلي تا تاريخ 

 افراد كان لم يكن تلقي خواهد گرديد.

آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در زمينه ترخيص يا معافيت  وزارت بهداشت، درمان و

 د داشت.تحصيلي مشمولين در حال انجام خدمت نظام وظيفه بعهده نخواه

کليه افراد واجد شرایط شرکت در آزمون پذیرش ملزم به اتمام دوره آموزشی حداکثر تا تاریخ 

 می باشند. در غير این صورت قبولی ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.  1/7/1411

محل از طریق  –الزم است داوطلبان عزيز نهايت دقت را در تكميل و ارسال فرم انتخاب رشته  3-3

ير، محل، درخواست تغي –رنت مبذول فرمايند زيرا پس از تائيد نهايي و ارسال فرم انتخاب رشته اینت

محل امكانپذير  –محلهاي انتخابي و يا ابطال فرم انتخاب رشته  –كاهش يا افزايش در رشته 

 باشد. نمي

عنوان به غير از ستتایت اینترنتی به هيچ  محل به ستتایر طرق –م انتخاب رشتتته ارستتال فر 3-4

 پذيرفته نخواهد شد.
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كليه پذيرفته شتتدگان در تمامي ستتهميه ها مكلف به انجام خدمات تعهدات قانوني خود در  3-5

مناطق مورد نظر وزارت بهداشتتت درمان و آموزش پزشتتكي )با صتتالحديد معاونت درمان( خواهند 

 بود. 

زمون صالحيت بالينی حداکثر کليه پذیرفته شدگان در آزمون ملزم، به ارائه گواهی قبولی در آ3-6

شان کان لم  1/7/1411تا تاریخ  صورت قبولی ای شند. در غير این شگاه محل پذیرش می با به دان

 یکن تلقی می گردد. 

 مهلت ارسال فرم انتخاب رشته _ محل

  14/5/1411 لغایت1411/ 12/5تاریخاز  كليه داوطلبان الزم استتتتت با توجه به مهلت مقرر 3-7

هاي آموزشتتي مورد عالقه خود به ترتيب اولويت اقدام نموده و محل –ب رشتتته نستتبت به انتخا

 اينترنت ارسال نمايند. د را تا پایان موعد مقرر از طريقمحل تكميل شده خو –فرم انتخاب رشته 

چنانچه داوطلب به هر دليل در موعد مقرر نسبت به تکميل و ارسال فرم اینترنتی انتخاب 3-7

محل تلقي شده و  –ننمايد به منزله انصراف داوطلب از فرآيند انتخاب رشته  محل اقدام –رشته 

 فرد مذکور از فرآيند پذيرش حذف خواهد شد.

دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش تعهدي در قبال اسكان و ترمين خوابگاه دستياران  3-8 

  .پذيرفته شده ندارد

 جداول ظرفیتها -4

 

انها را در هر رشته برای داوطلبان سهميه بومی مناطق محروم ظرفيت است سهجدول شماره 4-1

 شهرها نشان می دهد.جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استانها و 

ه در رشت یا شهرستان به سهميه مناطق محرومنشان دهنده نياز هر استان شماره سه جدول 

ن محل تعهد خود دقت های مختلف مورد نياز می باشد .داوطلبان می بایست با توجه به استا

  .نمایند رشته ای را که استان محل تعهد آنها به آن نياز دارد را انتخاب نمایند

شهرهای مناطق محروم می بایست رشته را براساس نياز بومی داوطلبان دارای سهميه نکته: 

ول به دلخواه در تمامی دانشگاهها در جد از جدول شماره سه و محل تحصيل راخود بومی  استان

 انتخاب نمایند.شماره چهار 

بدون تفکيک سهميه دوره  مينشتهکل پذیرش دستياری را در چهل و : چهار جدول شماره 4-2

 .نشان می دهد ها و در یک نگاه را

عضاس ا صرفاً ا...  هيبق یدانشگاه علوم پزشک یو توانبخش یکیزيطب ف یدر رشته تخصص: 1نکته 

 از به انتخاب این رشته محل می باشند.مجوزارت دفاع  و رسمی ارتش، ناجا

با داوطلبان بورسيه و یا اعضای  ظرفيت رشته های دانشگاه بقيه ا...در صورت عدم تکميل :2نکته 

رسمی نيروهای مسلح، ظرفيت باقيمانده به  داوطلبان آزاد و دارای سهميه مناطق محروم )متعهد 

 به آن وزارتخانه( تعلق می یابد. 

داوطلبان دارای سهميه مناطق ست لذا ا مناطق محروم جدابومی های آزاد و  کد رشته :3نکته

 و یا محروم به دلخواه انتخاب نمایند.به صورت آزاد  محروم می توانند کليه رشته محل ها را
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ظرفيت رشته محل های مناطق محروم در صورت عدم تکميل توسط داوطلبان متقاضی : 4نکته

 ه آزاد تخصيص می یابد. رشته های این سهميه به سهمي

 

 (((jointکبرنامه آموزشی دستیاری مشتر) پنججدول شماره  4-3

آموزش رشته مثالً با همکاری دانشگاه دیگری برگزار می شود  اهبرخی از رشته ها در دانشگاه

 علوم پزشکی زنجان )مبدا( با همکاری دانشگاهعلوم پزشکی دستياری روان پزشکی در دانشگاه 

بررسی  5شنهاد می شود قبل از انتخاب رشته جدول شماره پيا لذصد( انجام می شود. )مق تبریز

این برنامه ها نهایی نيست و  ه باشند کهباید توجه داشتداوطلبان  شود.انجام و مطالعه دقيق 

  .ه به امکانات  و برنامه دانشگاها تغيير کندجممکن است با تو
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 :3جدول شماره 4-0
 
 

 در هر رشته جهت سپردن تعهد  ی علوم پزشکی نياز دانشگاهها
 محل استقرار آن دانشگاهها یبه مناطق محروم استانها

 

 

 تعداد مورد نیاز محل تعهد جنسیت رشته دانشگاه

 اردبیل

 1 مشگین شهر مرد-زن آسیب شناسی

 2 گرمی-پارس آباد مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 4 کوثر-نمین-پارس آباد-اربیله سو مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 مشگین شهر-بیله سوار مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 مشگین شهر-گرمی-بیله سوار مرد-زن  بیهوشی

 2 پارس آباد-بیله سوار مرد-زن  جراحی عمومی

 1 پارس آباد مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 مشگین شهر مرد-زن  چشم پزشكی

 2 پارس آباد-بیله سوار دمر-زن  رادیولوژی

 2 گرمی-پارس آباد مرد-زن  روانپزشكی

 1 پارس آباد زن  زنان و زایمان

 4 مشگین شهر-گرمی-پارس آباد-بیله سوار مرد-زن  طب اورژانس

 1 بیله سوار مرد-زن كودكان
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 1 پارس آباد مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 اسدآباد

 1 اسدآباد مرد-زن  ارتوپدی

 1 اسدآباد مرد-زن  یماریهای قلب و عروقب

 1 اسدآباد مرد-زن  بیهوشی

 1 اسدآباد مرد-زن  پوست

 1 اسدآباد مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 اسدآباد مرد-زن

 1 اسدآباد مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 اسدآباد مرد-زن  چشم پزشكی

