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  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت آموزشی

  مركز سنجش آموزش پزشكي

  
  
 

  
          

    
  محل آزمون پذیرش دستيارتخصصی _دفترچه راهنماي انتخاب رشته         

  ) ٩٧-٩٨( سال تحصيلي  دوره پنجمينچهل و 

  
  

  
  

   
  داوطلب گرامي :  

        لطفا ضمن مطالعه اينترنتي بودن انتخاب رشته محل تحصيلبا توجه به ،

جهت دريافت كليه اطالعات  يد.يفرم انتخاب رشته محل را با دقت تكميل نما ،دقيق اين راهنما
   مراجعه شود.  http://sanjeshp.irبه سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس :
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  بدون تفکيک سهميه ها در یک نگاه ظرفيت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی الف:
  مناطق محرومو آزاد سهميه با تفکيک  ظرفيت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی ب:

  ) joint (مشترک آموزش دستياریبرنامه  :پنججدول شماره 
   بورسيه های مسلح:ظرفيت پذیرش متقاضيان سهميه ششجدول شماره 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  مقدمه:

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق الهی براي تمامي پويندگان و پژوهندگان      
عرصه علم و آگاهي و اميد سربلندي براي داوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط انتخاب رشته محل 

، با هدف تامين نيروي انساني متعهد و )١٣٩٧-٩٨(تحصيل آزمون پذيرش دستيار تخصصی سال 
  گرددص به شرح زير اعالم ميمتخص

  شود ابتدا با دقت مطالب زیر را مطالعه کنيد. برای انتخاب رشته پيشنهاد می
  

 
 :کارنامه علمی  –١

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

كارنامه علمی فقط از طریق سامانه اینترنتی  )١٣٩٧-٩٨تخصصي باليني پزشكي سال تحصيلي (
  قابل رویت می باشد.  sanjeshp.irمرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس 

کارنامه خود را مالحظه و دریافت  ،کد ملی و شماره تلفن همراهداوطلبان می توانند با وارد نمودن 
  .نمایند.این کارنامه حاوی موارد زیر می باشد

  
  توسط داوطلب و نمرات و رتبه به شرح زیر: اطالعات ورودی-١-١
  

  نامي ثبتهای ، سهميه کد ملیالف: نام و نام خانوادگي، نام پدر، جنس، 
  سهميه:ب:          

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

باشد مي ارسال شده از سوي داوطلبروي كارنامه حاصل بررسي مدارك و براساس مستندات 
قابل توجه است که سهميه بومی توسط دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بررسی 

مرکز شـــده اســـت، و ســـهميه ایثارگران توســـط ارگان های مربوطه تایيد یا رد شـــده اســـت لذا 
  سنجش در اين مورد هيچگونه مسئوليتي ندارد .

درج شده است، برای هر  ۶٠٠کت کننده نمره خام از : برای هر شر۶٠٠نمره خام از ج :
پاسخ صحيح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی در نظر گرفته می شود. و از 
مجموع این نمرات، نمره خام بدست آمده است که در کارنامه شما درج شده است. شما می 

و با توجه به کليد نهایی این نمره را توانيد با مالحظه پاسخ نامه خود که در سایت آمده است 
محاسبه کنيد.طبق مصوبات اجازه انتخاب رشته به داوطلبانی داده می شود که نمره خام آنها از 

  به باال باشد. باید توجه داشت که از این نمره خام در پذیرش استفاده نمی شود ١۵٠
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آموزشی یک رتبه  زیر گروههر برای شامل پنج زیر گروه آموزشی می باشد که کارنامه د: 
در ادامه آمده  ٢این نمره و روش محاسبه آن در فرمول شماره . اعالم خواهد شدو یک نمره  

  مالک پذیرش در هر رشته این نمره می باشد.است.
درصد، بومی و  ۵درصد، رزمندگان  ٢۵های ثبت نامی مانند رزمندگان ه: رتبه در سهميه

  ده است.بومی استان در کارنامه درج ش
های مربوطه قرار نگرفته است، در کارنامه آنها و: کسانی که سهميه آنها مورد تایيد ارگان

  این موضوع درج شده است به طور مثال" سهميه مناطق محروم شما مورد تایيد نمی باشد".
  
  نمره کل در هر زیر گروه-٢-١
  

  این نمره کل به ترتيب زیر ساخته شده است.
  .ابتدا، نمره خام هر درس به شرح زیر ساخته می شود 

  
  : (NKHDij) الف:محاسبه نمره خام هر درس به درصد 

دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصی  پنجميندر دفترچه راهنمای ثبت نام چهل و  همانطور که     
 :تکفيک شده استذکر 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،  ٤٢ گروه درسی یک:
 و قلبو پزشک خانواده داخلی   ٤٥ گروه درسی دو:

 کودکان و عفونی  ٣٦ گروه درسی  سه:

  ٣٨ گروه درسی چهار:
ارتوپدی، گوش و حلق  بينی ، 

 بيماریهای کليه و مجاری ادراری، چشم
 ، اپيدميولوژی، آمار و رادیولوژی

 ٣٩ گروه درسی پنج:
آسيب شناسی، پوست ، 

فارماکولوژی، نورولوژی، روانپزشکی و 
 اخالق پزشکی

 

  
 

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

  
  

زیر محاسبه و به درصد  ام به طریق i ) را برای هر فردj= ١تا  ۵ام (j نمره هر گروه درس
   تبدیل می کنيم:
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NKHDij =  ∗ 100        (١) 

  که در آن
1n تعداد پاسخ سوالهای صحيح  
2n تعداد پاسخ سوالهای غلط  
i=                       شرکت کنندهj =۵تا  ١( تعداد دروس(  
jm  =تعداد سواالت هر گروه درسی  

  می باشد. [ 100 , 33.3-]نمره خام هر درس در بازه 
  

  :  )ijNTD(ب:محاسبه نمره ترازهر درس به درصد 
  نمره خام هر درس به روشهای معمول ، در مر کز سنجش تراز می شود. 

ijNTD →   ijNKHD                                 

می باشد .باید توجه داشت این نمره تراز   ijNTDام    iام برای فردjکه تراز هر درس 
می  [ 100 , 33.3-]است و نمره ترازهر درس نيز در بازه محاسبه شده شده نيز به درصد 

  باشد.
  

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

 آمده استبه شرح زیر هر رشته تخصصی در یک زیر گروه آموزشی  ،بر اساس مصوبات
می باشد.این   ی، دارای ضرایبی  در هر زیر گروه آموزشگروه درسی و هر یک از پنج 

 آورده شده است.ضرایب  در جدول زیر 
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 ذيرش دستيار براي رشته هاي مختلفضرايب گروه هاي درسي آزمون پ: 2شماره  جدول
  تخصصي

  
درسیهای گروه 

  
 زير گروه های آموزشی

های تخصصیرشتهشامل 

گروه 
درسی 

 يک

گروه 
درسی 

 دو

گروه 
درسی 

 سه

گروه 
درسی 
 چهار

گروه 
درسی 

 پنج

  ١زيرگروه

 –قلب و عروق  -پزشک خانواده  –داخلی 
طب  –پزشکی قانونی  –طب کار  –پوست 

طب فيزيکی و -آسيب شناسی –سالمندان 
توانبخشی

٢ ٢ ٢ ٤ ٢ 

 ٢زيرگروه 
جراحی کليه  –زنان و زايمان  –جراحی عمومی 

گوش و گلو و بينی  –و مجاری ادراری تناسلی 
 چشم پزشکی –و جراحی سر و گردن 

٢ ٢ ٢ ٢ ٤ 

 ٢ ٢ ٤ ٣ ٢پزشکی اجتماعی –بيماريهای عفونی  –کودکان ٣زيرگروه 

 ٤زيرگروه 

جراحی مغز و  –بيهوشی  –طب اورژانس 
 –پزشکی ورزشی  –ارتوپدی  –اعصاب 

 –ای پزشکی هسته  –راديوانکولوژی
طب هوا و فضا -راديولوژی 

٢ ٢ ٢ ٣ ٢ 

 ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ بيماريهای مغز و اعصاب –روان پزشکی  ٥زيرگروه 

در هر زیر  jهر درس ام و با توجه به  ضرایب  iبا داشتن نمرات تراز هر درس برای هر فرد 

می از فرمول زیر نمره کل علمی افراد تعيين می باشد   که برای kآموزشی،  گروه

  گردد.
  
  
 
  

NKOLik =                   (٢)    

 

NKOLik 

نمره کل علمی برای هر فرد  به موسومام   i   است. در پنج زیر گروه آموزشی

k=که شماره زیرگروه های آموزشی است. ۵تا  ١  

ajk  ضریب درسj ام در زیر گروه آموزشیk   ام  
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 ikNKOL  نمره کل فردi  ام در زیر گروهk  ام  

  این نمره کل نيز در کارنامه آمده است. k = 5تا  1نمره کل همانند فوق دارد.یعنی  ۵هر فرد 

  

  رتبه داوطلب در هر زیر گروه-٣-١
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 
 سهميههر برای و موسوم به رتبه در سهميه آزاد در زیر گروه مربوطه است.  آمده است کارنامه

رتبه  سهميه آزاد، عالوه بر رتبه دراین رتبه ها  .در هر زیر گروه نيز یک رتبه در کارنامه آورده ایم
  می باشد.و رتبه در استان محروم و رتبه مناطق محروم، رزمندگان و ایثارگران برای 

تقســيم  ٢که با توجه به جدول شــماره در یک زیر گروه قرار دارد  هر رشــته آموزشــی :١ نکته

در هر زیرگروه و در هر سهميه جایگاه فرد را در حاصل از این نمره رتبه نمره و بندی شده است .
هر داوطلب براســاس رتبه اعالمی در هر زیر گروه یســه با ســایرداوطلبان مشــخص می کند.مقا

آموزشی که شامل زیر گروه های درسی خواهد شد می تواند موقعيت قبولی خود را نسبت به 
مالک پذیرش هر فرد، انتخابهای او و نمره کل در دیگر داوطلبان ســـنجيده و انتخاب رشـــته نماید.

  زشی است.هر زیر گروه آمو
نســـبت به بقيه زیر اگر داوطلبی در زیر گروه آموزشـــی دو دارای نمره و رتبه بهتری به طور مثال:

باشد می توان به این نتيجه رسيد که این داوطلب در رشته های گروهای آموزشی خود داشته 
نی گوش و گلو و بي –جراحی کليه و مجاری ادراری تناســـلی  –زنان و زایمان  –جراحی عمومی 

موقعيت  دیگر نسبت به سایر رشته ها در زیر گروه های چشم پزشکی –و جراحی سر و گردن 
، برای هر فرد اســت ikNKOLیعنی مالک قبولی انتخاب داوطلب و نمره کل بهتری خواهد داشــت.

  مالک نيست. ۶٠٠نمره خام از 
 
 اولويت و نحوه پذيرش :-۴-١

 مي انجام زير هاي اولويت با اعالمي هاي ســهميه و پذيرش مقررات رعايت با دســتيار پذيرش
 :شود
یا نمره کل علمی موثر  به در صــــد (برای هر انتخاب در زیر گروه  ikNKOLکل  علمی  نمره - الف

  مربوطه )
  محل – رشته انتخاب اولويت - ب
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  و آموزش آنها نحوه پذیرش داوطلبان متقاضی رشته تخصصی پزشک خانواده-۵-١

 ۶درصد نمره از نمره آزمون متمرکز پذیرش دستيار  ٠ 

 درصد نمره از مصاحبه توسط تيمی متشکل از نمایندگان معاونت بهداشت و اعضای  ٣٠
ساری و  شهد، تبریز،  شيراز، م صفهان، شکی خانواده(در مراکز تهران، ا هيات ممتحنه پز

 کرمان)

 ٧٫۵ واده و ســـوابق مدیریت درصـــد نمره براســـاس ســـوابق کارکرد به عنوان پزشـــک خان
 پزشک خانواده و سوابق مدیریتی در زیر مجموعه معاونت بهداشت 

 ٢٫۵  براساس معدل دوره ام پی اچ پودمانی پزشک خانوادهدرصد 
 

  نحوه آموزش در این رشته به صورت پودمانی و به شرح زیر است:
خانواده را دارند و دوره ام سال کار در پزشک  ٢در ضمن دوره تخصص برای افرادی که سابقه حداقل 

پی اج پودمانی پزشک خانواده را گذرانده اند، دو سال و سه ماه و برای سایر افراد سه سال می باشد 
که در صورت نگذراندن دوره ام پی اچ پودمانی پزشک خانواده الزم است حين دوره در شروع این درو 

ماه از دوره بصورت  ٢٠تایيد بگذرانند. در ضمن  س را نيز ضمن حضور در مراکز جامع خدمات سالمت مورد

  ناپيوسته در مراکز جامع خدمات سالمت آموزشی و کلينيک پزشکی خانواده خواهد بود.

  نکات مهم در مورد پذیرش 
  برای رشته ها ی روان پزشکی و رشته زنان و زایمان مصاحبه-۶-١

شته های  شکی، برای ر شته زنان و زایمانروان پز صميمات اتخاذ  ر ساس ت برا

رشــته پذیرفته می دو شــده مقرر شــده اســت کليه کســانی که در آزمون کتبی این 
شـــوند برای مصـــاحبه معرفی گردند و در صـــورتی که براســـاس نظر هيات ممتحنه 
شرایط الزم برای این رشته ها را داشته و نقص عضو موثر حرفه ای نداشته باشند، 

کســانی که دارای شــرایط الزم نباشــند، در ســایر قبولی آنان قطعی تلقی شــود و 
رشته های انتخابی خود که حد نصاب نمره الزم را داشته باشند و بتوانند تحصيالت را 

   ادامه دهند معرفی می شوند
  رشته طب هوا فضا:شرایط پذیرش در -٧-١

شته  شرايط زير مجاز به انتخاب ر صورت دارا بودن  سلح در  صي طب صرفاً كادر نيروهاي م ص تخ
  باشند.محل خود مي –هوا و فضا در فرم انتخاب رشته 

  سال سن ٣٥حداكثر  –الف 
  پرواز ٣سالمت جسمي و رواني در حد كالس  –ب 
  سپردن تعهد خدمت در مناطق مورد نياز به نيروي مربوطه –ج 

   شرايط عمومي آزمون دستياري تخصصيدارا بودن  –د           
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  :دانشگاه ارتش طب اورژانسشرایط پذیرش در رشته  -٨-١
قابل  همه داوطلبانبرای ظرفيت رشته تخصصي طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي ارتش  

  انتخاب می باشد.
  