 1 اسدآباد مرد-زن  رادیولوژی

 1 اسدآباد مرد-زن  طب اورژانس

 اسفراین

 1 اسفراین مرد-زن  ارتوپدی

 1 اسفراین مرد-زن آسیب شناسی

 1 اسفراین مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 اسفراین مرد-زن  بیماریهای عفونی

 1 اسفراین مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 اسفراین  مرد-زن  جراحی عمومی

 1 اسفراین مرد-زن  م پزشكیچش

 1 اسفراین مرد-زن  رادیولوژی

 1 اسفراین مرد-زن  روانپزشكی

 1 اسفراین  زن  زنان و زایمان
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 1 اسفراین  مرد-زن كودكان

 1 اسفراین مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 اصفهان

 4 شهرضا-مبارکه-نایین-فریدونشهر مرد-زن  ارتوپدی

 2 مبارکه-شهرضا مرد-زن آسیب شناسی

 1 شهرضا مرد-زن  بیماریهای اعصاب

-دهاقان-تیران و کرون-گلپایگان-خوروبیابانک مرد-زن  بیماریهای داخلی
 بادرود

5 

 1 گلپایگان مرد-زن  بیماریهای عفونی

 2 اردستان-فریدونشهر مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 سمیرم-خوانسار-نایین مرد-زن  بیهوشی

 2 نایین-گلپایگان مرد-زن  انبخشیتو

 4 خوانسار-فریدن-سمیرم-فریدونشهر مرد-زن  جراحی عمومی

 1 نجف آباد مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 خوانسار مرد-زن  چشم پزشكی

 2 تیران و کرون-گلپایگان مرد-زن  رادیولوژی

 3 اردستان-سمیرم-گلپایگان مرد-زن  روانپزشكی

 5 بادرود-فریدن-اردستان-نایین-خوروبیابانک زن  مانزنان و زای

 2 سمیرم-گلپایگان مرد-زن  طب اورژانس

-بادرود-اردستان-سمیرم-فریدونشهر-خوروبیابانک مرد-زن كودكان
 خوانسار

6 

 1 نایین مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 3 چابهار-ایرانشهر-نیکشهر مرد-زن  ارتوپدی
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 ایرانشهر

 1 نیکشهر مرد-نز آسیب شناسی

 3 چابهار-ایرانشهر-نیکشهر مرد-زن  بیماریهای اعصاب

-فنوج-دلگان-راسک-چابهار-ایرانشهر-نیکشهر مرد-زن  بیماریهای داخلی
 کنارک-مهرستان

8 

 1 نیکشهر مرد-زن  بیماریهای عفونی

 4 کنارک-دلگان-راسک-نیکشهر مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 4 کنارک-مهرستان-راسک-نیکشهر مرد-زن  بیهوشی

 1 نیکشهر مرد-زن  پوست

 2 راسک-نیکشهر مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 چابهار مرد-زن

 1 نیکشهر مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 نیکشهر مرد-زن  چشم پزشكی

 2 راسک-ایرانشهر مرد-زن  رادیولوژی

 3 راسک-چابهار-یکشهرن مرد-زن  روانپزشكی

 5 مهرستان-دلگان-راسک-چابهار-نیکشهر زن  زنان و زایمان

 2 ایرانشهر-نیکشهر مرد-زن  طب اورژانس

 6 کنارک-مهرستان-فنوج-دلگان-راسک-چابهار مرد-زن كودكان

 1 نیکشهر مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 ایالم

 2 دهلران-آبدانان مرد-زن  ارتوپدی

 2 دهلران-دره شهر مرد-زن یآسیب شناس

 3 آبدانان-دره شهر-ایوان مرد-زن  بیماریهای اعصاب
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 4 دهلران-مهران-مهران-سرابله مرد-زن  بیماریهای داخلی

 3 دهلران-آبدانان-دره شهر مرد-زن  بیهوشی

 1 آبدانان مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 دهلران مرد-زن

 1 آبدانان مرد-زن  زشكیچشم پ

 2 آبدانان-دره شهر مرد-زن  روانپزشكی

 4 دهلران-آبدانان-دره شهر-ایوان زن  زنان و زایمان

 6 دهلران -آبدانان-دره شهر-ایوان-مهران-سرابله مرد-زن  طب اورژانس

 3 دهلران-مهران-سرابله مرد-زن كودكان

 1 دهلران مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 دانآبا

 1 آبادان مرد-زن آسیب شناسی

 2 خرمشهر -آبادان مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 شادگان -خرمشهر-آبادان مرد-زن  بیهوشی

 1 شادگان مرد-زن  پوست

 1 شادگان  مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 خرمشهر  مرد-زن

 1 آبادان مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 خرمشهر  مرد-زن  چشم پزشكی

 2 شادگان-آبادان مرد-زن  رادیولوژی
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 1 آبادان مرد-زن  روانپزشكی

 3 شادگان -خرمشهر -آبادان زن  زنان و زایمان

 3 شادگان  -خرمشهر-آبادان مرد-زن  طب اورژانس

 3 شادگان -خرمشهر -آبادان مرد-زن كودكان

 1 شادگان  مرد-زن  گوش و حلق و بینی

  آذربایجان شرقي

 1 میانه مرد-زن  ارتوپدی

 2 ملکان-میانه مرد-زن آسیب شناسی

 1 آذرشهر مرد-زن  بیماریهای اعصاب

-بناب-آذرشهر-عجب شیر-ملکان-هشترود-میانه مرد-زن  بیماریهای داخلی
 مرند-اهر

8 

 2 میانه-بناب مرد-زن  بیماریهای عفونی

 5 شبستر-ملکان-هشترود-آذرشهر-میانه مرد-زن  وقبیماریهای قلب و عر

 5 ورزقان-جلفا-شبستر-کلیبر-هشترود مرد-زن  بیهوشی

 1 میانه مرد-زن  پوست

 5 اسکو-بستان آباد-بناب-آذرشهر-اهر مرد-زن  جراحی عمومی

 1 کلیبر مرد-زن  چشم پزشكی

 3 بستان آباد-میانه-بناب مرد-زن  رادیولوژی

 3 میانه-جلفا-کلیبر مرد-زن  یروانپزشك

 4 شبستر-عجب شیر-ورزقان-هشترود زن  زنان و زایمان

 6 عجب شیر-شبستر-هریس-ملکان-هشترود-اهر مرد-زن  طب اورژانس

 4 عجب شیر-میانه-چاراویماق-کلیبر مرد-زن كودكان
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 1 میانه مرد-زن  گوش و حلق و بینی

  آذربایجان غربي

 3 تکاب-سردشت-کوما مرد-زن  ارتوپدی

 2 شاهین دژ-ماکو مرد-زن آسیب شناسی

 5 چایپاره-شوط-چالدران-سردشت-تکاب مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 ماکو مرد-زن  بیماریهای عفونی