  :شرایط بورسيه در دانشگاه بقيه ا..-٩-١

مفصل تخصصی به طور دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستيار  ١٨الف)شرایط بورسيه در صفحه 
ه را مجاز بواجد شرایط  به دانشگاه بقيه ا.. معرفی و دانشگاه افراد متقاضيان ذکر گردیده است.
این افراد اجازه انتخاب رشـــته های مذکور را دارند. انتخاب کنندگان  اعالم نمود،انتخاب بورســـيه 

  این رشته ها به جنس پذیرش نيز توجه نمایند.
شرکت کنندگاب)  سمی، در این دوره کليه  ستخدام ر صی که در ا ص ستيار تخ ن آزمون پذیرش د

و یا کادر نيروهای مســــلح قرار ندارند مجاز به انتخاب  پيمانی ســــازمانها، وزارت خانه ها، نهادها
رشــته_ محل های آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی بقيه ا...(عج) به منظور پذیرش به صــورت 

  بورسيه می باشند.
ضيانج)  شته نمایند متقا صورت آزاد نيز انتخاب ر سيه می توانند به  شته و  بور حل م –در كليه ر

   شوند.هاي آموزشي با رعايت مقررات پذيرش 
صي  :١نكته  ص شته تخ ست. طول دوره » راديوانكولوژي«به  »پرتودرماني«نام ر تغيير پيدا كرده ا

  سال تعيين گرديده است. ٥رشته مذكور نيز 
   پژوهشگرپزشك  :٢نكته 

پذیرش پزشک پژوهشگر براساس اطالعيه موجود در سایت سنجش آموزشی قسمت قوانين و 
  مقررات  جهت افراد واجد شرایط در آزمون پذیرش دستيار سال جاری صورت خواهد گرفت.

بنا به برش آمایشــی و برنامه ریزی تامين و تربيت نيروی مورد نياز متخصــص در رشــته  :٣نكته  
پزشــکی های  در رشــته های پزشــکی بالينی، در این دوره پذیرش در رشــته های تخصــصــی 

متوقف گردیده و ظرفيت رشته های مذکور در  اجتماعی، پزشکی قانونی و طب سالمندی
  عالم می گردد. کليه ی محل های دارای آموزش صفر ا

دانشگاههاي علوم پزشكي به ساير  رزمندگان و ایثارگرانظرفيت تكميل نشده سهميه  :٤نکته 

  مي يابد.داوطلبان آزاد با رعايت مقررات پذيرش تعلق 
ظرفيت تكميل نشـــده ســـهميه مناطق محروم دانشـــگاههاي علوم پزشـــكي به ســـاير :٥نکته

  مي يابد.داوطلبان آزاد با رعايت مقررات پذيرش تعلق 
ــــهميه يا تغيير دانشــــگاه منطقه محروم جهت :٦نکته  پس از ثبت نام به هيچ عنوان تغيير س

  گذراندن تعهدات خاص امكانپذير نمي باشد.
و امكان پذير تقال پذيرفته شـــدگان ســـهميه مناطق محروم ممنوع بوده تغيير رشـــته و ان :٧نکته 

و در صـورت درخواسـت انتقال دانشـگاه مي تواند نسـبت به لغو حكم دسـتياري فرد  نمي باشـد
   پذيرفته شده اقدام نمايد.
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پذيرفته شــــدگاني كه با مأموريت آموزشــــي از وزارتخانه ها، نهادها و ســــازمان ها (به  :٨نكته 
ستثنا شت، ا سته به وزارت بهدا شتي درماني واب شكي و خدمات بهدا شگاههاي علوم پز ي دان

درمان و آموزش پزشكي) براي تحصيل به رشته هاي تخصصي وارد مي شوند، ملزم به پرداخت 
صورت بايد تعهدات  سازمان تائيد خواهند بود، در غير اين سط داوطلب يا   صيلي تو هزينه هاي تح

ان در محل هايي كه وزارت بهداشــت تعيين مي نمايند، گپذيرفته شــدقانوني را مشــابه ســاير 
 انجام دهند.

   :مناطق محروم تعهدات-١٠-١
  :را انتخاب می کنندمناطق محروم ه قابل توجه داوطلبانی ک:تذکر مهم

را شــامل رشــته های مختلف برای دانشــگاهها جهت ســهميه مناطق محروم  ٣جدول شــماره 
اگر شما بومی استان آذربایجان شرقی باشيددر رشته ارتوپدی می توانيد مالحظه نمایيد، مثالً 

را انتخاب ،رشــته ارتوپدی بومی ٤در هر نقطه کشــور ســهميه های بومی که در جدول شــماره 
شهر های بناب، اهر و یا دانشگاه یا دانشکده های نمایند، در صورت قبولی شما باید در یکی از 

در این سه محل خدمت به عهده کالن منطقه شدن توزیع شما  پس از قبولسراب خدمت کنيد. 
  و بر اساس نمره شما می باشد، لذا باید توجه داشت. 

شگاه محل قبولی  شوند قبل از مراجعه به دان سهميه بومی قبول می  ستفاده از  افرادی که با ا
خدمت  به دانشگاه محل تعهد خدمت مراجعه و پس از سپردن تعهد خدمت بر اساس شهر محل

در اســـتان، با اخذ معرفی نامه از دانشـــگاه محل انجام تعهد خدمت به دانشـــگاه محل تحصـــيل 
  جهت ثبت نام مراجعه نمایند. 

با توجه به اینکه پذیرش بومی به صـــورت اســـتانی انجام می شـــود کليه قبول شـــدگان متعهد 
باز توزی تان معرفی و  مان اســــ قه ه نه کالن منط خا به دبير تان  مت هر اســــ ع افراد بين خد

دانشگاههای استان بر اساس درخواست اوليه دانشگاههای کالن منطقه صورت خواهد گرفت. 
پس از تعيين سهميه هر دانشگاه/ دانشکده اولویت تعيين شهر بر اساس نمرات داوطلبان می 
باشد که با همکاری دبيرخانه کالن مناطق و دانشگاههای مستقر در کالن منطقه صورت خواهد 

  رفت.  پذی
ــش مناطق محروم، از پذيرفته ــتفاده از مزاياي ســهميه مناطق محروم جهت پوش ــدگان با اس ش

ــــگاه علوم  تعهد خاص به ميزان ســـــه برابر مدت آموزش به نفع مناطق محروم مورد نياز دانش
  رماني مناطق محروم اخذ مي گردد. پزشكي و خدمات بهداشتي د

صيل  :١توجه 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

  از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.
ــــد ارائه مدرك فارغ ــــيلي مشــــمولين بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجاز مي باش پذيرفته  .التحص

ــكي محروم مذكور  ــگاه علوم پزش ــاب از دانش ــويه حس ــدگان تا پايان زمان تعهدات و ارائه تس ش
  امكان ادامه خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند.
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ــي باالتر پس از طي  :٢توجه ــيل در مقاطع آموزش حداقل نيمي از مدت زمان تعهدات  ادامه تحص
  پذير مي باشد. امكان

   انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي باشد. :٣توجه 
  

  محل –فرم انتخاب رشته -٢
  

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

و شرایط دانشگاهها می  ٥و ٤ و ٣جداول شمارهمالحظه کليه رشته محلها در  گروه آموزشی
، وارد سامانه کدملی و تلفن همراهبایست از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش با وارد نمودن 

شده و نسبت به انتخاب رشته محل تحصيل به شرح زیر اقدام نماید. به همراه كارنامه به هر يك 
اینترنتی تعلق مي گيرد.الزم به توضيح است  محل –از داوطلبان پذيرش، يك فرم انتخاب رشته 

اولویت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه های انتخابی اش بر اساس عالقه فردی می باشد. لذا 
بهتر است انتخاب اول رشته دانشگاهی باشد که در مقایسه با سایر دانشگاه ها، داوطلب 

لب که ابتدا تمام رشته های مورد تحصيل در آن مرکز را ترجيح می دهد.پيشنهاد می شود داوط
را به ترتيب عالقه به آن رشته و دانشگاه مربوطه روی صفحه ای یادداشت کرده تا به  دنظر خو

  ترتيب وارد سامانه نمایيد.

  
توانند براســــاس ضــــوابط و همچنين با توجه به مندرجات راهنماي آزمون داوطلبان مي :١توجه 

در ده محل فقط  –رشـــته  ١٠٠ت اين دفترچه راهنما، حداكثر تا دوره و نيز مندرجا پنجمينچهل و 
  ، براساس جداول مربوطه، انتخاب نمايند.رشته تخصصی مجاز

  

رشته شامل آسيب شناسی، ارتوپدی، بيماریهای مغز و اعصاب  ٢٤به بيانی دیگر :در این آزمون 
صصی از ميان  شته تخ شد ، داوطلب می تواند حداکثر برای ده ر رشته فوق اعالم ٢٤و....می با

در تمام دانشــگاه ها انتخاب محل را -صــد رشــته  ،ندی نماید. از این ده رشــته تخصــصــیعالقه م
ی داوطلبی انتخاب نماید،رشــته یازدهم حذف .بدیهی اســت اگربيش از ده رشــته تخصــصــنماید

  خواهد گردید. 

جایگاه داوطلب را با توجه به ســــایر  ،در کارنامه آمدهکه  آموزشــــیرتبه در هر زیر گروه :٢توجه
فردی به رشته قلب و عروق عالقمند است رتبه در زیر گروه  داوطلبان مشخص می کند مثالً اگر

 ٦٠٠از در این زیر گروه مالک پذیرش اســـت و نمره کل خام  کل  نمرهدر ســـهميه مربوطه، و  یک
در ارزشـــی ندارد و یا اگر فردی به رشـــته چشـــم پزشـــکی عالقمند اســـت،رتبه در زیر گروه دو 

  جایگاه فرد را مشخص می کند.سهميه مربوطه 
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ی ارتا زمانيکه کليه اولویت های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه ثبت نهایی خودد :٣توجه 
  شود لذا پس از تکميل مراحل ثبت اولویتهای انتخابی، گزینه ثبت نهایی زده شود.

  می باشد. شردن گزینه ثبت نهایی قابل انجامدقت شود کليه این مراحل قبل از ف

شده و  :٤توجه  شردن گزینه ثبت نهایی، فرم مربوطه پرینت گرفته  پس از پایان کليه مراحل و ف
  ی شود.جهت مراحل بعدی نگهدار

انتخاب رشته محل در صورتی که پيش از فشردن گزینه ثبت نهایی از فرم  تذکر مهم:
  پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيری نخواهد بود.

مســـئوليت هر گونه اشـــتباه در تکميل فرم انتخاب رشـــته محل به عهده داوطلب می  :٥توجه 
باشــد.لذا پس از مطالعه دقيق،داوطلب شــخصــاً اقدام به تکميل اطالعات خود نماید بعبارتی هر 
شتباه یا مورد ایجاد شده بدليل تکميل اطالعات توسط شخص دیگر یا کافی نت و ...مورد  گونه ا

  پذیرش نمی باشد.

در صـــورتيکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشـــته نکرده باشـــد ،امکان انتخاب رشـــته  :٦توجه 
 مجدد وجود نداشته و واجد شرایط پذیرش نخواهد بود .

  داوطلب گرامي به مفاد قانوني زير دقت فرمائيد: :٧توجه 
 پنجمينمطابق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي چنانچه هر يك از داوطلبين چهل و 

ام نهاي تخصصي پذيرفته شوند ولي مبادرت به ثبتدوره آزمون پذيرش دستيار در يكي از رشته
نام به هر نحو انصراف حاصل نمايند مجاز به شركت در آزمون دوره بعد ننمايند و يا پس از ثبت

  محل نهايت دقت را مبذول نمائيد. -نخواهند بود. لذا در انتخاب رشته 
  نمايد.ها صدق ميدر خصوص تمامي سهميه قفو بند تبصره:
استفاده از سهميه های ایثارگری در یک مقطع طبق قانون تنها یکبار امکان پذیر است،  :٨توجه 

ـــود، در نتيجه جای فرد دیگر را گرفته  ـــتفاده کرده و قبول ش ـــهميه اس لذا اگر داوطلبی از این س
تحصيل، مجدداً مجاز به استفاده از سهميه نمی در صورت انصراف از ثبت نام یا ادامه است، لذا 

 باشد.
  

  تذكرات خيلي مهم در انتخاب رشته-٣
  

پذيرش نهايي از بين افراد واجد شــرايط با رعايت مقررات و مصــوبات مربوطه و دســتورالعمل  ١-٤
 –دوره آزمون پذيرش دســتيار تخصــصــي بوده و اخذ كارنامه و فرم انتخاب رشــته پنجمين چهل و 
  شود.نيز تكميل آن به منزله مجوز جهت پذيرش شناخته نمي محل و

دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه در حال انجام خدمت  پنجمينكليه داوطلبان چهل و  ٢-٤
ملزم به دريافت   ٣١/٦/١٣٩٧باشند، در صورت كسب قبولي نهائي، تا تاريخ نظام وظيفه مي

باشند. بديهي است در صورت عدم لي ميگواهي پايان خدمت، ترخيص، يا معافيت تحصي
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، قبولي اين افراد كان لم يكن  ٣١/٦/١٣٩٧صدورگواهي ترخيص و يا معافيت تحصيلي تا تاريخ 
  تلقي خواهد گرديد.

آموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در زمينه ترخيص يا معافيت  وزارت بهداشت، درمان و
  بعهده نخواهد داشت.تحصيلي مشمولين در حال انجام خدمت نظام وظيفه 

محل از طریق  –الزم است داوطلبان عزيز نهايت دقت را در تكميل و ارسال فرم انتخاب رشته  ٣-٤
ير، محل، درخواست تغي –اینترنت مبذول فرمايند زيرا پس از تائيد نهايي و ارسال فرم انتخاب رشته 

محل امكانپذير  –اب رشته محلهاي انتخابي و يا ابطال فرم انتخ –كاهش يا افزايش در رشته 
  باشد. نمي

محل به ســایر طرق  به غير از ســایت اینترنتی به هيچ عنوان  –ارســال فرم انتخاب رشــته  ٥-٤
  پذيرفته نخواهد شد.

كليه پذيرفته شــدگان در تمامي ســهميه ها مكلف به انجام خدمات تعهدات قانوني خود در  ٦-٤
مناطق مورد نظر وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــكي (با صــالحديد معاونت درمان) خواهند 

  بود. 
  مهلت ارسال فرم انتخاب رشته _ محل

ــــبت به ان ٧-٤ هاي محل –تخاب رشــــته كليه داوطلبان الزم اســــت با توجه به مهلت مقررنس
محل تكميل شده  –آموزشي مورد عالقه خود به ترتيب اولويت اقدام نموده و فرم انتخاب رشته 

  خود را تا پایان موعد مقرر از طريق  اينترنت ارسال نمايند.
چنانچه داوطلب به هر دليل در موعد مقرر نسبت به تکميل و ارسال فرم اینترنتی انتخاب ٨-٤

محل تلقي شده و  –قدام ننمايد به منزله انصراف داوطلب از فرآيند انتخاب رشته محل ا –رشته 
  فرد مذکور از فرآيند پذيرش حذف خواهد شد.

دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش تعهدي در قبال اسكان و تأمين خوابگاه دستياران  ٤-٤ 
بديهي است در صورت وجود امكانات و ظرفيت آزاد خوابگاهي همكاري الزم  .پذيرفته شده ندارد
  بعمل خواهند آورد.

  جداول ظرفيتها -٤
برای داوطلبان سهميه مناطق محروم در هر رشته جهت سپردن ظرفيت  این سهجدول شماره ١-٥

دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصی  پنجمينتعهد به مناطق محروم استانها و یاشهرها در چهل و 
   می باشد.
نشان دهنده نياز هر استان یا شهرستان به سهميه مناطق شماره سه جدول :١تذکر مهم

های مختلف مورد نياز می باشد .داوطلبان می بایست با توجه به استان محل ه محروم  در رشت
آن نياز دارد را انتخاب نمایند برای تعهد خود دقت نمایند رشته ای را که استان محل تعهد آنها به 

  روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنيد:    
داوطلبان سهميه بومی استان خوزستان که عالقمندند سهميه منطقه محروم آبادان مثال :   

 صفرتعهدات خود را انجام دهد. بيماریهای داخلی را انتخاب نمایند این رشته برای آبادان ظرفيت 
می باشد. داوطلبی که محل تعهد آبادان  یک و برای رشته جراحی مغز و اعصاب ظرفيترا داشته 

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٤ 
 

را به عنوان رشته محروم خود انتخاب نماید ولی رشته  بيماریهای داخلیرا دارد نباید رشته 
را می چهار سهميه آزاد در هر یک از دانشگاههای جدول شماره  را به صورت بيماریهای داخلی

را بعنوان سهميه  جراحی مغز و اعصابند.در ضمن همين داوطلب می تواند رشته تواند انتخاب ک
انتخاب نماید.با چهار آبادان در تمامی دانشگاهای علوم  پزشکی برای تحصيل از جدول شماره 

  توجه به توضيحات فوق به نکات زیر توجه کنيد.
داوطلبان دارای سهميه مناطق محروم می بایست رشته را براساس نياز استان خود از  :٢نکته 

جدول شماره سه و محل تحصيل را  به دلخواه در تمامی دانشگاهها در جدول شماره چهار در 
  قسمت سهميه محروم انتخاب نمایند.

  
بدون تفکيک سهميه  پنجمکل پذیرش دستياری را در دوره چهل و  (الف)چهار جدول شماره ٢-٥

  نشان می دهدها و در یک نگاه را
و این ظرفيت مشتمل کل پذیرش دستياری را در دوره چهل و پنجم  جدول شماره چهار (ب) ٣-٥

بر ظرفيت آزاد و سهميه مناطق محروم و یا رشته های دانشگاههای وابسته به ارگانهای مختلف 
  می باشد.

داوطلبان دارای سهميه د و مناطق محروم جداست لذا ر توجه شود، کد رشته های آزااگ:١نکته
ده و از سهميه محروم نمو مناطق محروم می توانند کليه رشته محل ها رابه صورت آزاد انتخاب

ولی اگر در کد رشته های آزاد قبول نشوند در صورتی که کد محلهای مناطق د ه نکنناستفاد
  فرد پذیرفته شده قبول، ممکن است پذیرفته  شوند. محروم را انتخاب نمایند با توجه به نمره آخرین

  پنججدول شماره  ٤-٥
با همکاری دانشگاه دیگری برگزار می شود مثالً  برخی از رشته ها در دانشگاها

آموزش در رشته دستياری داخلی در دانشگاه ایالم (مبدا) با همکاری دانشگاه اهواز 
به  ٥جدول شماره ایالم داده خواهد شد.(مقصد) انجام می شود.و مدرک از دانشگاه 

می باشد و یا آموزش رشته دستياری )(jointکمشتردستياری نام برنامه آموزشی 
روان پزشکی در دانشگاه زنجان (مبدا) با همکاری دانشگاه تبریز(مقصد) انجام می 

بررسی و مطالعه  ٧پشنهاد می شود قبل از انتخاب رشته جدول شماره ا لذشود. 
شود.باید توجه داشت این برنامه ها نهایی نيست و ممکن است با توحه به دقيق 

   .امکانات  و برنامه دانشگاها تغيير کند
  سهميه بورسيه نيروهای مسلحشش جدول شماره  ٥-٥
  

  .استيافتهتخصيصمسلحنيروهاي بورسيهسهميهمازاد به متقاضيانبه صورتاین ظرفيت
٥
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  :٣جدول شماره ١-۵
  
  

  ظرفيت برای داوطلبان سهميه مناطق محروم در هر رشته جهت سپردن تعهد
  دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصيپنجمين به مناطق محروم استانها در چهل و 

  
 

  جمع كل دانشگاه رشته

  ارتوپدي

 پارس آباد( زن/ مرد) :اردبيل سراب ( زن/ مرد) :سراباهر( زن/ مرد)-بناب( زن/ مرد) :شرقي آذربايجانآبادان ( زن/ مرد)–شادگان( زن/ مرد) :آبادان
جاجرم( زن/  :شمالي خراسان ( زن/ مرد) ديلم- گناوه( زن/ مرد) :بوشهر  نيكشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر خلخال ( زن/ مرد) :خلخال  گرمي( زن/ مرد)-

( مرد ) گراش :گراش ( مرد )الر :الر ( مرد ) ممسني–(مرد)اقليد:فارس ( زن/ مرد) زهك :زابل اسفراين ( زن/ مرد) :اسفراين  شيروان( زن/ مرد)–  مرد)
 :آذربايجان غربي ( زن/ مرد)اليگودرز - پلدختر( مرد) :لرستان ( مرد ) گيالنغرب-( مرد ) سرپل ذهاب :كرمانشاه ( مرد ) ديواندره-( مرد ) سقز :كردستان

( خدابنده  :زنجان( مرد ) كردكوي -( مرد ) كالله :گلستان ( مرد ) بم  :بمخوي ( زن/ مرد)  :خوي نقده( زن/ مرد)- ماكو( زن/ مرد)- سلماس( زن/ مرد)
 شوشتر ( زن/ مرد) :شوشتر ايذه ( زن/ مرد) :خوزستان بافق ( مرد ) –ابركوه ( مرد ) يزد: اسد اباد( مرد)   :آباد اسد تويسركان ( مرد)همدان :  مرد )

   ميناب( زن/ مرد)- جاسك( زن/ مرد) :هرمزگان  خمين( زن/ مرد) :خمين ( مرد ) طبس-( مرد ) قائن :بيرجند بهبهان ( زن/ مرد) :بهبهان
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  جمع كل دانشگاه رشته

  ارولوژي

 :لرستان( مرد )  فردوس :جنوبي خراسان( زن/ مرد) فارسان:بختياري و چهارمحال  دشتستان( زن/ مرد) :بوشهر( زن/ مرد) ايرانشهر :ايرانشهر

خوي ( زن/  :خوي نقده ( زن/ مرد)- سلماس( زن/ مرد) :آذربايجان غربي( مرد ) تربت جام  :تربت جام بندرلنگه ( زن/ مرد) :هرمزگان( مرد ) كوهدشت
( مرد )  سراب :سراب مراغه ( زن/ مرد) :مراغه  ميانه( زن/ مرد) :شرقي آذربايجاناسفراين ( زن/ مرد):اسفراين كهنوج ( زن/ مرد) :جيرفت  مرد)

( نيشابور :نيشابور( مرد )بندرتركمن  :گلستان  اسالم آباد( زن/ مرد) :كرمانشاه  الر( زن/ مرد) :الر  كازرون( زن/ مرد) :فارس خلخال ( زن/ مرد) :خلخال
   ساوه ( زن/ مرد) ساوه: مرد ) 

  
 

22  

  اطفال

  مرد)مراغه( زن/  :مراغهسراب ( زن/ مرد) سراب: بناب( زن/ مرد)–( زن/ مرد)-جلفا- هشترود( زن/ مرد)- هريس( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان
پارس - گرمي( زن/ مرد) :اردبيل تكاب( زن/ مرد)- اشنويه( زن/ مرد)- چالدران( زن/ مرد)  ( زن/ مرد)-شوط  ( زن/ مرد)-الدين قرضياء :غربي آذربايجان

  فريدن( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-چادگان ( زن/ مرد)-نائين- سميرم( زن/ مرد) - خوروبيابانك( زن/ مرد) :اصفهان  ( زن/ مرد)خلخال :خلخال  آباد( زن/ مرد)
( زن/ -مهران :ايالم سراوان ( زن/ مرد) :زاهدان ( زن/ مرد) كنارك ( زن/ مرد)-ايرانشهر- چابهار( زن/ مرد)- نيكشهر( زن/ مرد)- سرباز( زن/ مرد) :ايرانشهر

 و چهارمحال  تربت حيدريه( زن/ مرد) :حيدريه تربت ( زن/ مرد) تنگستان- - گناوه( زن/ مرد) :بوشهر  شيروان( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-آبدانان  مرد)
- سرايان( زن/ مرد)- درميان( زن/ مرد)– بشرويه( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-سربيشه :جنوبي خراسان ( زن/ مرد) كوهرنگ- ناغان( زن/ مرد) اردل:بختياري

 خراسان ( مرد) گناباد-( مرد ) بجستان :گناباد( زن )  نيشابور :نيشابور  ( زن/ مرد)  خواف ( زن/ مرد)-تايباد :رضوي خراسان فردوس( زن/ مرد)

شادگان(  :آبادان رامشير( زن/ مرد)- هنديجان( زن/ مرد)- اللي( زن/ مرد) :خوزستان ( زن/ مرد) مانه و سملقان- فاروج( زن/ مرد)- راز( زن/ مرد) :شمالي
- ايجرود( زن/ مرد) :زنجان  گتوند( زن/ مرد) :دزفول ( زن/ مرد) بهبهان آغاجاري( زن/ مرد) :بهبهان خرمشهر( زن/ مرد)- آبادان( زن/ مرد)- زن/ مرد)

 ( زن/ مرد) فسا :فسا  ارسنجان( زن/ مرد) - زرقان( زن/ مرد) پاسارگاد( زن/ مرد) :فارس  دامغان( زن/ مرد) :سمنان ( زن/ مرد) ماهنشان- طارم( زن/ مرد)
  كامياران( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-ديواندره ( زن/ مرد)-سروآباد ( زن/ مرد)-دهگالن :كردستان  بيرم( زن/ مرد)- اوز( زن/ مرد) :الر ( مرد ) گراش :گراش ) 

  زن/ مرد) نورآباد(- دوره چگني( زن/ مرد)- سپيددشت( زن/ مرد) :لرستانسرپل ذهاب( زن/ مرد- ثالث باباجاني( زن/ مرد)- پاوه( زن/ مرد) :كرمانشاه
- بندرخمير( زن/ مرد)- بستك( زن/ مرد) :هرمزگان  زرنديه( زن/ مرد) :ساوه ( زن/ مرد) خمين :خمين ( زن/ مرد) كميجان ( زن/ مرد)-خنداب :مركزي

خاتم( زن/  :يزد اسدآباد ( زن/ مرد) :اسدآباد ( زن/ مرد) فامنين-  بهار( زن/ مرد) :همدان ( زن/ مرد) بشاگرد- حاجي آباد( زن/ مرد)- جاسك( زن/ مرد)
 :سيرجان  رفسنجان( زن/ مرد) :رفسنجان آق قال ( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-راميان:گلستان ( زن/ مرد)ين اسفرا :اسفراين  بهاباد( زن/ مرد)- مرد)

  آبيك( زن/ مرد)- بوئين زهرا( زن/ مرد) :قزوين ( مرد ) سيرجان
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  جمع كل دانشگاه رشته

  بيهوشي
  
  
  
  
  
  
  

خرمشهر(  –  شادگان( زن/ مرد) :آبادان( زن/ مرد) شوش-گتوند( زن/ مرد) :دزفول ايذه( زن/ مرد)-باغملك( زن/ مرد)-اميديه( زن/ مرد) :خوزستان
آذرشهر( - جلفا( زن/ مرد) - ملكان( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان  آغاجاري( زن/ مرد) :بهبهان  شوشتر( زن/ مرد) :شوشتر  آبادان( زن/ مرد)- زن/ مرد)
  ( زن/ مرد)-شوط ( زن/ مرد) – قرضياءالدين :غربي آذربايجانسراب ( زن )  سراب:  مراغه( زن/ مرد) :مراغه  سراب( زن/ مرد) سراب: - زن/ مرد)

خلخال ( زن/  :خلخال  بيله سوار( زن/ مرد)- گرمي( زن/ مرد) :اردبيل  خوي( زن/ مرد) :خوي  پلدشت( زن/ مرد)- تكاب( زن/ مرد)- چالدران( زن/ مرد)
كنارك( زن/ - سرباز( زن/ مرد)- نيكشهر( زن/ مرد)- ايرانشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر  چادگان( زن/ مرد)- نائين( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-سميرم :اصفهان مرد)
  دشتي( زن/ مرد) - گناوه( زن/ مرد)- گستان( زن/ مرد)تن :بوشهر  ايوان( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-شهر دره - دهلران( زن/ مرد)- مهران( زن/ مرد) :ايالم  مرد)

( بشرويه -( مرد ) نهبندان :جنوبي خراسان  فارسان( زن/ مرد)- اردل( زن/ مرد) :بختياري و چهارمحال ( زن/ مرد) كهنوج- منوجان( زن/ مرد) :جيرفت
 :شمالي خراسان جغتاي( زن/ مرد)– نقاب( زن/ مرد) :سبزوار  زن/ مرد)نيشابور(  :نيشابور  خواف( زن/ مرد)- :رضوي خراسان( مرد ) سربيشه -مرد ) 

  ايجرود( زن/ مرد)- طارم( زن/ مرد)- ماهنشان( زن/ مرد) :زنجان  اسفراين( زن/ مرد) :اسفراين راز( زن/ مرد)- مانه و سملقان( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-فاروج
ذهاب( زن/  سرپل- قصرشيرين( زن/ مرد) :كرمانشاه سروآباد( زن/ مرد) :كردستان  بوانات( زن/ مرد)- زرين دشت( زن/ مرد)- سروستان( زن/ مرد) :فارس