 3 تکاب-چایپاره-چالدران مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 5 ماکو-پلدشت-سردشت-چالدران-تکاب مرد-زن  بیهوشی

 4 پلدشت-شوط-چالدران-تکاب مرد-زن  مومیجراحی ع

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 شاهین دژ مرد-زن

 2 ماکو-میاندوآب مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 2 ماکو-پیرانشهر مرد-زن  چشم پزشكی

 2 چالدران-تکاب مرد-زن  رادیولوژی

 2 چالدران-ماکو مرد-زن  روانپزشكی

 4 شوط-چایپاره-ماکو-کابت زن  زنان و زایمان

 4 شاهین دژ-تکاب-سردشت-ماکو مرد-زن  طب اورژانس

 2 ماکو-شاهین دژ مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 بم

 1 بم مرد-زن  ارتوپدی

 3 فهرج-ریگان -نرماشیر مرد-زن بیماریهای داخلی 

 1 بم مرد-زن بیهوشی 

 1 بم مرد-زن پوست 

 1 بم مرد-زن توانبخشی 
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 1 نرماشیر مرد-زن جراحی عمومی 

 1 بم مرد-زن رادیولوژی 

 1 ریگان زن زنان و زایمان 

 2 نرماشیر -ریگان  مرد-زن طب اورژانس 

 2 فهرج-نرماشیر  مرد-زن كودكان

 بهبهان

 1 بهبهان مرد-زن  ارتوپدی

 1 بهبهان مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 بهبهان مرد-زن  بیماریهای عفونی

 1 بهبهان مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 بهبهان مرد-زن  طب اورژانس

 1 بهبهان مرد-زن كودكان

 1 بهبهان مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 بوشهر

 1 گناوه مرد-زن  ارتوپدی

 1 دشتی مرد-زن آسیب شناسی

 2 گناوه-برازجان مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 3 دیر-دیلم-ناوهگ مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 برازجان مرد-زن  بیماریهای عفونی

 3 دیر-دیلم-کنگان مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 اهرم-برازجان-دشتی مرد-زن  بیهوشی

 3 گناوه-کنگان-برازجان مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 کنگان مرد-زن
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 1 انکنگ مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 کنگان مرد-زن  چشم پزشكی

 3 دیلم-برازجان-دشتی مرد-زن  رادیولوژی

 1 دشتی مرد-زن  روانپزشكی

 3 دیر-دیلم-برازجان زن  زنان و زایمان

 3 گناوه-کنگان-برازجان مرد-زن  طب اورژانس

 تربت جام

 1 تربت جام  مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 تربت جام مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 2 صالح اباد-تربت جام مرد-زن  طب اورژانس

 تربت حیدریه

 1 تربت حیدریه مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 مه والت -تربت حیدریه مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 2 تربت حیدریه -تربت حیدریه  مرد-زن  بیهوشی

 1 تربت حیدریه مرد-زن  پوست

 1 حیدریه تربت مرد-زن  چشم پزشكی

 1 تربت حیدریه مرد-زن  رادیولوژی

 1 زاوه  زن  زنان و زایمان

 1 مه والت مرد-زن  طب اورژانس

 2 مه والت -تربت حیدریه مرد-زن كودكان

 1 تربت حیدریه مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 جهرم

 1 جهرم مرد-زن  پوست

 1 جهرم مرد-زن  رادیولوژی

 1 جهرم  زن  زنان و زایمان
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 جیرفت

 2 رودبارجنوب -قلعه گنج مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 قلعه گنج مرد-زن  بیماریهای عفونی

 1 قلعه گنج مرد-زن  بیهوشی

 1 قلعه گنج مرد-زن  جراحی عمومی

 1 قلعه گنج مرد-زن  رادیولوژی

 1 قلعه گنج مرد-زن  روانپزشكی

 1 قلعه گنج زن  زنان و زایمان

 1 منوجان مرد-زن  ب اورژانسط

 2 رودبارجنوب -قلعه گنج مرد-زن كودكان

چهارمحال و 

 بختیاری

 3 بروجن-اردل و ناغان -لردگان مرد-زن  بیماریهای داخلی

 3 فارسان-اردل و ناغان-لردگان مرد-زن  بیهوشی

 2 بروجن-اردل و ناغان مرد-زن  جراحی عمومی

 1 بروجن مرد-زن  رادیولوژی

 2 اردل و ناغان-لردگان زن  زنان و زایمان

 3 فارسان-بروجن-لردگان مرد-زن  طب اورژانس

 2 اردل و ناغان-لردگان مرد-زن كودكان

 خراسان جنوبي

 1 فردوس مرد-زن  ارتوپدی

 2 قاین-طبس مرد-زن آسیب شناسی

 1 قاین مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 -بشرویه -سرایان -زیرکوه-قاین-ردوسف-طبس مرد-زن  بیماریهای داخلی
 درمیان

7 

 1 طبس مرد-زن  بیماریهای عفونی
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 5 فردوس -درمیان -بشرویه  -قاین-طبس مرد-زن  بیهوشی

 1 قاین مرد-زن  پوست

 3 فردوس -بشرویه  -قاین مرد-زن  جراحی عمومی

 3 فردوس -سرایان -زیرکوه مرد-زن  رادیولوژی

 1 طبس دمر-زن  روانپزشكی

 5 سربیشه -بشرویه -زیرکوه -قاین-طبس زن  زنان و زایمان

 2 فردوس-طبس مرد-زن  طب اورژانس

 -سربیشه -بشرویه -سرایان -زیرکوه-فردوس مرد-زن كودكان
 درمیان

6 

 خراسان رضوی

 1 خواف مرد-زن  ارتوپدی

 2 قوچان -کاشمر مرد-زن آسیب شناسی

 1 قوچان مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 3 تایباد -خواف -قوچان   مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 سرخس-درگز مرد-زن  بیماریهای عفونی

 2 کاشمر-قوچان مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 4 سرخس-کاشمر-خواف-تایباد مرد-زن  بیهوشی

 1 تایباد مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 قوچان مرد-زن

 1 قوچان مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 بردسکن مرد-زن  چشم پزشكی

 2 کاشمر-قوچان زن  زنان و زایمان
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 3 سرخس -تایباد-کاشمر مرد-زن  طب اورژانس

 3 کاشمر-تایباد-بردسکن مرد-زن كودكان

  خراسان شمالي

 1 شیروان مرد-زن  ارتوپدی

 1 شیروان مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 3 راز و جرگالن -مانه و سملقان  -جاجرم  مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 شیروان-مانه و سملقان مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 شیروان -فاروج--جاجرم مرد-زن  بیهوشی

 4 شیروان -فاروج-مانه و سملقان  -جاجرم مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 یروانش مرد-زن

 1 شیروان مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 2 شیروان-جاجرم مرد-زن  رادیولوژی

 4 رز و جرگالن -شیروان -فاروج-جاجرم زن  زنان و زایمان

 3 شیروان  -جاجرم-جاجرم مرد-زن  طب اورژانس

 4 شیروان -فاروج-مانه و سملقان  -جاجرم مرد-زن كودكان

 1 شیروان مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 خلخال

 2 خلخال-خلخال مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 خلخال مرد-زن  بیماریهای عفونی

 1 خلخال مرد-زن  بیهوشی

 1 خلخال مرد-زن  روانپزشكی

 1 خلخال مرد-زن  طب اورژانس
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 1 خلخال مرد-زن كودكان

 1 خلخال مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 خمین

 1 مینخ مرد-زن  ارتوپدی

 1 خمین مرد-زن آسیب شناسی

 1 خمین مرد-زن  بیهوشی

 1 خمین مرد-زن  توانبخشی

 1 خمین مرد-زن  رادیولوژی

  خوزستان

 3 امیدیه-شوش-اندیمشک مرد-زن  ارتوپدی

 2 شوش-مسجدسلیمان مرد-زن آسیب شناسی

 4 شوش-رامهرمز-اندیمشک-ایذه مرد-زن  بیماریهای اعصاب

-رامهرمز-اندیمشک-مسجدسلیمان-باغملک-ایذه مرد-زن  ای داخلیبیماریه
 رامشیر-هندیجان-اللی-امیدیه-گتوند-شوش

11 

 2 شوش-ایذه مرد-زن  بیماریهای عفونی

 3 گتوند-رامهرمز -باغملک مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 6 اللی-امیدیه-رامهرمز-اندیمشک-باغملک-ایذه مرد-زن  بیهوشی

 2 امیدیه-مسجدسلیمان مرد-نز  پوست

دشت -رامهرمز-اندیمشک-مسجدسلیمان-ایذه مرد-زن  جراحی عمومی
 آزادگان

5 

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 ایذه مرد-زن

 2 مسجدسلیمان-ایذه مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 2 شوش-ایذه مرد-زن  چشم پزشكی
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 3 بندرماهشهر-شوش-اندیمشک مرد-زن  رادیولوژی

 5 امیدیه-شوش-اندیمشک-مسجدسلیمان-ایذه مرد-زن  روانپزشكی

 6 اللی-امیدیه -شوش-رامهرمز-مسجدسلیمان-باغملک زن  زنان و زایمان

 4 شوش-اندیمشک-مسجدسلیمان-ایذه مرد-زن  طب اورژانس

-گتوند-شوش-رامهرمز-اندیمشک-مسجدسلیمان مرد-زن كودكان
 هندیجان-امیدیه

7 

 2 امیدیه-شوش مرد-زن  ق و بینیگوش و حل

 خوی

 1 خوی مرد-زن  جراحی عمومی

 1 خوی مرد-زن  رادیولوژی

 1 خوی مرد-زن  طب اورژانس

 دزفول

 1 دزفول مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 دزفول مرد-زن  بیهوشی

 1 دزفول مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 دزفول مرد-زن  رادیولوژی

 1 دزفول مرد-زن  كیروانپزش

 1 دزفول مرد-زن  طب اورژانس

 1 دزفول مرد-زن كودكان

 1 دزفول مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 1 انار مرد-زن  طب اورژانس رفسنجان

 زابل
 1 هیرمند مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 هیرمند مرد-زن  بیهوشی
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 1 زابل مرد-زن  توانبخشی

 2 زهک-ابلز مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 زابل مرد-زن

 1 زابل مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 زابل مرد-زن  روانپزشكی

 2 زهک-زابل مرد-زن  طب اورژانس

 زاهدان

 1 خاش مرد-زن  ارتوپدی

 1 سراوان مرد-زن آسیب شناسی

 2 سراوان-خاش مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 خاش مرد-زن  عفونی بیماریهای

 2 میرجاوه-سراوان مرد-زن  بیهوشی

 2 سراوان-خاش مرد-زن  توانبخشی

 1 سراوان مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 سراوان مرد-زن

 1 سراوان مرد-زن  چشم پزشكی

 زنجان

 1 خدابنده مرد-زن آسیب شناسی

 1 بندهخدا مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 3 ماهنشان-طارم-خدابنده مرد-زن  بیماریهای داخلی

 3 ماهنشان-طارم-خرمدره مرد-زن  بیهوشی

 2 خدابنده-خرمدره مرد-زن  جراحی عمومی
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 1 ایجرود مرد-زن  رادیولوژی

 1 خدابنده زن  زنان و زایمان

 2 خرمدره-خدابنده مرد-زن  طب اورژانس

 2 ارمط-خدابنده مرد-زن كودكان

 ساوه

 1 زرندیه مرد-زن آسیب شناسی

 1 زرندیه مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 زرندیه مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 زرندیه مرد-زن  بیهوشی

 1 زرندیه مرد-زن  جراحی عمومی

 1 زرندیه مرد-زن  رادیولوژی

 1 زرندیه زن  زنان و زایمان

 1 زرندیه مرد-زن كودكان

بزوارس  

 1 سبزوار مرد-زن آسیب شناسی

 1 سبزوار مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 نقاب-جغتای مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 سبزوار مرد-زن  بیهوشی

 1 سبزوار مرد-زن  جراحی عمومی

جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 سبزوار مرد-زن

 1 سبزوار مرد-زن  رادیولوژی

 1 سبزوار زن  انزنان و زایم
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 3 سبزوار-جغتای-نقاب مرد-زن  طب اورژانس

 سراب

 1 سراب مرد-زن  ارتوپدی

 1 سراب مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 1 سراب مرد-زن  بیماریهای عفونی

 1 سراب مرد-زن  بیهوشی

 1 سراب مرد-زن  پوست

 1 سراب مرد-زن  طب اورژانس

 سمنان
 1 مهدیشهر مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 مهدیشهر-آرادان مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 میامی مرد-زن  بیماریهای داخلی شاهرود

 شوشتر

 1 شوشتر مرد-زن  ارتوپدی

 1 شوشتر مرد-زن آسیب شناسی

 1 شوشتر مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 شوشتر مرد-زن  بیماریهای عفونی

 1 شوشتر مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 شوشتر مرد-زن  بیهوشی

 1 شوشتر مرد-زن  پوست

 1 شوشتر مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 شوشتر مرد-زن  چشم پزشكی

 1 شوشتر مرد-زن  رادیولوژی

 1 شوشتر مرد-زن  روانپزشكی
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 1 شوشتر مرد-زن  طب اورژانس

 1 شوشتر مرد-زن كودكان

 1 شوشتر مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 شیراز

 3 خرم بید-استهبان-المرد مرد-زن  ارتوپدی

 2 اقلید-المرد مرد-زن آسیب شناسی

 3 ممسنی-آباده-نیریز مرد-زن  بیماریهای اعصاب

-اشکنان-فیروزآباد-مهر-داراب-قیروکارزین-آباده مرد-زن  بیماریهای داخلی
 نیریز-استهبان-بوانات-اقلید -فراشبند-ارسنجان