  بجستان( زن/ مرد) :گناباد  راميان( زن/ مرد)– مينودشت( زن/ مرد):گلستان گچساران( زن/ مرد) :بويراحمد و كهگيلويه  گيالنغرب( زن/ مرد)- مرد)
 آباد( زن/ مرد) حاجي :هرمزگان ( زن/ مرد) خمين :خمين  كميجان( زن/ مرد) :مركزي  بيرم( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-اوز :الر  اليگودرز( زن/ مرد)- ازنا( زن/ مرد) :لرستان

( سيرجان :سيرجان ( زن/ مرد) فسا :فسا ( مرد ) بم :بم اسدآباد ( زن/ مرد):اسدآباد ( زن/ مرد) بهار- فامنين( زن/ مرد)همدان: ( زن/ مرد) جاسك- خمير( زن/ مرد)-
آستارا ( زن/  :گيالن تاكستان ( زن/ مرد) :قزوين سوادكوه( زن/ مرد) :مازندران تربت جام ( زن/ مرد) :تربت جام  انار( زن/ مرد) :رفسنجانبم ( زن/ مرد)  :بم مرد ) 

  مرد)
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  
  

89  
  
  
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٨ 
 

  جمع كل دانشگاه رشته

جراحي 
  عمومي

سردشت( زن/   ( زن/ مرد)-تكاب-شوط( زن/ مرد) :غربي آذربايجانمراغه ( زن/ مرد) :مراغه( زن)سراب  سراب: اهر( زن/ مرد)هشترود( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان
 نائين( زن/ مرد)- سميرم( زن/ مرد) :اصفهان خلخال ( زن/ مرد) :خلخال  ( زن/ مرد)بيله سوار- ( زن/ مرد)گرمي :اردبيل  خوي( زن/ مرد) :خوي ( زن/ مرد) بوكان- مرد)

 :بختياري و چهارمحالكنگان( زن/ مرد ) - دشتي( زن/ مرد) :بوشهر - مهران( زن/ مرد) :ايالم ( زن/ مرد) كنارك- سرباز( زن/ مرد)– نيكشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر

 - ملك( زن/ مرد) باغ :خوزستان  فاروج( زن/ مرد) :شمالي خراسانقائن ( مرد)  –( مرد )  فردوس( مرد ) -بشرويه-( مرد ) طبس :جنوبي خراسان ( زن/ مرد) اردل
 :شوشتر  خرمشهر( زن/ مرد) - شادگان( زن/ مرد) :آبادان ( زن/ مرد) بهبهان- آغاجاري( زن/ مرد) :بهبهان ( زن/ مرد) بندرماهشهر- اللي( زن/ مرد)- رامشير( زن/ مرد)

 ( زن/ مرد) جغتاي  ( زن/ مرد)-نقاب :سبزوار  زرنديه( زن/ مرد) :ساوه  ايجرود( زن/ مرد)- هنشان( زن/ مرد)ما :زنجان  هيرمند( زن/ مرد) :زابل  شوشتر( زن/ مرد)
 :گناباد ( مرد ) آزادشهر :گلستان  سرپل ذهاب( زن/ مرد)كرمانشاه:( مرد )  سروآباد :كردستان فسا ( زن/ مرد) :فسا  الر ( زن/ مرد) :الر( مرد )  مرودشت :فارس

- بندرجاسك( زن/ مرد) :هرمزگان ( زن/ مرد) خمين :خمين كميجان ( زن/ مرد) مركزي:  سوادكوه( زن/ مرد) :مازندران  نورآباد( زن/ مرد) :لرستان ( مرد ) بجستان
  ( زن/ مرد)-منوجان :جيرفت بم( زن/ مرد) :بم   ( مرد ) سيرجان :سيرجان اسدآباد( زن/ مرد):اسدآباد  خاتم( زن/ مرد) :يزد  حاجي آباد( زن/ مرد)- خمير( زن/ مرد)

 :گيالن ( مرد ) قم :قم  تاكستان( زن/ مرد) :قزوين نيشابور ( زن/ مرد) :نيشابور اسفراين ( زن/ مرد) :اسفراين تربت جام ( زن/ مرد) :تربت جام ( زن/ مرد) كهنوج

 آستارا( زن/ مرد)

67  

جراحي مغز و 
  اعصاب

سراوان :بلوچستان و سيستان دامغان ( زن/ مرد) :سمنان بروجن( زن/ مرد) :بختياري و چهارمحال آبادان( زن/ مرد) :آبادان
 بوير و كهگيلويه( مرد )  سقز :كردستان فسا ( زن/ مرد) :فسا( مرد ) الر  :الر  ( مرد) :جهرم ( مرد ) مرودشت :فارس  ايرانشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر( زن/ مرد)  

( سيرجان :سيرجان( مرد ) اردكان :يزد( مرد ) بم  :بم( مرد ) نيشابور  :نيشابور  تربت جام( زن/ مرد) :تربت جام ميناب ( زن/ مرد):هرمزگان ( مرد ) گچساران :احمد
خلخال(  :خلخال آباد ( زن/ مرد) پارس :اردبيل( مرد ) سراب  سراب: مراغه ( زن/ مرد) :مراغه ميانه( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان( مرد )رفسنجان :رفسنجان مرد ) 

    دورود( زن/ مرد) :لرستان  اسفراين( زن/ مرد) :اسفراين بجنورد ( زن/ مرد) :شمالي خراسان  گناوه( زن/ مرد) :بوشهر  زن/ مرد)
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  جمع كل دانشگاه رشته

  داخلي

سراب( زن/  سراب:  خوي( زن/ مرد) :خوي مراغه( زن/ مرد) :مراغه آذرشهر( زن/ مرد)( زن/ مرد)-هشترود-هريس( زن/ مرد) -كليبر( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان
 نمين( زن/ مرد)- گرمي( زن/ مرد) :اردبيل  بوكان( زن/ مرد)- چالدران( زن/ مرد)- قره ضياء الدين( زن/ مرد)- تكاب( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-شوط :غربي آذربايجان  مرد)

- فريدونشهر( زن/ مرد)- چادگان( زن/ مرد)- سميرم( زن/ مرد) :اصفهان  )  دهلران( زن/ مرد)- آبدانان( زن/ مرد) :ايالم  خلخال( زن/ مرد) :خلخال  نير( زن/ مرد)-
چابهار( زن/ – نيكشهر( زن/ مرد)- ايرانشهر( زن/ مرد)-  سرباز( زن/ مرد) - نيكشهر( زن/ مرد)- ايرانشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر  خوروبيابانك( زن/ مرد)- خوانسار( زن/ مرد)

 فارسان( زن/ مرد)اردل( زن/ مرد) :بختياري و چهارمحال دير( زن/ مرد)-دشتستان( زن/ مرد)– ديلم( زن/ مرد) :بوشهر بم( زن/ مرد) :بم   كنارك( زن/ مرد) مرد)
رشتخوار( — تايباد( زن/ مرد)- - آباد( زن/ مرد) خليل :رضوي اسانخر( مرد ) طبس-( مرد ) درميان ( مرد ) -سربيشه ( مرد ) -بشرويه-( مرد )  سرايان :جنوبي خراسان
  ( زن/ مرد)-فاروج  ( زن/ مرد)-رازشمالي:  خراسانتربت حيدريه( زن/ مرد)  :حيدريه تربت  تربت جام( زن/ مرد) :تربت جام  نيشابور( زن/ مرد) :نيشابور زن/ مرد)

 :بهبهان  شوش( زن/ مرد)- گتوند( زن/ مرد) :دزفول  شوشتر( زن/ مرد) :شوشتر ( زن/ مرد) ايذه- ( زن/ مرد)ررامشي  ( زن/ مرد)– اللي :خوزستان جاجرم ( زن/ مرد)

 :آبادان  ابهر( زن/ مرد)- خرمدره( زن/ مرد)- خدابنده( زن/ مرد)- يجرود( زن/ مرد)ا ( زن/ مرد)-طارم- ماهنشان( زن/ مرد) :زنجان بهبهان( زن/ مرد)-آغاجاري( زن/ مرد)

 اوز( زن/ مرد):الر فسا ( زن/ مرد) :فساگراش( مرد )   :گراش  ( زن/ مرد) زرقان- داريون( زن/ مرد)– سرچهان( زن/ مرد) :فارس  خرمشهر( زن/ مرد)- ادگان( زن/ مرد)ش
مريوان( – بانه( زن/ مرد)- بيجار( زن/ مرد)- كامياران( زن/ مرد)- ديواندره( زن/ مرد)- دهگالن( زن/ مرد)- سروآباد( زن/ مرد) :كردستان خنج ( زن/ مرد)– ( زن/ مرد) بيرم–

 :احمد بوير و كهگيلويه  گيالنغرب( زن/ مرد)- پاوه( زن/ مرد)- قصرشيرين( زن/ مرد)- ذهاب( زن/ مرد) سرپل :كرمانشاه قروه ( زن/ مرد)- سقز( زن/ مرد)–  زن/ مرد)

بشاگرد( - سيريك( زن/ مرد)- جاسك( زن/ مرد) :هرمزگان  اليگودرز( زن/ مرد) -  دوره چگني ( زن/ مرد)- سپيددشت( زن/ مرد)- پلدختر( زن/ مرد) :لرستان( مرد ) دنا 
  زن/ مرد) اسدآباد(:اسدآباد بهاباد ( زن/ مرد) :يزد  پارسيان( زن/ مرد)- بستك( زن/ مرد)- بندرلنگه( زن/ مرد)- حاجي آباد( زن/ مرد)- رودان( زن/ مرد)- زن/ مرد)
نكا(  ( زن/ مرد)-گلوگاه- كالردشت( زن/ مرد)- سوادكوه( زن/ مرد) :مازندران  اسفراين( زن/ مرد) :اسفراين ( مرد ) مرواه تپه-( مرد ) آزادشهر-( مرد ) راميان :گلستان
- آشتيان( زن/ مرد)- فراهان( زن/ مرد)- خنداب( زن/ مرد)- مرد)كميجان( زن/  :مركزي خاش ( زن/ مرد)– ميرجاوه( زن/ مرد)- سراوان( زن/ مرد) :زاهدان  زن/ مرد)

 :گيالن  آبيك( زن/ مرد) بوئين زهرا( زن/ مرد) :قزوين  خاتم( زن/ مرد)- بهاباد( زن/ مرد) :يزد  زرنديه( زن/ مرد) :ساوه  خمين( زن/ مرد) :خمين  محالت( زن/ مرد)

  ( زن/ مرد) شاهرود:شاهرود آرادان( زن/ مرد) :سمنان انار ( زن/ مرد) :رفسنجان آستارا ( زن/ مرد)
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  جمع كل دانشگاه رشته

  زنان و زايمان
  

سهميه پذيرش  (
  زن)

بيله سوار -نمين-گرمي :اردبيل خوي :خوي -تكاب-چالدران-شوط – سردشت  :غربي آذربايجانسراب سراب:مراغه  :مراغه كليبر-جلفا-هشترود :شرقي آذربايجان
 اردل :وبختياري چهارمحال گناوه-دشتي :بوشهر -آبدانان :ايالم كنارك -سرباز -نيكشهر-ايرانشهر :ايرانشهر نائين-فريدونشهر-سميرم :اصفهانخلخال  :خلخال

 خراسان جغتاي– نقاب :سبزوارتربت حيدريه  :تربت حيدريهتربت جام  :تربت جام درگز-تايباد  :رضوي خراسان سرايان-سربيشه– درميان :جنوبي خراسان ناغان

 گتوند-شوش :دزفول شادگان-خرمشهر :آبادانشوشتر  :شوشتر مسجد سليمان -بندرماهشهر-اللي -باغملك :خوزستاناسفراين  :سفراينا جاجرم-فاروج :شمالي
 راور كرمان: دهگالن-سروآباد :كردستانفسا  :فساخنج -الر :الرگراش  :گراش ممسني-خشت :فارس ايجرود-طارم-ماهنشان :زنجان بهبهان-آغاجاري :بهبهان

-الشتر-ازنا-پلدختر :لرستان گناباد-بجستان :گناباد گيالنغرب-سرپل ذهاب-قصرشيرين-صحنه :كرمانشاه قلعه گنج-منوجان -كهنوج :جيرفتسيرجان  :سيرجان
  كردكوي -آزادشهر-راميان :گلستاناسدآباد :اسدآبادانار  :رفسنجانخاتم  :يزدپارسيان -بستك-حاجي آباد-جاسك :هرمزگانكميجان  :مركزي سپيددشت

85  

  طب اورژانس

 (زن/مرد) مياندوآب مياندوآب(زن/مرد) مهاباد(زن/مرد) مهاباد(زن/مرد) :غربي آذربايجان  سراب(زن/مرد) سراب: (زن/مرد) بناب- (زن/مرد)بناب آذربايجان شرقي:
-( مرد ) نائين-( مرد ) نائين-( مرد ) سميرم-( مرد )  سميرم  :اصفهان خلخال (زن/مرد) خلخال(زن/مرد) :خلخال (زن/مرد) پارس آباد- پارس آباد(زن/مرد) اردبيل:

- حيدريه(زن/مرد) تربت :حيدريه تربت    ايالم(زن/مرد) (زن/مرد)-ايالم :ايالم  نيكشهر(زن/مرد)- نيكشهر(زن/مرد)- ايرانشهر(زن/مرد)- ايرانشهر(زن/مرد) :ايرانشهر
  ابهر(زن/مرد)- ابهر(زن/مرد)- - خدابنده (زن/مرد) :زنجان  خمين(زن/مرد) :خمين  بروجن(زن/مرد) -بروجن(زن/مرد) :بختياري و چهارمحال  حيدريه(زن/مرد) تربت

 :فسا( مرد ) الر -( مرد ) الر :الر (زن/مرد) داراب- داراب(زن/مرد) -سروستان(زن/مرد)- سروستان(زن/مرد) :فارس (زن/مرد) سيرجان- سيرجان(زن/مرد) :سيرجان

( مرد ياسوج :احمد بوير و كهگيلويه  سرپل ذهاب (زن/مرد)- ذهاب(زن/مرد) اسالم آباد (زن/مرد) سرپل– اسالم آباد (زن/مرد) :كرمانشاه فسا (زن/مرد ) - فسا(زن/مرد)
- ميناب(زن/مرد) :هرمزگان  اليگودرز(زن/مرد)- اليگودرز(زن/مرد)- دورود(زن/مرد) -دورود(زن/مرد):لرستان (زن/مرد) گناباد- گناباد(زن/مرد) :گناباد ( مرد ) ياسوج-) 

 :خوزستان( مرد ) بم -( مرد ) بم :بم مراغه (زن/مرد)- مراغه(زن/مرد) :مراغه قشم (زن/مرد)- قشم(زن/مرد) (زن/مرد)-بندرلنگه- بندرلنگه(زن/مرد)- ميناب(زن/مرد)

  شوشتر(زن/مرد) شوشتر(زن/مرد):شوشتر شادگان(زن/مرد) -(زن/مرد )آبادان :آبادان ايذه (زن/مرد)- ايذه(زن/مرد)- مسجدسليمان(زن/مرد)- )مسجدسليمان(زن/مرد
گراش -( مرد ) گراش :گراش شيروان (زن/مرد)- شيروان(زن/مرد) :خراسان شمالي  شوش(زن/مرد)- شوش(زن/مرد) :دزفول بهبهان(زن/مرد)- بهبهان(زن/مرد) :بهبهان
 بم(زن/مرد):بم (زن/مرد) سبزوار- سبزوار(زن/مرد) :سبزوار كاشمر (زن/مرد)- كاشمر(زن/مرد):خراسا ن رضوي  تربت جام(زن/مرد)- تربت جام(زن/مرد):تربت جام( مرد ) 

 :سفراينا بندرتركمن (زن/مرد)- بندرتركمن(زن/مرد) :گلستان اسدآباد (زن/مرد)  -اسدآباد( زن/مرد):اسدآباد مالير(زن/مرد)- مالير(زن/مرد):همدان بم (زن/مرد)-

- آستارا(زن/مرد) :گيالن  سراوان(زن/مرد)- سراوان(زن/مرد) :زاهدان( مرد ) ديواندره -( مرد ) ديواندره- قروه(زن/مرد)- قروه(زن/مرد) :كردستان اسفراين (زن/مرد)
  آستارا(زن/مرد)
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  جمع كل دانشگاه رشته

  قلب و عروق

 سراب سراب:  بستان آباد( زن/ مرد)-كليبر( زن/ مرد)-ملكان( زن/ مرد)شرقي: آذربايجان شوشتر ( زن/ مرد) :شوشتر زن/ مرد)شادگان(  :آبادان
نائين( زن/ - اردستان( زن/ مرد)- فريدن( زن/ مرد)- سميرم( زن/ مرد) :اصفهان مياندوآب ( زن/ مرد)- سردشت( زن/ مرد)- تكاب( زن/ مرد)غربي:  آذربايجان( مرد ) 

 خراسان ( زن/ مرد) گناوه- ديلم( زن/ مرد)- دشتي( زن/ مرد) :بوشهر  دهلران( زن/ مرد)- مهران( زن/ مرد) :ايالم  سرباز( زن/ مرد) - ايرانشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر  مرد)

قصرشيرين(  :كرمانشاه ( زن/ مرد) خمين :خمين  نيشابور( زن/ مرد) :ورنيشاب تايباد ( زن/ مرد) :رضوي خراسان ( مرد ) طبس-( مرد ) فردوس-( مرد ) نهبندان :جنوبي
- كوهدشت( زن/ مرد)- پلدختر( زن/ مرد)- ازنا( زن/ مرد) :لرستان( مرد )  گچساران :احمد بوير و كهگيلويه  گيالنغرب( زن/ مرد)- سرپل ذهاب( زن/ مرد)- زن/ مرد)

 ( زن/ مرد)-خاتم :يزد  پارسيان( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-رودان- جاسك( زن/ مرد)- ميناب( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-بندرلنگه :هرمزگان  اليگودرز( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-الشتر
 :خلخال  مرد)كردكوي( زن/ - كالله( زن/ مرد) :گلستان  اسدآباد( زن/ مرد):اسدآباد  تربت جام( زن/ مرد) :تربت جام  انار( زن/ مرد) :رفسنجان  بافق( زن/ مرد)

 خنج ( زن/ مرد)- الر( زن/ مرد) :الر المرد ( زن/ مرد)- فيروزآباد( زن/ مرد) :فارس  فارسان( زن/ مرد)- بروجن( زن/ مرد) :بختياري و چهارمحال خلخال ( زن/ مرد)
 دهگالن( زن/ مرد)- سروآباد( زن/ مرد) :كردستان  زن/ مرد)جاجرم(  :خراسان شمالي  اسفراين( زن/ مرد) :سفراينا مراغه ( زن/ مرد) :مراغه فسا( زن/ مرد) :فسا

  تاكستان( زن/ مرد) :قزوين  قروه( زن/ مرد)- بانه( زن/ مرد)- كامياران( زن/ مرد)- ديواندره( زن/ مرد)
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  پاتولوژي

( مرد سراب  سراب: شبستر( زن/ مرد) -عجب شير ( زن/مرد)  :شرقي آذربايجان شوش( زن/ مرد) :دزفول شوشتر( زن/ مرد) :شوشتر  شادگان( زن/ مرد) :آبادان
خلخال (  :خلخال  پارس آباد( زن/ مرد) :اردبيل خوي ( زن/ مرد) :خوي  سردشت( زن/ مرد) –  الدين( زن/ مرد) قرضياء :غربي آذربايجان مراغه ( زن/ مرد) :مراغه  )

 ( زن/ مرد) كهنوج :جيرفت ( زن/ مرد) تنگستان :بوشهر ( زن/ مرد) شيروان- آبدانان( زن/ مرد) :ايالم ( زن/ مرد) اردستان- سميرم( زن/ مرد) :اصفهان زن/ مرد)
 ( مرد ) گراش :گراش  الر( زن/ مرد) :الر ( زن/ مرد) فسا :فسا ( زن/ مرد) كازرون :فارس خاش( زن/ مرد) :بلوچستان و سيستان  سيرجان( زن/ مرد) :سيرجان
 پلدختر( زن/ مرد) :لرستان  گناباد( زن/ مرد) :گناباد( مرد ) كهگيلويه  :احمد بوير و كهگيلويه  قصرشيرين( زن/ مرد) :كرمانشاه  زن/ مرد)دهگالن(  :كردستان
   مينودشت( زن/ مرد) :گلستان اسدآباد ( زن/ مرد):اسدآباد  تربت جام( زن/ مرد) :تربت جام  ( زن/ مرد)يناسفرا :اسفراين  نيشابور( زن/ مرد) :نيشابور

34  

  پوست

 :زابل ( زن/ مرد) قائن :جنوبي خراسان ايرانشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر سراب( زن/ مرد) سراب:  هشترود( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان شادگان( زن/ مرد) :آبادان

گچساران( زن/  :احمد بوير و كهگيلويه  مريوان( زن/ مرد) :كردستان  مرد)فسا( زن/  :فسا ممسني( زن/ مرد) :فارس ( زن/ مرد) سيرجان :سيرجان  زابل( زن/ مرد)
 :رفسنجان خوي ( زن/ مرد) :خوي  خلخال( زن/ مرد) :خلخال نيكشهر ( زن/ مرد) :ايرانشهر بندرلنگه ( زن/ مرد) :هرمزگان ( زن/ مرد) دورود :لرستان  مرد)

  بوشهر : گناوه ( زن / مرد) –همدان : رزن ( زن/ مرد)  -رفسنجان( زن/ مرد)
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  جمع كل دانشگاه رشته

 چشم پزشكي

مياندواب (زن/  – سردشت( زن/ مرد) :غربي آذربايجانشوشتر ( زن/ مرد) :شوشتر بهبهان( زن/ مرد) :بهبهان شوش( زن/ مرد) :دزفول آبادان( زن/ مرد) :آبادان
 و چهارمحال  دهلران( زن/ مرد) :ايالم  ايرانشهر( زن/ مرد) چابهار( زن/ مرد) - نيكشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر  پلدختر( زن/ مرد) :لرستان خوي ( زن/ مرد) :خويمرد) 

تربت  :تربت جام : تربت حيدريه ( زن/ مرد) تربت حيدريه  ( زن/ مرد)يناسفرا :اسفراين( مرد ) طبس-( مرد ) قائن :جنوبي خراسان  فارسان( زن/ مرد):بختياري
(  بندرلنگه :هرمزگان ( مرد ) گناباد :گناباد  قروه( زن/ مرد) :كردستان  كازرون( زن/ مرد) :فارس( مرد )رفسنجان :رفسنجان ( مرد ) سيرجان :سيرجانجام ( زن ) 

    مراغه( زن/ مرد) :مراغه علي آباد ( زن/ مرد)- بندرگز( زن/ مرد) :گلستان خلخال ( زن/ مرد) :خلخال( مرد ) سراب  سراب: زن/ مرد)

29  

  راديولوژي

 نقده :غربي آذربايجانمراغه ( زن )  :مراغه  سراب( زن/ مرد) سراب:  جلفا( زن/ مرد)- هشترود( زن/ مرد)- ( زن/ مرد) اهر :شرقي آذربايجان
گرمي( زن/  :اردبيل- خوي ( زن/ مرد) :خوي - شاهين دژ( زن/ مرد)- سردشت( زن/ مرد) - چالدران( زن/ مرد)- تكاب( زن/ مرد) - الدين( زن/ مرد) قرضياء- ( زن/ مرد)

نيكشهر( - ايرانشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر نائين( زن/ مرد)- اردستان( زن/ مرد) :اصفهان خلخال( زن/ مرد) :خلخال مشكين شهر( زن/ مرد) -بيله سوار ( زن/ مرد)- مرد)
  :رضوي خراسان  اردل( زن/ مرد)بختياري:  و چهارمحال( زن/ مرد)  كهنوج :جيرفت  گناوه( زن/ مرد)- تنگستان( زن/ مرد) :بوشهر  سرباز( زن/ مرد)– زن/ مرد)

 :حيدريه تربت  نيشابور( زن/ مرد) :نيشابور  جغتاي( زن/ مرد)- نقاب( زن/ مرد) :سبزوار تربت جام( زن/ مرد) :تربت جام گناباد( زن/ مرد) :گناباد درگز( زن/ مرد)

ديواندره( -  دهگالن( زن/ مرد)-  سروآباد( زن/ مرد) :كردستان  ( زن/ مرد)يناسفرا :سفراينا فاروج( زن/ مرد)- راز( زن/ مرد) :شمالي خراسان  تربت حيدريه( زن/ مرد)
پلدختر( - زن/ مرد)كوهدشت(  :لرستان گچساران( زن/ مرد) :احمد بوير و كهگيلويه گيالنغرب( زن/ مرد)- سرپل ذهاب( زن/ مرد) :كرمانشاه بانه( زن/ مرد) - زن/ مرد)
 :زاهدان  كردكوي( زن/ مرد)- علي آباد( زن/ مرد) :گلستان خاتم ( زن/ مرد) :يزد  بهار( زن/ مرد) :همدان  پارسيان( زن/ مرد)- جاسك( زن/ مرد) :هرمزگان  زن/ مرد)

شاهرود( :شاهرود مهديشهر( زن/ مرد) سمنان: قم ( زن) :قم آستارا ( زن/ مرد) :گيالن( مرد ) بوئين زهرا  :قزوين  خاش( زن/ مرد)- ميرجاوه( زن/ مرد)- سراوان( زن/ مرد)
( زن/  شوش :دزفول  باغملك( زن/ مرد) -ايذه( زن/ مرد) :خوزستان  قائن( زن/ مرد) :خراسان جنوبي  سيرجان( زن) :سيرجان  انار( زن/ مرد) :رفسنجان  زن/ مرد)

طارم( زن/ - ماهنشان( زن/ مرد)- ايجرود( زن/ مرد) :زنجان  زهك( زن/ مرد) :زابل شوشتر ( زن/ مرد) :شوشتر  زن/ مرد)خرمشهر( - شادگان( زن/ مرد) :آبادان مرد)
( جهرم :جهرم  فسا( زن/ مرد) :فساخنج( زن )  -بيرم( زن )-اوز( زن )  :الر  آباده( زن/ مرد)- داراب( زن/ مرد)– اشكنان( زن/ مرد) :فارس ( زن/ مرد) زرنديه :ساوه  مرد)

   مرد ) 

80  

  عفوني

نيكشهر (  :ايرانشهر سراب ( زن/ مرد) سراب:  اهر( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان ( زن/ مرد) بهبهان :بهبهان شوشتر ( زن/ مرد) :شوشتر  شادگان( زن/ مرد) :آبادان
 :نيشابور  خواف( زن/ مرد) :رضوي خراسان  فردوس( زن/ مرد) :جنوبي خراسان  ناغان( زن/ مرد) اردل:بختياري و چهارمحال  آبدانان( زن/ مرد) :ايالم زن/ مرد)

  كازرون( زن/ مرد) :فارس ( زن/ مرد) سيرجان :سيرجان ( زن/ مرد) ماهنشان :زنجان  راز( زن/ مرد) :شمالي خراسان  گناباد( زن/ مرد) :گناباد  نيشابور( زن/ مرد)
(  پلدختر- كوهدشت( زن/ مرد) ( زن/ مرد)-دورود :لرستان  سرپل ذهاب( زن/ مرد) :كرمانشاه ( زن/ مرد) ديواندره- زن/ مرد)دهگالن(  :كردستان  اوز( زن/ مرد) :الر

  خلخال( زن/ مرد) :خلخال نيكشهر ( زن/ مرد) :ايرانشهر  رزن( زن/ مرد) :همدان زن/ مرد)
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  جمع كل دانشگاه رشته

گوش و حلق و 
  بيني

 :خلخال  مشكين شهر( زن/ مرد) :اردبيل خوي( زن/ مرد) :خوي ماكو( زن/ مرد) :غربي آذربايجان  سراب( زن/ مرد) سراب: ميانه( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان

شوش(  :دزفول  بهبهان( زن/ مرد) :بهبهان ( زن/ مرد) گناوه :بوشهر ( زن/ مرد) دهلران :ايالم  زابل( زن/ مرد) :زابل ( زن/ مرد) نيكشهر :ايرانشهرخلخال( زن/ مرد)
( مرد ) تربت جام  :تربت جام  سبزوار( زن/ مرد) :سبزوار  قوچان( زن/ مرد) :رضوي خراسان قائن( زن/ مرد) :جنوبي خراسان ( زن/ مرد) كهنوج :جيرفت  زن/ مرد)
( مرد )  الر :الر ( مرد ) گچساران :احمد بوير و كهگيلويه  گيالنغرب( زن/ مرد) :كرمانشاه  شيروان( زن/ مرد) :شمالي خراسان  ( زن/ مرد)يناسفرا :اسفراين
    شوشتر( زن/ مرد) :شوشتر  بندرلنگه( زن/ مرد) :هرمزگان