12 

 7 ارابد-بوانات-فراشبند-خرمبید-پاسارگاد-آباده-نیریز مرد-زن  یماریهای قلب و عروقب

 7 ناناشک--فراشبند-اقلید-المرد-استهبان-داراب-نیریز مرد-زن  بیهوشی

 2 داراب-کازرون مرد-زن  پوست

 6 بوانات-فراشبند-قیروکارزین-اقلید-نیریز-آباده مرد-زن  جراحی عمومی

ی اداری و جراحی مجار

 تناسلی
 1 داراب مرد-زن

 2 کازرون-داراب مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 3 اقلید-داراب-نیریز مرد-زن  چشم پزشكی

 5 بوانات-فراشبند-زرین دشت-نیریز-المرد مرد-زن  رادیولوژی

 4 کازرون-داراب-المرد-آباده مرد-زن  روانپزشكی

 5 خرم بید-اشکنان-رین دشتز-قیروکارزین-مهر زن  زنان و زایمان
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 6 داراب-المرد-نیریز-فیروزآباد-کازرون-آباده مرد-زن  طب اورژانس

 6 فیروزآباد-فراشبند-بوانات-اقلید-المرد-مهر مرد-زن كودكان

 2 اقلید-فیروزآباد مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 فسا

 1 فسا مرد-زن  توانبخشی

 1 فسا مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 فسا مرد-زن  رادیولوژی

 1 فسا مرد-زن  روانپزشكی

 1 فسا مرد-زن  طب اورژانس

 1 فسا مرد-زن كودكان

 قزوین

 2 آبیک-بوئین زهرا مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 آبیک-تاکستان مرد-زن  رادیولوژی

 1 البرز زن  زنان و زایمان

 1 تاکستان مرد-زن  طب اورژانس

 کاشان
 1 آران و بیدگل مرد-زن  های داخلیبیماری

 1 آران و بیدگل مرد-زن كودكان

  کردستان

 4 مریوان-کامیاران-بیجار-قروه مرد-زن  ارتوپدی

 1 بانه مرد-زن آسیب شناسی

 2 کامیاران-قروه مرد-زن  بیماریهای اعصاب

-سقز-کامیاران-قروه-دیواندره-مریوان-سروآباد مرد-زن  بیماریهای داخلی
 دهگالن-بیجار

8 

 1 دیواندره مرد-زن  بیماریهای عفونی

 2 سروآباد-دیواندره مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق
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 2 دیواندره-کامیاران مرد-زن  بیهوشی

 1 سقز مرد-زن  توانبخشی

 2 سروآباد-دهگالن مرد-زن  جراحی عمومی

 1 دیواندره مرد-زن  چشم پزشكی

 2 مریوان-زسق مرد-زن  رادیولوژی

 4 قروه-بانه-مریوان-سقز مرد-زن  روانپزشكی

 5 دهگالن-سروآباد-بیجار-کامیاران-دیواندره زن  زنان و زایمان

 1 مریوان مرد-زن  طب اورژانس

 5 بیجار-کامیاران-دهگالن-سروآباد-دیواندره مرد-زن كودكان

 1 دیواندره مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 کرمان

 1 رابر مرد-زن  داخلی بیماریهای

 2 ارزوئیه -راور مرد-زن  بیهوشی

 1 ارزوئیه  مرد-زن  جراحی عمومی

 1 ارزوئیه زن  زنان و زایمان

 3 رابر-ارزوئیه -راور مرد-زن كودكان

 کرمانشاه

 1 گیالنغرب مرد-زن آسیب شناسی

 2 جوانرود-ثالث باباجانی مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 پاوه-قصرشیرین مرد-زن  بیهوشی

 1 ثالث باباجانی مرد-زن  جراحی عمومی

 2 ثالث باباجانی-قصرشیرین زن  زنان و زایمان

 1 سرپل ذهاب مرد-زن  طب اورژانس
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 1 ثالث باباجانی مرد-زن كودكان

 گراش

 1 گراش مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 گراش مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 گراش مرد-زن  یجراحی عموم

 1 گراش مرد-زن  چشم پزشكی

 1 گراش مرد-زن  رادیولوژی

 1 گراش مرد-زن  گوش و حلق و بینی

  گلستان

 1 کالله مرد-زن  ارتوپدی

 1 بندرگز مرد-زن آسیب شناسی

 1 کالله مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 2 بندرترکمن-بندرگز مرد-زن  بیماریهای داخلی

 3 ازادشهر-علی اباد کتول -کالله مرد-زن  ی قلب و عروقبیماریها

 1 کالله مرد-زن  بیهوشی

 1 بندرترکمن  مرد-زن  رادیولوژی

 1 بندرترکمن مرد-زن  روانپزشكی

 1 کالله زن  زنان و زایمان

 1 بندرترکمن مرد-زن  طب اورژانس

 3 مراوه تپه-ازادشهر-رامیان مرد-زن كودكان

 کناباد

 1 گناباد مرد-زن  ماریهای قلب و عروقبی

 1 گناباد مرد-زن  روانپزشكی

 1 گناباد زن  زنان و زایمان
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 1 گناباد مرد-زن  طب اورژانس

 1 گناباد مرد-زن  گوش و حلق و بینی

 الر

 2 خنج-الر مرد-زن  ارتوپدی

 1 الر مرد-زن آسیب شناسی

 3 خنج-اوز-الر مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 بیرم-الر مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 خنج-الر-بیرم مرد-زن  بیهوشی

 1 الر مرد-زن  پوست

 2 خنج-الر مرد-زن  جراحی عمومی

 1 الر مرد-زن  چشم پزشكی

 2 الر-خنج مرد-زن  رادیولوژی

 1 الر مرد-زن  طب اورژانس

 2 اوز-الر مرد-زن كودكان

  لرستان

 2 ازنا-الیگودرز مرد-نز  ارتوپدی

 1 الیگودرز مرد-زن آسیب شناسی

 1 الیگودرز مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 4 دلفان-سپیددشت-ازنا-کوهدشت مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 دلفان-پلدختر مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 2 الیگودرز-پلدختر مرد-زن  بیهوشی

 1 الیگودرز مرد-زن  پوست

 2 پلدختر-دلفان مرد-زن  حی عمومیجرا
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جراحی مجاری اداری و 

 تناسلی
 1 الیگودرز مرد-زن

 1 الیگودرز مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 2 دورود-الیگودرز مرد-زن  چشم پزشكی

 1 الیگودرز مرد-زن  رادیولوژی

 4 ازنا-دورود-پلدختر-کوهدشت مرد-زن  روانپزشكی

 3 دلفان-پلدختر-اازن زن  زنان و زایمان

 2 دورود-کوهدشت مرد-زن  طب اورژانس

 3 دورود-بروجرد-الیگودرز مرد-زن كودكان

 مراغه

 1 مراغه مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 1 مراغه مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 مراغه مرد-زن  رادیولوژی

 1 مراغه مرد-زن  طب اورژانس

 مرکزی

 3 تفرش-خنداب-کمیجان مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 آشتیان  مرد-زن  جراحی عمومی

 3 تفرش-آشتیان-کمیجان زن  زنان و زایمان

 4 تفرش-آشتیان-فراهان-کمیجان مرد-زن كودكان

 نیشابور
 1 نیشابور مرد-زن  پوست

 1 نیشابور مرد-زن  طب اورژانس

 هرمزگان
 4 حاجی آباد-بستک-بشاگرد-سیریک مرد-زن  بیماریهای داخلی

 4 حاجی آباد-بستک-پارسیان-جاسک مرد-زن  بیهوشی
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 3 حاجی آباد-بندرخمیر-پارسیان مرد-زن  جراحی عمومی

 4 بندرخمیر-پارسیان-رودان-جاسک زن  زنان و زایمان

 3 قشم-بندرلنگه-میناب مرد-زن  طب اورژانس

 2 بشاگرد-سیریک مرد-زن كودكان

 همدان 

 2 تویسرکان-نهاوند مرد-زن  ارتوپدی

 2 کبودرآهنگ-تویسرکان  مرد-زن آسیب شناسی

 2 رزن-نهاوند مرد-زن  بیماریهای اعصاب

 4 فامنین -بهار -مالیر-نهاوند مرد-زن  بیماریهای داخلی

 2 کبودرآهنگ مرد-زن  بیماریهای عفونی

 3 بهار -کبودرآهنگ-نهاوند مرد-زن  بیماریهای قلب و عروق

 3 فامنین  -کبودرآهنگ -نهاوند مرد-زن  یبیهوش

 2 بهار-نهاوند مرد-زن  جراحی عمومی

 1 مالیر مرد-زن  جراحی مغز و اعصاب

 1 نهاوند مرد-زن  چشم پزشكی

 2 کبودرآهنگ-نهاوند مرد-زن  رادیولوژی

 3 بهار-رزن -تویسرکان  زن  زنان و زایمان

 4 رزن -کبودرآهنگ-انتویسرک -نهاوند مرد-زن  طب اورژانس

 3 فامنین -تویسرکان -مالیر مرد-زن كودكان

 یزد

 1 میبد   مرد-زن آسیب شناسی

 2 میبد -بافق   مرد-زن بیماریهای اعصاب 

 1 بافق  مرد-زن بیماریهای عفونی 
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 1 خاتم   مرد-زن بیماریهای قلب و عروق 

 3 خاتم   -بهاباد  -بافق   مرد-زن بیهوشی 

 2 میبد  -اردکان  مرد-زن انبخشی تو

 1 بافق مرد-زن رادیولوژی 

 1 ابرکوه زن زنان و زایمان 

 3 خاتم -بافق  -ابرکوه  مرد-زن طب اورژانس 

 یاسوج

 2 لنده-چرام  مرد-زن  بیماریهای داخلی

 1 دهدشت مرد-زن  بیهوشی

 1 دهدشت مرد-زن  رادیولوژی

 1 بهمئی مرد-زن  روانپزشكی

 2 دهدشت-گچساران مرد-زن  طب اورژانس
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 4جدول شماره 4-2
 

 را در یک نگاه )بدون تفکيک سهميه ها( نشان می دهد. مينشتهو این جدول کل ظرفيت پذیرش دستياری دوره چهل    

 
 

نام دانشگاه
 

 
ی 

ی ادار
ي کلیه و مجار

جراح
 

 
ن

کودکا
 

 
ي

ب شناس
آسی

ن 
ن و زایما

زنا
 

ا 
ی

رتوپد
 

 
ب

صا
ی مغزواع

بیماریها
 

 
ي

ی داخل
بیماریها

 

 
ی

ي گرمسیر
عفون

 

 
ق

ب و عرو
ی قل

بیماریها
 

 
ي

بیهوش
 

 
ت

ی پوس
بیماریها

 

 
ي

ي عموم
جراح

 

 
ب

صا
ي مغزواع

جراح
 

ي
چشم پزشک

 

 
ی

رادیو انکولوژ
 

 
ی

رادیولوژ
 

 
ي

روانپزشک
 

 
ي 

ي  و جراح
ق و بین

ش و حل
گو

ن
سروگرد

 
 

ی
ي هسته ا

پزشک
 

 
ب کار

ط
 

 
ي

ي قانون
پزشک

 

 
ي

ي و توانبخش
ي فیزیک

پزشک
 

س
ب اورژان

ط
 

 
ي

ي ورزش
پزشک

 

 
ضا

ب هواو ف
ط

 

 
ي

ي اجتماع
پزشک

 

                     4     2 5   01 5   02 3 5 01 6 6 2 ارومیه

 5     01 5       6 9 06 0 6 6 01 5 25 05 5 25 9 6 01 6 02 3 اصفهان

       05 2       5 1 1 2 4 3 02 4 21 01 4 21 5 1 1 4 02 3 اهواز

 3   4 31 1 7 5 3 5 06 02 4 4 4 02 1 04 43 3 25 7 21 21 01 21 4 ایران

                   6 7 2   3 4   1 6 3 1 2 4 5 4 7 2 بابل

       1     3               4   5 4   1     7 3 7   بندرعباس

      21 5       4 1 01   5 4 9 3 6 02 3 26 1 9 02 5 7 3 تبریز

 5   5 41 4 02 02 6 05 01 31 4 06 1 01 03 31 32 01 51 02 05 33 21 42 6 تهران

       06           1 1   1   6   01 5 4 1     9   6 2 زاهدان

       1           6 4       4   6 4 4 05 4 3 7   5   زنجان

       5                     3   4     1     4   4   سمنان

 6   4 35 1 4   4 00 02 21 6 04 9 21 6 25 21 01 51 01 21 25 02 34 1 شهیدبهشتي

 5     04 7     2 6 1 02 5 6 1 06 4 06 02   01 7 1 01 02 05 4 شیراز
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                   4 3     2 4   6   3 1 4 3 6 4 4   کاشان

       21         2 6 6 2 4 3 7 5 5 6   02 4 6 6 4 6 2 کرمان

       04         3 7 01 2 3 4 7 2 02 01 4 02 5 4 1 3 6 2 کرمانشاه

       9         3 6 4   4 3 6 3 01 7   1 2 4 1   5 2 گیالن

                   3         7   01 6 4 1 3   6   5   قزوین

     4 9           01 5     3 7   6 6 4 1 4 3 1 4 7   مازندران

      21     3 2 6 6 01 3 1 1 03 3 01 02 4 21 1 6 06 6 02 2 مشهد

       6 2       4 6 4 2   2 6 4 6 6 4 6 4 3 7 3 6 2 همدان

       7 3   4   3 4 5   3   4   7 6 3 7   4 4 3 5 2 یزد

       1 3           4       5   6     5             ارتش

       1 3       2   4   2   5   5 3   5   3       4 بقیه اله

                   02                                 بهزیستي

       6           1         4   6     02     6   6   کردستان

       5           3 3     3 4   6   3 01   4 5   5   اراك

                             3   6     02 3 3 6   5   لاردبی

                   3 4       5   6     01   3 4   1   گلستان

                             3   4     02     4   4   شهرکرد

                             4   4     01     5   6   یاسوج

                     4     3 3   6 3   6 3       4   بیرجند

                            3         6         4   بوشهر

                             4   3 3   5         4   لرستان

       6                     4   1 3   5 3   4   5   قم

                     2                 4         3   فسا

                                       6         4   ایالم
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       6                               4             شاهرود