  

24  

 داخلي اعصاب

 خراسان  بوشهر( زن/ مرد) :بوشهر  خلخال( زن/ مرد) :خلخال  پارس آباد( زن/ مرد) :اردبيل سلماس( زن/ مرد) :غربي آذربايجان  خرمشهر( زن/ مرد) :آبادان

  كوهدشت( زن/ مرد) :لرستان الر( زن )   :الر اقليد( زن/ مرد) :فارس  نيكشهر( زن/ مرد) :ايرانشهر ( زن/ مرد) خاش :بلوچستان و سيستان( مرد ) طبس جنوبي:
 :نيشابور  بهبهان( زن/ مرد) :بهبهان  جيرفت( زن/ مرد) :جيرفت( مرد ) سيرجان  :سيرجان ( مرد ) گناباد :گناباد  فسا( زن/ مرد) :فسا  بندرلنگه( زن/ مرد) :هرمزكان

 :ايالممراغه ( زن/ مرد)  :مراغهسراب ( زن )  سراب:  ميانه( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان  علي آباد( زن/ مرد) :گلستان( مرد ) تربت جام  :تربت جام( مرد ) نيشابور 

  ذهاب( زن/ مرد) سرپل :كرمانشاه  اسفراين( زن/ مرد) :اسفراين  شيروان( زن/ مرد)شمالي: خراسان  بروجن( زن/ مرد) :بختياري و چهارمحال ايالم ( زن/ مرد)

28  

  روانپزشكي

  شبستر( زن/ مرد)- - بستان آباد( زن/ مرد)- ميانه( زن/ مرد) :شرقي آذربايجان  بهبهان( زن/ مرد) :بهبهان شوشتر( زن/ مرد) :شوشتر آبادان( زن/ مرد) :آبادان
سراوان( زن/  :بلوچستان و سيستان خلخال ( زن/ مرد) :خلخال  پارس آباد( زن/ مرد)- گرمي( زن/ مرد) :اردبيل  مراغه( زن/ مرد) :مراغه مرد)سراب ( زن/  سراب:

–  كوهرنگ( زن/ مرد) :بختياري و چهارمحال–  دشتستان( زن/ مرد)- گناوه( زن/ مرد) :بوشهر  دهلران( زن/ مرد)- ايالم( زن/ مرد) :ايالم  خاش( زن/ مرد)- مرد)
چناران( زن/ - قوچان( زن/ مرد) :خراسان رضوي ( زن/ مرد)يناسفرا :اسفراين  فاروج( زن/ مرد)- جاجرم( زن/ مرد)- راز( زن/ مرد) :شمالي خراسان فارسان ( زن/ مرد)

داراب( زن/ - آباده( زن/ مرد) :فارس ( مرد ) گناباد  :گنابادجام ( زن ) تربت  :تربت جام نيشابور( زن )  :نيشابور  سبزوار( زن/ مرد) :سبزوارفريمان( زن/ مرد) مرد)
  ديواندره( زن/ مرد)- دهگالن( زن/ مرد) :كردستان ( زن/ مرد) الر :الر ( زن/ مرد) جهرم :جهرم  گراش( زن )  :گراش سپيدان( زن/ مرد) نيريز( زن/ مرد)- مرد)

خمين(  :خمين  علي آباد( زن/ مرد)- بندرگز( زن/ مرد) :گلستان  كوهدشت( زن/ مرد) :لرستان ( مرد ) گيالنغرب-( مرد ) سرپل ذهاب-( مرد ) قصرشيرين :كرمانشاه
سيرجان(  :سيرجان دامغان ( زن/ مرد) :سمنان خاش ( زن/ مرد)- ميرجاوه( زن/ مرد)- سراوان( زن/ مرد) :زاهدان زرنديه ( زن/ مرد)- ساوه( زن/ مرد) :ساوه  زن/ مرد)
  زن/ مرد)

53  
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  (الف)٤جدول شماره ٢-٥
 

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

نام دانشگاه
 

جراحي كليه و مجاري 
ادراري

كودكان  
  

آسيب شناسي
زنان وزايمان  
  

ارتوپدي
  

بيماريهاي اعصاب
  

بيماريهاي 
داخلي

بيماريهاي عفوني و   
گ

بيماريهاي قلب و عروق
 

پزشكي اجتماعي
  

بيهوشي
  

بيماريهاي پوست
جراحي عمومي  
جراحي مغز و اعصاب  

  

چشم پزشكي
راديوانكولوژي  
  

راديولوژي
روانپزشكي  
  

ش گلو وبيني وجراحي
گو

سروگردن
  

پزشكي هسته اي
  

طب كار
  

پزشكي فيزيكي و 
توانبخشي
س

طب اورژان
  

پزشكي 
ورزشي

طب هوا و فضا  
پزشكي خانواده  

  

  0  0  0  8  0  0  0  0  3  5  0  0  2  3  0  4  0  0  4  7  0  3  6  0  7  0  اراك

  0  2  0  9  3  0  0  0  0  3  0  0  0  4  0  5  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  ارتش

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 3 0 4  0  0 0 8 0 0 5 0 4 0  اردبيل

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 4 0 0 3 6 0 7  0  6 0 10 3 5 8 5 7 3  اروميه

  4  0  0  22  5  0  0 5 11 19 2 7 8 9 6 16  0  16 6 24 7 8 14 8 13 5  اصفهان

  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  3  0  0  0  3  0  3  3  0  3  0  البرز

  0  0  0  26  0  0  0 4 7 13 3 5 3 16 4 20  0  8 6 24 5 7 22 4 16 4  اهواز

  4  0  4  30  9  4  3 9 19 23 4 7 9 11 3 25  0  41 3 20 8 22 20 10 22 5  ايران

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 5 0 0 0 0 4 0  ايالم

  0  0  0  0  0  0  0  0  4  6  2  0  0  4  0  6  0  6  3  9  0  4  5  5  8  2  بابل

  0  0  0  3  3  0  0  2  0  3  0  2  0  4  0  3  0  3  0  4  0  4  0  0  0  2  بقيه اله

  0  0  0  6  0  2  0 0 0 0 0 0 0 3 0 5  0  3 0 6 0 0 5 3 8 0  بندرعباس

  0  0  0  0  0  0  0 0 10 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  بهزيستي

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  0  0 0 4 0 0 0 0 4 0  بوشهر

  3  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  2  3  0  4  0  0  0  4  3  0  0  0  4  0  بيرجند

  4  0  0  25  6  0  0 5 9 16 0 5 6 7 6 9  0  11 4 24 7 11 13 6 6 4  تبريز

  6  0  4  30  3  10  7  15 20 29 6 20 10 17 13 33  0  30 13 44 10 16 33 21 43 9  تهران

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  جهرم

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  3  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  رفسنجان
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  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0 3 0 3 0  زابل

  0  0  0  9  0  0  0  0  5  11  0  6  0  6  0  11  0  4  5  6  0  0  7  0  6  2  زاهدان

  0  0  0  9  0  0  0  0  4  5  0  0  0  4  0  5  0  5  3  9  4  0  6  0  5  0  زنجان

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 3 0 0 0 0 4 0  سبزوار

  0  0  0  6  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  0  0 0 7 0 0 5 0 5 0  سمنان

  0  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  شاهرود

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3  0  0  0  10  0  0  4  0  4  0  شهركرد

  4  0  2  33  7  0  4  11 14 26 10 14 10 21 9 22  0  20 13 48 9 18 27 11 36 11  شهيدبهشتي

  4  0  0  14  7  0  4 6 8 19 5 8 8 16 6 16  0  11 0 17 8 10 16 12 17 6  شيراز

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0  0  0 0 4 0 0 0 0 0 0  فسا

  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  7  0  7  0  5  3  6  0  0  6  0  7  0  قزوين

  2  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  4  0  0  0  5  3  0  0  0  5  0  قم

  0  0  0  0  0  0  0 0 4 4 0 0 3 3 0 4  0  0 4 6 4 3 6 3 8 0  كاشان

  0  0  0  6  0  0  0 0 6 0 0 0 0 6 0 7  0  0 0 10 0 0 6 0 6 0  كردستان

  2  0  0  18  0  0  0  4  5  9  2  3  3  6  4  8  0  5  0  12  3  6  6  4  7  3  كرمان

  2  0  0  9  0  0  0  2  5  11  1  3  3  7  2  8  0  6  5  9  4  4  10  4  9  3  كرمانشاه

  0  0  0  0  0  0  0 0 4 3 0 0 0 5 0 5  0  0 0 9 0 3 6 0 7 0  گلستان

  0  0  0  9  0  0  0 4 7 9 0 3 3 5 2 7  0  6 0 8 3 3 6 0 5 3  گيالن

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  0  0 0 5 0 0 0 0 4 0  لرستان

  6  0  2  9  0  0  0  0  8  7  0  0  3  6  0  6  0  6  3  8  2  3  5  4  6  0  مازندران

  4  0  0  20  0  2  4  8  11  22  5  11  9  13  6  14  0  12  6  18  7  9  15  6  14  5  مشهد

  0  0  0  9  2  0  0 4 5 4 1 0 3 6 3 8  0  6 4 8 3 4 8 4 7 4  همدان

  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0  0  0 0 5 0 0 4 0 4 0  ياسوج

  ٠  ٠  ٠  ٨  ٣  ٣  ٠  ٣  ٤  ٧  ٠  ٣  ٠  ٤  ٠  ٦  ٠  ٦  ٣  ٦  ٠  ٤  ٦  ٣  ٦  ٣  يزد
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  (ب)٤شماره جدول ٣-٥
  

را به تفکيک سهميه آزاد و مناطق محروم و پنجم این جدول کل ظرفيت پذیرش دستياری دوره چهل    
سهميه تخصيصی به مناطق محروم بر اساس مصوب قانون مجلس شورای اسالمی نشان می دهد. 

 می باشد.
 
  

 ظرفيت دانشگاه رشته سهميه رديف
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آزاد

 2 اراك ارتوپدي

 3 اروميه ارتوپدي 2

 6 اصفهان ارتوپدي 3

 5 اهواز ارتوپدي 4

 15 ايران ارتوپدي 5

 3 بابل ارتوپدي 6

 3 كرمانشاه ارتوپدي 7

 13شهيدبهشتي ارتوپدي 8

 8 تبريز ارتوپدي 9

 11 تهران ارتوپدي 10

 7 شيراز ارتوپدي 11

 2 كاشان ارتوپدي 12

 4 كرمان ارتوپدي 13

 2 گيالن ارتوپدي 14

 2 مازندران ارتوپدي 15

 6 مشهد ارتوپدي 16

 3 همدان ارتوپدي 17

 3 يزد ارتوپدي 18

 ه مردينفر بورس 3 بقيه اله ارتوپدي 19

 نفر رسمي سپاه مرد 1 بقيه اله ارتوپدي 20

 2 گلستان ارتوپدي 21

 ارتوپدي 22
  
 

 2 البرز
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23   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محروم

 1 اراك ارتوپدي

 2 اروميه ارتوپدي 24

 2 اصفهان ارتوپدي 25

 2 اهواز ارتوپدي 26

 7 ايران ارتوپدي 27

 1 بابل ارتوپدي 28

 1 كرمانشاه ارتوپدي 29

 5شهيدبهشتي ارتوپدي 30

 3 تبريز ارتوپدي 31

 5 تهران ارتوپدي 32

 3 شيراز ارتوپدي 33

 1 كاشان ارتوپدي 34

 2 كرمان ارتوپدي 35

 1 گيالن ارتوپدي 36

 1 مازندران ارتوپدي 37

 3 مشهد ارتوپدي 38

 1 همدان ارتوپدي 39

 1 يزد ارتوپدي 40

 1 گلستان ارتوپدي 41

 1 البرز ارتوپدي 42

43  
 
 
 
 
 
 
 
  آزاد
  

 

كليه و مجاري جراحي
 ادراري

 2 اروميه

كليه و مجاري جراحي 44
 ادراري

 3 اصفهان

كليه و مجاري جراحي 45
 ادراري

 3 اهواز

كليه و مجاري جراحي 46
 ادراري

 3 ايران

كليه و مجاري جراحي 47
 ادراري

 1 بابل
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كليه و مجاري جراحي 48
 ادراري

 2 كرمانشاه

كليه و مجاري جراحي 49
 ادراري

 8شهيدبهشتي

كليه و مجاري جراحي 50
 ادراري

 3 تبريز

كليه و مجاري جراحي 51
 ادراري

 6 تهران

كليه و مجاري جراحي 52
 ادراري

 1 زاهدان

مجاريكليه و جراحي 53
 ادراري

 4 شيراز

كليه و مجاري جراحي 54
 ادراري

 2 كرمان

كليه و مجاري جراحي 55
 ادراري

 2 گيالن

كليه و مجاري جراحي 56
 ادراري

 3 مشهد

كليه و مجاري جراحي 57
 ادراري

 3 همدان

كليه و مجاري جراحي 58
 ادراري

 2 يزد

كليه و مجاري جراحي 59
 ادراري

 مردنفر بورسيه  2 بقيه اله

كليه و مجاري جراحي 60
 ادراري

  نفر رسمي سپاه مرد 1 بقيه اله

61  
 

 
 
 

  محروم
  
  
  

  
 

كليه و مجاري جراحي
 ادراري

 1 اروميه

كليه و مجاري جراحي 62
 ادراري

 2 اصفهان

كليه و مجاري جراحي 63
 ادراري

 1 اهواز

كليه و مجاري جراحي 64
 ادراري

 2 ايران

كليه و مجاري جراحي 65
 ادراري

 1 بابل

 آزاد
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كليه و مجاري جراحي 66
 ادراري

 1 كرمانشاه

كليه و مجاري جراحي 67
 ادراري

 3شهيدبهشتي

كليه و مجاري جراحي 68
 ادراري

 1 تبريز

كليه و مجاري جراحي 69
 ادراري

 3 تهران

كليه و مجاري جراحي 70
 ادراري

 1 زاهدان

كليه و مجاري جراحي 71
 ادراري

 2 شيراز

مجاريكليه و جراحي 72
 ادراري

 1 كرمان

كليه و مجاري جراحي 73
 ادراري

 1 گيالن

كليه و مجاري جراحي 74
 ادراري

 2 مشهد

كليه و مجاري جراحي 75
 ادراري

 1 همدان

كليه و مجاري جراحي 76
 ادراري

 1 يزد

77   
  
  
  