                     4           6     6         4   رفسنجان

                                 4     4         4   جهرم

                                 4           4   4   زابل

                                       4     4   4   سبزوار

دانشگاه 

 آزاد 

            4                                       

       02                     3   6     5   3 5   4   البرز

                                       3             دزفول

                                                 3   بجنورد

 24   07 345 51 23 27 07 75 077 213 33 17 71 234 59 330 239 75 511 001 047 292 007 304 53 جمع

 
 مجاز به انتخاب این رشته محل می باشند. وزارت دفاع  رسمی ارتش، ناجا، صرفاً کادررشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...  در*
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  : 5شماره جدول 4-3
 در کشور joint یچرخش یاریدست یجدول برنامه ها

 

بدا معلوم پزشکی و با رعایت سایر مقررات، امکان تغییر دانشگاههای علوم پزشکی نظر دانشگاه  با *توجه مهم:

 وجود خواهد داشت.  5و مقصد مندرج در جدول شماره 

  با شیراز مصوب طبق برنامه چرخشی شیراز فسا 29 داخلی 1

ماه جهت گذراندن دوره تکمیلی بلوك  2 شیراز یاسوج 29

هاي تخصصی به جز نفرولوژي و 
ICU 

 

  ماه روتیشن در مشهد 6 مشهد بیرجند 92

  سال 9سال  9 گلستان شاهرود 29

  اه دیگریکسال در دانشگ اهواز ایالم 29

  ماه دانشگاه کرمان 6 کرمان رفسنجان 29

شهیدبهشت آزاد 29

 ي

  ماه در سال سوم دستیاري 9-6

جونیت با  البرز 29

یکی از 

دانشگاههاي 

 شهر تهران

  

جونیت با  سبزوار 29

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مشهد

  

جونیت با  دزفول 29

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 اهواز

مابقی  دانشگاه دزفول ل اول درسا 9

 در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

در  %96طول دوره در جهرم و  %66 شیراز جهرم 29

 شیراز

 

بصورت مشترك با دانشگاه علوم  تبریز زنجان 92 روانپزشکی 2

 پزشکی تبریز
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بصورت مشترك با دانشگاه علوم  تهران قزوین 29

 پزشکی تهران

 

هت روانشناسی و رواندرمانی ماه ج 2 - مازندران 29

 به مرکز آموزشی دیگري اعزام شوند

 

تا زمان راه اندازي بخش هاي اطفال، اعتیاد،  - کاشان 29

سایکوسوماتیك، دستیاران این دوره ها را در 

 یکی از دانشگاههاي قطب بگذرانند.

 

تهران یا  اراك 26 عفونی 3

شهیدبهشت

 ي

در خصوص تأمین کمبود فیلدهاي 

 زشی مورد نیازآمو
 

   مازندران بابل 26

   بابل مازندران 26

جراحی  4

 مغزواعصاب
  سال از طول دوره 9/9حداقل  تبریز ارومیه 29

کرمانشا 29

 ه

  9و  9سال  شهیدبهشتی

مازندرا 29

 ن

دانشگاه علوم پزشکی  9و  9سال  تهران

 تهران )بیمارستان سینا(

 

  9و  9سال  اصفهان کاشان 29

  چرخشی ایران اراك 29

  چرخشی شیراز همدان 29

لزوم چرخش یکسال  اهواز 29

با یکی از 

دانشگاههاي 

 برخوردار

دستیاران سال چهارم جهت روتیشن 

یکساله به یکی از دانشگاههاي مشهد 

یا تهران )بیمارستان سینا( یا اصفهان 

 انتقال یابند

 

 9/9مشترك با مشهد  بیرجند 29

 دوره

  

جونیت با دانشگاه  البرز 29

علوم پزشکی تهران 

 بیمارستان سینا

  

جونیت با دانشگاه  بابل 29

علوم پزشکی 

 مازندران
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5 ENT 29 کرمانشا

 ه

بایکی ازدانشگاههاي 

مجري برنامه مورد 

تائید دبیرخانه شوراي 

 تخصصی

  

بقیه  

 ا...)عج(

چرخشی با دانشگاه علوم 

)بیمارستان  پزشکی تهران

 امیراعلم(

  ماه سال اول براي اورژانسها 9

طبق یك برنامه آموزشی چرخشی  مازندران بابل 29 ارتوپدي 6

 پیشنهاد با تهران

 

مازندرا 29

 ن

  طبق یك برنامه آموزشی چرخشی بابل

   اصفهان کاشان 29

یك سوم دوره در دانشگاه علوم  شهیدبهشتی گلستان 26

 هشتیپزشکی شهیدب

 

جونیت با دانشگاه  البرز 29

علوم پزشکی 

 شهیدبهشتی

  

  سال آخر دستیاري 9 تبریز اردبیل 29

کرمانشا 29

 ه

جهت روتیشن اسپاین زانو، اطفال،  شهیدبهشتی

 ماه 9-96تومور، دست، شانه، هیپ 
 

  9و  9سالهاي  تبریز زنجان 22

تهران و  بقیه ا... 99 چشم 7

 شهیدبهشتی

بق برنامه چرخشی با لبافی نژاد ط

 وفارابی

 

  طبق برنامه چرخشی تهران یزد 99

  طبق برنامه چرخشی شهیدبهشتی گیالن 99

     

بندرعب 29 طب کار 8

 اس

  مشترك تهران

یکی از  کاشان 29 رادیولوژي 9

دانشگاههاي 

 معتبر قطب

جهت آموزش رادیولوژي کودکان، 

 ايزنان و اقدامات مداخله 

 

رفسنجا 29

 ن

   کرمان
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92 

 

مشترك با دانشگاه  بیرجند

 علوم پزشکی مشهد
در گرایشات اینترونشن ، اطفال 

MRI ماه در طول  6مجموعاً به مدت

 دورة دستیاري

 

)ایجاد دوره هاي  همدان 29

چرخشی بین 

دانشگاهی براي رفع 

برخی کمبودها به 

 ماه( 6-99مدت 

  

 و تبریز جونیت با ارومیه 26

 دانشگاه آتاتورك

  

جونیت با دانشگاه  ارتش 29

علوم پزشکی 

 تهران

براي پوشش بخش هاي چرخشی 

 رادیولوژي کودکان و زنان

 

بقیه  29

 ا...)عج(

جونیت با دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران

براي بخش هاي چرخشی رادیولوژي 

 کودکان و زنان

 

  طول دوره حداقل نیمی از دانشگاه شیراز فسا 29

زنان و  11

 زایمان

بطور مشترك با تبریز)به عنوان دانشگاه  تبریز اردبیل 26

 معین(
 

  سال 9سال  9 شیراز یاسوج 29

بندرعب 99

 اس

)چرخش با یکی 

از دانشگاههاي 

 معتبر(

براي  دوره روتیشن آنکولوژي  به 

تهران بیمارستان امام خمینی )ره( می 

 فرستند

 

ونیت با ج البرز 29

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

  9سال 

جونیت با  سبزوار 97

دانشگاه علوم 

 پزشكی مشهد

دو سال اول سبزوار مابقی دانشگاه 

 علوم پزشكی مشهد

 

 

 

 

  ماه  4-6به مدت  مشهد بیرجند 91 كودكان  11

  یکسال با یکی از دانشگاهها همدان  ایالم  29

گذراندن بلوك هاي فوق  ماه جهت 6 شیراز یاسوج 29

 تخصصی
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  مشترك  مشهد سبزوار 29

مشترك با دانشگاه  البرز 26

 شهیدبهشتی

  

جونیت با دانشگاه  بوشهر 26

 شیراز

  

جونیت با دانشگاه  جهرم 26

 شیراز

  

ماه در سال دوم دستیاري جهت برخی  9 شیراز فسا 29

 دوره ها

 

   مشهد بجنورد 29

بندرعب 92 شیبیهو 12

 اس

روتیشن با دانشگاههاي دیگر جهت دوره  شیراز 

 چرخشی بیهوشی اطفال و توراکس 

 

رفسنجا 29

 ن 

  دستیاري  9یا  9سال  کرمان 

  دو سال آخر دستیاري  شیراز  جهرم 29

شهرکر 29

 د

  - اصفهان

  طول دوره در دانشگاه شهیدبهشتی  9/9 شهیدبهشتی  سمنان 29

   اصفهان کاشان  29

سال سوم دوره دستیاري جهت فیلدهاي  تهران  قم  29

 ICUتوراکس در 

 

   شهیدبهشتی لرستان 29

مشترك با دانشگاه  بیرجند 29

 مشهد

  

بصورت مشترك با  یاسوج 29

 دانشگاه شیراز

دو سال اول در دانشگاه یاسوج مابقی در 

 دانشگاه شیراز

 

كاری با بصورت هم زابل 97

 دانشگاه زاهدان

  

 

13 

 

جراحی 

 عمومی 

  سال 2سال  2 شیراز  یاسوج  93

  دستیاري 9و  9سال  اهواز لرستان  29

  سال آخر 9براي  مشهد بیرجند 29
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چرخش با انیستیو کانسر تهران و تأمین   زنجان 29

 شهریه مربوطه
 

عمال بزرگ )چرخش در سالهاي آخر براي ا اصفهان شهرکرد 29

 و پیچیده اي که در دانشگاه انجام نمی شود(
 

   تهران قم 29

یکی از دانشگاههاي معین  بندرعباس 

 جهت بعضی دورهها
  

14 

 

طب 

 اورژانس

   تهران اراك  26

  جهت مسمومیت مازندران  شاهرود 29

   ایران قم 29

 6داقل پیشنهاد می گردد دستیار سال آخر ح - زاهدان 29

ماه از دوره آموزشی بخش اورژانس خود 

 را در آن دانشگاه بگذرانند

 

چرخش با یکی از  سمنان 26

 دانشگاههاي تهران

  

چرخش با تهران یا شهیدبهشتی )جرخش  - همدان 29 پرتودرمانی 15

 طول دوره( 9/9حداقل 
 

جونیب با دانشگاه علوم  بابل 26 ارولوژي 16

 پزشکی شهیدبهشتی

  

در یکی از دانشگاههاي  زاهدان 26

 معتبر

  دوره 9/9

پزشکی  17

 ورزشی

مشترك با یکی از  مازندران 29

دانشگاههاي شهر 

 تهران 

  سال آخر دستیاري

بیماریهاي  18

مغز و 

 اعصاب

   مشترك با مشهد بیرجند 29

دو سال اول در دانشگاه اردبیل و مابقی  مشترك با تبریز اردبیل 29

 گاه تبریزدر دانش

 

بیماریهای  19

قلب و 

 عروق

با یكی از  بیرجند 98

 دانشگاههای تیپ یک

ماه اول( یكماه  6) 4در ابتدای سال 

 2دوره اكو، یكماه دوره قلب كودكان و 

 هفته بازتوانی قلبی

 

 

 

 

  )برنامه چرخشی با تبریز( و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی*

 برنامه چرخشی با مشهد() دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز*
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 :بورسیه نیروهای مسلح 6جدول شماره 4-4

 
 

 

 است. یافته تخصیص مسلح نیروهای بورسیه  متقاضیانبه مازاد  به صورت این ظرفیت
 

محل با استفاده از  –حداكثر یك نفر در هر رشته  زیردر سقف ظرفیتهای اعالمی در جدول *

 مزایای پذیرش بصورت بورسیه نیروهای مسلح مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

هید ن و شدر این دوره در رشته تخصصی چشم پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی گیال**

 صدوقی یزد پذیرش با استفاده از بورسیه نیروهای مسلح انجام نخواهد شد

 دانشگاه

دارای مجوز آموزشي جهت متقاضیان استفاده  ینيبالتخصصيهایرشتهدرکلیه پذیرش ظرفیت حداکثر

 از بورسیه نیروهای مسلح

 1 اراك

 1 اردبیل

 2 ارومیه

 4 اصفهان

 2 اهواز

 4 ایران

 1 بابل

 1 بندرعباس

 4 تبریز

 5 تهران

 1 زاهدان

 1 زنجان

 1 سمنان

 1 شهركرد

 5 شهیدبهشتي

 2 یزدشهیدصدوقي

 4 شیراز

 1 قزوین

 1 كاشان

 1 كردستان

 1 كرمان

 1 كرمانشاه

 1 گلستان

 1 گیالن

 2 مازندران

 5 مشهد

 2 همدان
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در این دوره در رشته تخصصی طب كار در دانشگاه علوم پزشکی  بندرعباس پذیرش با  ***

 استفاده از بورسیه نیروهای مسلح انجام نخواهد شد.

 

دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل به تفکیک ظرفیت پذیرش در  7جدول شماره  4-5

 :سیه سپاه پاسداران و كادر رسمي بور

 
 

 نام رشته

 
 

 كادر سپاه بورسیه دانشگاه ظرفیت پیشنهادی

علوم پزشکي بقیه ا...  5 جراحي عمومي
 عج

 1خانم   2آقا   1خانم   1آقا  

جراحي استخوان و 

 مفاصل

علوم پزشکي بقیه ا...  3
 عج

 ــ 2آقا   ــ 1آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  5 بیهوشي
 عج

 1خانم   1آقا   1خانم   2آقا  

بیماری های قلب و 

 عروق

علوم پزشکي بقیه ا...  3
 عج

  2آقا    1آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  4 اورولوژی
 عج

 1خانم   1آقا   1خانم   1آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  2 گوش و حلق و بیني
 عج

  1آقا    1آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  2 چشم پزشکي
 عج

  1آقا    1آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  8 طب اورژانس
 عج

  4آقا    4آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  5 بماری های داخلي
 عج

  2آقا   1خانم   2آقا  

علوم پزشکي بقیه ا...  4 رادیولوژی
 عج

 1خانم   1آقا   2خانم   

طب فیزیکي و 

 توانبخشي

علوم پزشکي بقیه ا...  2

 عج

خانم عضو رسمي  آقا یا  

ارتش ناجا وزارت دفاع  

2 
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