  
 آزاد

 2 اروميه اعصاب بيماريهاي

 5 اصفهان اعصاب بيماريهاي 78

 3 اهواز اعصاب بيماريهاي 79

 6 ايران اعصاب بيماريهاي 80

 3 كرمانشاه اعصاب بيماريهاي 81

 6شهيدبهشتي اعصاب بيماريهاي 82

 2 بيرجند اعصاب بيماريهاي 83

 5 تبريز اعصاب بيماريهاي 84

 7 تهران اعصاب بيماريهاي 85

 3 زنجان اعصاب بيماريهاي 86

 6 شيراز اعصاب بيماريهاي 87
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 3 كاشان اعصاب بيماريهاي 88

 2 كرمان اعصاب بيماريهاي 89

 2 گيالن اعصاب بيماريهاي 90

 1 مازندران اعصاب بيماريهاي 91

 5 مشهد اعصاب بيماريهاي 92

 2 همدان اعصاب بيماريهاي 93

 2 قم اعصاب بيماريهاي 94

95   
  
  
  
  
  

 محروم

 1 اروميه اعصاب بيماريهاي

 2 اصفهان اعصاب بيماريهاي 96

 2 اهواز اعصاب بيماريهاي 97

 2 ايران اعصاب بيماريهاي 98

 1 كرمانشاه اعصاب بيماريهاي 99

 3شهيدبهشتي اعصاب بيماريهاي 100

 1 بيرجند اعصاب بيماريهاي 101

 2 تبريز اعصاب بيماريهاي 102

 3 تهران اعصاب بيماريهاي 103

 1 زنجان اعصاب بيماريهاي 104

 2 شيراز اعصاب بيماريهاي 105

 1 كاشان اعصاب بيماريهاي 106

 1 كرمان اعصاب بيماريهاي 107

 1 گيالن اعصاب بيماريهاي 108

 1 مازندران اعصاب بيماريهاي 109

 2 مشهد اعصاب بيماريهاي 110

 1 همدان اعصاب بيماريهاي 111

 1 قم اعصاب بيماريهاي 112

113  
 

 آزاد

 7 كردستان داخلي بيماريهاي

 5 اراك داخلي بيماريهاي 114

 7 اروميه داخلي بيماريهاي 115

www.konkur.in

forum.konkur.in



٣١ 
 

 17 اصفهان داخلي بيماريهاي 116

 17 اهواز داخلي بيماريهاي 117

 14 ايران داخلي بيماريهاي 118

 6 بابل داخلي بيماريهاي 119

 6 كرمانشاه داخلي بيماريهاي 120

 4 بندرعباس داخلي بيماريهاي 121

 34شهيدبهشتي داخلي بيماريهاي 122

 3 بيرجند داخلي بيماريهاي 123

 17 تبريز داخلي بيماريهاي 124

 31 تهران داخلي بيماريهاي 125

 3 رفسنجان داخلي بيماريهاي 126

 4 زاهدان داخلي بيماريهاي 127

 6 زنجان داخلي بيماريهاي 128

 5 سمنان داخلي بيماريهاي 129

 7 شهركرد داخلي بيماريهاي 130

 12 شيراز داخلي بيماريهاي 131

 3 فسا داخلي بيماريهاي 132

 4 قزوين داخلي بيماريهاي 133

 4 كاشان داخلي بيماريهاي 134

 8 كرمان داخلي بيماريهاي 135

 6 گيالن داخلي بيماريهاي 136

 6 مازندران داخلي بيماريهاي 137

 13 مشهد داخلي بيماريهاي 138

 6 همدان داخلي بيماريهاي 139

 4 يزد داخلي بيماريهاي 140

 3 لرستان داخلي بيماريهاي 141

 3 بوشهر داخلي بيماريهاي 142

 3 ياسوج داخلي بيماريهاي 143

 آزاد
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 3 ايالم داخلي بيماريهاي 144

 نفر بورسيه مرد 3 بقيه اله داخلي بيماريهاي 145

 نفر رسمي سپاه مرد 1 بقيه اله خليدا بيماريهاي 146

 2 سبزوار داخلي بيماريهاي 147

 6 اردبيل داخلي بيماريهاي 148

 6 گلستان داخلي بيماريهاي 149

 2 البرز داخلي بيماريهاي 150

 2 شاهرود داخلي بيماريهاي 151

 3 قم داخلي بيماريهاي 152

 5 ارتش داخلي بيماريهاي 153

154  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 محروم
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3 كردستان داخلي بيماريهاي

 2 اراك داخلي بيماريهاي 155

 3 اروميه داخلي بيماريهاي 156

 7 اصفهان داخلي بيماريهاي 157

 7 اهواز داخلي بيماريهاي 158

 6 ايران داخلي بيماريهاي 159

 3 بابل داخلي بيماريهاي 160

 3 كرمانشاه داخلي بيماريهاي 161

 2 بندرعباس داخلي بيماريهاي 162

 14شهيدبهشتي داخلي بيماريهاي 163

 1 بيرجند داخلي بيماريهاي 164

 7 تبريز داخلي بيماريهاي 165

 13 تهران داخلي بيماريهاي 166

 2 رفسنجان داخلي بيماريهاي 167

 2 زاهدان داخلي بيماريهاي 168

 3 زنجان داخلي بيماريهاي 169

 2 سمنان داخلي بيماريهاي 170

 3 شهركرد داخلي بيماريهاي 171

 آزاد
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 5 شيراز داخلي بيماريهاي 172

 1 فسا داخلي بيماريهاي 173

 2 قزوين داخلي بيماريهاي 174

 2 كاشان داخلي بيماريهاي 175

 4 كرمان داخلي بيماريهاي 176

 2 گيالن داخلي بيماريهاي 177

 2 مازندران داخلي بيماريهاي 178

 5 مشهد داخلي يهايبيمار 179

 2 همدان داخلي بيماريهاي 180

 2 يزد داخلي بيماريهاي 181

 2 لرستان داخلي بيماريهاي 182

 1 بوشهر داخلي بيماريهاي 183

 2 ياسوج داخلي بيماريهاي 184

 2 ايالم داخلي بيماريهاي 185

 1 سبزوار داخلي بيماريهاي 186

 2 اردبيل داخلي بيماريهاي 187

 3 گلستان داخلي بيماريهاي 188

 1 البرز داخلي بيماريهاي 189

 1 شاهرود داخلي بيماريهاي 190

 2 قم داخلي بيماريهاي 191

192  
 
 
 
 
 
 
 
 آزاد

عفوني و بيماريهاي
 گرمسيري

 3 اراك

عفوني و بيماريهاي 193
 گرمسيري

 4 اصفهان

عفوني و بيماريهاي 194
 گرمسيري

 4 اهواز

عفوني و بيماريهاي 195
 گرمسيري

 2 ايران

عفوني و بيماريهاي 196
 گرمسيري

 2 بابل

 محروم
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عفوني و بيماريهاي 197
 گرمسيري

 3 كرمانشاه

عفوني و بيماريهاي 198
 گرمسيري

 9شهيدبهشتي

عفوني و بيماريهاي 199
 گرمسيري

 3 تبريز

عفوني و بيماريهاي 200
 گرمسيري

 9 تهران

عفوني و بيماريهاي 201
 گرمسيري

 3 زاهدان

عفوني و بيماريهاي 202
 گرمسيري

 2 زنجان

عفوني و بيماريهاي 203
 گرمسيري

 2 قزوين

عفوني و بيماريهاي 204
 گرمسيري

 3 كاشان

عفوني و بيماريهاي 205
 گرمسيري

 2 مازندران

عفوني و بيماريهاي 206
 گرمسيري

 4 مشهد

عفوني و بيماريهاي 207
 گرمسيري

 3 همدان

عفوني و بيماريهاي 208
 گرمسيري

 2 يزد

209  
 
 
 
 
 

 محروم

عفوني و بيماريهاي
 گرمسيري

 1 اراك

عفوني و بيماريهاي 210
 گرمسيري

 2 اصفهان

عفوني و بيماريهاي 211
 گرمسيري

 2 اهواز

عفوني و بيماريهاي 212
 گرمسيري

 1 ايران

عفوني و بيماريهاي 213
 گرمسيري

 1 بابل

عفوني و بيماريهاي 214
 گرمسيري

 2 كرمانشاه

 آزاد
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عفوني و بيماريهاي 215
 گرمسيري

 4شهيدبهشتي

عفوني و بيماريهاي 216
 گرمسيري

 1 تبريز

عفوني و بيماريهاي 217
 گرمسيري

 4 تهران

عفوني و بيماريهاي 218
 گرمسيري

 2 زاهدان

عفوني و بيماريهاي 219
 گرمسيري

 1 زنجان

عفوني و بيماريهاي 220
 گرمسيري

 1 قزوين

عفوني و بيماريهاي 221
 گرمسيري

 1 كاشان

عفوني و بيماريهاي 222
 گرمسيري

 1 مازندران

عفوني و بيماريهاي 223
 گرمسيري

 2 مشهد

عفوني و بيماريهاي 224
 گرمسيري

 1 همدان

عفوني و بيماريهاي 225
 گرمسيري

 1 يزد

226  
 
 
 
 
 
 
 
 آزاد

 4 اروميه قلب و عروق بيماريهاي

 11 اصفهان قلب و عروق بيماريهاي 227

 6 اهواز قلب و عروق بيماريهاي 228

 29 ايران قلب و عروق بيماريهاي 229

 4 بابل قلب و عروق بيماريهاي 230

 4 كرمانشاه قلب و عروق بيماريهاي 231

 2 بندرعباس قلب و عروق بيماريهاي 232

 14شهيدبهشتي عروققلب و بيماريهاي 233

 8 تبريز قلب و عروق بيماريهاي 234

 21 تهران قلب و عروق بيماريهاي 235

 3 زاهدان قلب و عروق بيماريهاي 236

 محروم
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 3 زنجان قلب و عروق بيماريهاي 237

 8 شيراز قلب و عروق بيماريهاي 238

 3 قزوين قلب و عروق بيماريهاي 239

 3 كرمان قلب و عروق بيماريهاي 240

 4 گيالن قلب و عروق بيماريهاي 241

 4 مازندران قلب و عروق بيماريهاي 242

 8 مشهد قلب و عروق بيماريهاي 243

 4 همدان قلب و عروق بيماريهاي 244

 4 يزد قلب و عروق بيماريهاي 245

 نفر رسمي سپاه مرد 1 بقيه اله قلب و عروق بيماريهاي 246

 نفر بورسيه مرد 2 بقيه اله قلب و عروق بيماريهاي 247

248   
  
  
  
  
  
  
  

 محروم

 2 اروميه قلب و عروق بيماريهاي

 5 اصفهان قلب و عروق بيماريهاي 249

 2 اهواز قلب و عروق بيماريهاي 250

 12 ايران قلب و عروق بيماريهاي 251

 2 بابل قلب و عروق بيماريهاي 252

 2 كرمانشاه قلب و عروق بيماريهاي 253

 1 بندرعباس قلب و عروق بيماريهاي 254

 6شهيدبهشتي قلب و عروق بيماريهاي 255

 3 تبريز قلب و عروق بيماريهاي 256

 9 تهران قلب و عروق بيماريهاي 257

 1 زاهدان قلب و عروق بيماريهاي 258

 2 زنجان قلب و عروق بيماريهاي 259

 3 شيراز قلب و عروق بيماريهاي 260

 2 قزوين قلب و عروق بيماريهاي 261

 2 كرمان قلب و عروق بيماريهاي 262

 2 گيالن قلب و عروق بيماريهاي 263

 2 مازندران قلب و عروق بيماريهاي 264

 آزاد
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 4 مشهد قلب و عروق بيماريهاي 265

 2 همدان قلب و عروق بيماريهاي 266

 2 يزد قلب و عروق بيماريهاي 267

268  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آزاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  آزاد
  
  
  

 

 4 كردستان كودكان

 5 اراك كودكان 269

 5 اروميه كودكان 270

 9 اصفهان كودكان 271

 11 اهواز كودكان 272

 15 ايران كودكان 273

 6 بابل كودكان 274

 6 كرمانشاه كودكان 275

 6 بندرعباس كودكان 276

 25شهيدبهشتي كودكان 277

 3 بيرجند كودكان 278

 4 تبريز كودكان 279

 30 تهران كودكان 280

 4 زاهدان كودكان 281

 3 زنجان كودكان 282

 3 سمنان كودكان 283

 3 شهركرد كودكان 284

 12 شيراز كودكان 285

 5 قزوين كودكان 286

 6 كاشان كودكان 287

 5 كرمان كودكان 288

 3 گيالن كودكان 289

 4 مازندران كودكان 290

 10 مشهد كودكان 291

 5 همدان كودكان 292
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 4 يزد كودكان 293

 3 لرستان كودكان 294

 3 بوشهر كودكان 295

 3 ياسوج كودكان 296

 3 ايالم كودكان 297

 3 سبزوار كودكان 298

 3 اردبيل كودكان 299

 5 گلستان كودكان 300

 2 البرز كودكان 301

 2 زابل كودكان 302

 3 قم كودكان 303

304  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محروم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 2 كردستان كودكان

 2 اراك كودكان 305

 2 اروميه كودكان 306

 4 اصفهان كودكان 307

 5 اهواز كودكان 308

 7 ايران كودكان 309

 2 بابل كودكان 310

 3 كرمانشاه كودكان 311

 2 بندرعباس كودكان 312

 11شهيدبهشتي كودكان 313

 1 بيرجند كودكان 314

 2 تبريز كودكان 315

 13 تهران كودكان 316

 2 زاهدان كودكان 317

 2 زنجان كودكان 318

 2 سمنان كودكان 319

 1 شهركرد كودكان 320
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 5 شيراز كودكان 321

 2 قزوين كودكان 322

 2 كاشان كودكان 323

 2 كرمان كودكان 324

 2 گيالن كودكان 325

 2 مازندران كودكان 326

 4 مشهد كودكان 327

 2 همدان نكودكا 328

 2 يزد كودكان 329

 1 لرستان كودكان 330

 1 بوشهر كودكان 331

 1 ياسوج كودكان 332

 1 ايالم كودكان333

 1 سبزوار كودكان 334

 1 اردبيل كودكان335

 2 گلستان كودكان 336

 1 البرز كودكان337

 1 زابل كودكان338

 2 قم كودكان 339

340  
 
 

  
  
  
  
 آزاد
 

 
 

 

 5 كردستان بيهوشي

 3 اراك بيهوشي 341

 5 اروميه بيهوشي 342

 11 اصفهان بيهوشي 343

 14 اهواز بيهوشي 344

 17 ايران بيهوشي 345

 4 بابل بيهوشي 346

 6 كرمانشاه بيهوشي 347

 3 بندرعباس بيهوشي348

 محروم
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 15شهيدبهشتي بيهوشي 349

 3 بيرجند بيهوشي 350

 6 تبريز بيهوشي 351

 23 تهران بيهوشي 352

 2 جهرم بيهوشي353

 2 رفسنجان بيهوشي 354

 8 زاهدان بيهوشي355

 3 زنجان بيهوشي 356

 2 سمنان بيهوشي357

 2 شهركرد بيهوشي358

 11 شيراز بيهوشي 359

 5 قزوين بيهوشي 360

 3 كاشان بيهوشي 361

 6 كرمان بيهوشي 362

 5 گيالن بيهوشي 363

 4 مازندران بيهوشي 364

 10 مشهد بيهوشي 365

 6 همدان بيهوشي 366

 4 يزد بيهوشي 367

 3 لرستان بيهوشي 368

 مردنفر بورسيه  3 بقيه اله بيهوشي 369

  نفر رسمي سپاه مرد 1 بقيه اله بيهوشي 370
 3 اردبيل بيهوشي 371

 3 گلستان بيهوشي 372

 2 البرز بيهوشي373

 3 قم بيهوشي 374

 بيهوشي375
  

 5 ارتش

 آزاد
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376  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محروم
 

 2 كردستان بيهوشي

 1 اراك بيهوشي377

 2 اروميه بيهوشي378

 5 اصفهان بيهوشي 379

 6 اهواز بيهوشي 380

 8 ايران بيهوشي 381

 2 بابل بيهوشي 382

 2 كرمانشاه بيهوشي383

 2 بندرعباس بيهوشي384

 7شهيدبهشتي بيهوشي385

 1 بيرجند بيهوشي 386

 3 تبريز بيهوشي387

 10 تهران بيهوشي388

 1 جهرم بيهوشي 389

 1 رفسنجان بيهوشي 390

 3 زاهدان بيهوشي 391

 2 زنجان بيهوشي 392

 1 سمنان بيهوشي 393

 1 شهركرد بيهوشي 394

 5 شيراز بيهوشي 395

 2 قزوين بيهوشي 396

 1 كاشان بيهوشي 397

 2 كرمان بيهوشي 398

 2 گيالن بيهوشي 399

 2 مازندران بيهوشي 400

 4 مشهد بيهوشي 401

 2 همدان بيهوشي 402

 2 يزد بيهوشي 403
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 1 لرستان بيهوشي 404

 1 اردبيل بيهوشي 405

 2 گلستان بيهوشي 406

 1 البرز بيهوشي 407

 1 قم بيهوشي 408

409   
  
  
  
  
  
  
  
  
 آزاد

 3 اروميه شناسي آسيب

 6 اصفهان شناسي آسيب 410

 3 اهواز شناسي آسيب 411

 7 ايران شناسي آسيب 412

 3 بابل شناسي آسيب 413

 3 كرمانشاه شناسي آسيب 414

 2 بندرعباس شناسي آسيب 415

 8شهيدبهشتي شناسي آسيب 416

 4 تبريز شناسي آسيب 417

 15 تهران شناسي آسيب 418

 8 شيراز شناسي آسيب 419

 2 كاشان شناسي آسيب 420

 3 كرمان شناسي آسيب 421

 3 مازندران شناسي آسيب 422

 4 مشهد شناسي آسيب 423

 3 همدان شناسي آسيب 424

 2 يزد شناسي آسيب 425

426  
 
 
 

 محروم

 2 اروميه شناسي آسيب

 2 اصفهان شناسي آسيب 427

 1 اهواز شناسي آسيب 428

 3 ايران شناسي آسيب 429

 2 بابل شناسي آسيب 430

 1 كرمانشاه شناسي آسيب 431
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 1 بندرعباس شناسي آسيب 432

 3شهيدبهشتي شناسي آسيب 433

 2 تبريز شناسي آسيب 434

 6 تهران شناسي آسيب 435

 4 شيراز شناسي آسيب 436

 1 كاشان شناسي آسيب 437

 1 كرمان شناسي آسيب438

 1 مازندران شناسي آسيب 439

 2 مشهد شناسي آسيب 440

 1 همدان شناسي آسيب 441

 1 يزد شناسي آسيب 442

443  
 
 
 
 
 
 
 
 آزاد

 4 اصفهان پوست بيماريهاي

 3 اهواز پوست بيماريهاي 444

 2 ايران پوست بيماريهاي 445

 1 كرمانشاه پوست بيماريهاي 446

 6شهيدبهشتي پوست بيماريهاي 447

 4 تبريز پوست بيماريهاي 448

 9 تهران پوست بيماريهاي 449

 4 شيراز پوست بيماريهاي 450

 3 كرمان پوست بيماريهاي 451

 1 گيالن پوست بيماريهاي 452

 4 مشهد پوست بيماريهاي 453

 2 همدان پوست بيماريهاي 454

455  
 
 
 
 
 

 محروم

 2 اصفهان پوست بيماريهاي

 1 اهواز پوست بيماريهاي 456

 1 ايران پوست بيماريهاي 457

 1 كرمانشاه پوست بيماريهاي 458

 3شهيدبهشتي پوست بيماريهاي 459
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 2 تبريز پوست بيماريهاي 460

 4 تهران پوست بيماريهاي 461

 2 شيراز پوست بيماريهاي 462

 1 كرمان پوست بيماريهاي 463

 1 گيالن پوست بيماريهاي 464

 2 مشهد پوست بيماريهاي 465

 1 همدان پوست بيماريهاي 466

467   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  آزاد
  
  
  
  
  
  

  

فيزيكي و پزشكي
 توانبخشي

 5 اصفهان

فيزيكي و پزشكي 468
 توانبخشي

 9 ايران

فيزيكي و پزشكي 469
 توانبخشي

 7شهيدبهشتي

فيزيكي و پزشكي 470
 توانبخشي

 6 تبريز

فيزيكي و پزشكي 471
 توانبخشي

 3 تهران

فيزيكي و پزشكي 472
 توانبخشي

 7 شيراز

فيزيكي و پزشكي 473
 توانبخشي

 2 همدان

فيزيكي و پزشكي 474
 توانبخشي

 3 يزد

فيزيكي و پزشكي 475
 توانبخشي

 نفر عضو رسمي ارتش، ناجا، وزارت دفاع3 بقيه اله

فيزيكي و پزشكي 476
 توانبخشي

 3 ارتش

477   
  
  
 آزاد

 4 كردستان عمومي جراحي

 2 اراك عمومي جراحي 478

 4 اروميه عمومي جراحي 479

 6 اصفهان عمومي جراحي 480

 11 اهواز عمومي جراحي 481

 8 ايران عمومي جراحي 482
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 3 بابل عمومي جراحي483

 5 كرمانشاه عمومي جراحي 484

 2 بندرعباس عمومي جراحي 485

 15شهيدبهشتي عمومي جراحي 486

 2 بيرجند عمومي جراحي 487

 5 تبريز عمومي جراحي488

 12 تهران عمومي جراحي 489

 4 زاهدان عمومي جراحي 490

 3 زنجان عمومي جراحي 491

 2 شهركرد عمومي جراحي 492

 11 شيراز عمومي جراحي 493

 5 قزوين عمومي جراحي 494

 2 كاشان عمومي جراحي 495

 4 كرمان عمومي جراحي 496

 3 گيالن عمومي جراحي 497

 4 مازندران عمومي جراحي 498

 9 مشهد عمومي جراحي 499

 4 همدان عمومي جراحي 500

 3 يزد عمومي جراحي 501

 3 لرستان عمومي جراحي 502

 2 بوشهر عمومي جراحي 503

 2 ياسوج عمومي جراحي 504

 بورسيه مردنفر  2 بقيه اله عمومي جراحي 505

 نفر بورسيه زن 1 بقيه اله عمومي جراحي 506

 نفر رسمي سپاه مرد 1 بقيه اله عمومي جراحي 507

 2 اردبيل عمومي جراحي 508

 3 گلستان عمومي جراحي 509

 2 البرز عمومي جراحي 510

 آزاد
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 3 قم عمومي جراحي 511

 4 ارتش عمومي جراحي 512

513   
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 محروم
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 حرومم

 2 كردستان عمومي جراحي

 1 اراك عمومي جراحي 514

 2 اروميه عمومي جراحي 515

 3 اصفهان عمومي جراحي 516

 5 اهواز عمومي جراحي 517

 3 ايران عمومي جراحي 518

 1 بابل عمومي جراحي 519

 2 كرمانشاه عمومي جراحي 520

 1 بندرعباس عمومي جراحي 521

 6شهيدبهشتي عمومي جراحي 522

 1 بيرجند عمومي جراحي 523

 2 تبريز عمومي جراحي 524

 5 تهران عمومي جراحي 525

 2 زاهدان عمومي جراحي 526

 1 زنجان عمومي جراحي 527

 1 شهركرد عمومي جراحي 528

 5 شيراز عمومي جراحي 529

 2 قزوين عمومي جراحي 530

 1 كاشان عمومي جراحي 531

 2 كرمان عمومي جراحي 532

 2 گيالن عمومي جراحي533

 2 مازندران عمومي جراحي 534

 4 مشهد عمومي جراحي535

 2 همدان عمومي جراحي 536

 1 يزد عمومي جراحي537

 1 لرستان عمومي جراحي538
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 1 بوشهر عمومي جراحي 539

 1 ياسوج عمومي جراحي 540

 1 بقيه اله عمومي جراحي 541

 1 اردبيل عمومي جراحي 542

 2 گلستان عمومي جراحي 543

 1 البرز عمومي جراحي 544

 1 قم عمومي جراحي 545

546   
  
  
  
  
  
  
  
 آزاد

 1 اراك مغز و اعصاب جراحي

 2 اروميه مغز و اعصاب جراحي 547

 6 اصفهان مغز و اعصاب جراحي 548

 2 اهواز مغز و اعصاب جراحي 549

 6 ايران مغز و اعصاب جراحي 550

 2 كرمانشاه مغز و اعصاب جراحي 551

 7شهيدبهشتي مغز و اعصاب جراحي 552

 1 بيرجند مغز و اعصاب جراحي553

 4 تبريز مغز و اعصاب جراحي 554

 7 تهران مغز و اعصاب جراحي 555

 6 شيراز مغز و اعصاب جراحي 556

 2 كاشان مغز و اعصاب جراحي 557

 2 كرمان مغز و اعصاب جراحي558

 2 گيالن مغز و اعصاب جراحي 559

 2 مازندران مغز و اعصاب جراحي 560

 6 مشهد مغز و اعصاب جراحي 561

 2 همدان مغز و اعصاب جراحي 562

 2 البرز مغز و اعصاب جراحي 563

564   
  

 محروم

 1 اراك مغز و اعصاب جراحي

 1 اروميه مغز و اعصاب جراحي 565

 2 اصفهان مغز و اعصاب جراحي 566
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 1 اهواز مغز و اعصاب جراحي 567

 3 ايران مغز و اعصاب جراحي 568

 1 كرمانشاه مغز و اعصاب جراحي 569

 3شهيدبهشتي مغز و اعصاب جراحي 570

 1 بيرجند مغز و اعصاب جراحي 571

 2 تبريز مغز و اعصاب جراحي 572

 3 تهران مغز و اعصاب جراحي573

 2 شيراز مغز و اعصاب جراحي 574

 1 كاشان مغز و اعصاب جراحي 575

 1 كرمان مغز و اعصاب جراحي 576

 1 گيالن مغز و اعصاب جراحي577

 1 مازندران مغز و اعصاب جراحي578

 3 مشهد مغز و اعصاب جراحي 579

 1 همدان مغز و اعصاب جراحي 580

 1 البرز مغز و اعصاب جراحي 581

582   
  
  
  
 آزاد

 5 اصفهان پزشكي چشم

 3 اهواز پزشكي چشم583

 5 ايران پزشكي چشم 584

 2 كرمانشاه پزشكي چشم585

 10شهيدبهشتي پزشكي چشم 586

 3 تبريز پزشكي چشم587

 14 تهران پزشكي چشم588

 4 زاهدان پزشكي چشم 589

 6 شيراز پزشكي چشم 590

 2 كرمان پزشكي چشم 591

 2 گيالن پزشكي چشم 592

 8 مشهد پزشكي چشم 593

 2 يزد پزشكي چشم 594
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 نفر بورسيه مرد 2 بقيه اله پزشكي چشم 595

596   
  
  
  
  
  
  
  

 محروم

 2 اصفهان پزشكي چشم

 2 اهواز پزشكي چشم 597

 2 ايران پزشكي چشم 598

 1 كرمانشاه پزشكي چشم 599

 4شهيدبهشتي پزشكي چشم 600

 2 تبريز پزشكي چشم 601

 6 تهران پزشكي چشم 602

 2 زاهدان پزشكي چشم 603

 2 شيراز پزشكي چشم 604

 1 كرمان پزشكي چشم 605

 1 گيالن پزشكي چشم 606

 3 مشهد پزشكي چشم 607

 1 يزد پزشكي چشم 608

609   
  
  
  
  
 آزاد

 2 اصفهان راديوانكولوژي

 3 اهواز راديوانكولوژي 610

 4 ايران راديوانكولوژي 611

 2 بابل راديوانكولوژي 612

 1 كرمانشاه راديوانكولوژي 613

 10شهيدبهشتي راديوانكولوژي 614

 6 تهران راديوانكولوژي 615

 5 شيراز راديوانكولوژي 616

 2 كرمان راديوانكولوژي 617

 5 مشهد راديوانكولوژي 618

 1 همدان راديوانكولوژي 619

620   
  
  آزاد

 

 3 اراك راديولوژي

 3 اروميه راديولوژي 621

 13 اصفهان راديولوژي 622
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 9 اهواز راديولوژي 623

 16 ايران راديولوژي 624

 4 بابل راديولوژي 625

 8 كرمانشاه راديولوژي 626

 18شهيدبهشتي راديولوژي 627

 3 بيرجند راديولوژي 628

 11 تبريز راديولوژي 629

 20 تهران راديولوژي 630

 3 رفسنجان راديولوژي 631

 8 زاهدان راديولوژي 632

 3 زنجان راديولوژي 633

 13 رازشي راديولوژي 634

 2 فسا راديولوژي 635

 3 كاشان راديولوژي 636

 6 كرمان راديولوژي 637

 6 گيالن راديولوژي 638

 5 مازندران راديولوژي 639

 15 مشهد راديولوژي 640

 3 همدان راديولوژي 641

 5 يزد راديولوژي 642

 نفر بورسيه مرد  1 بقيه اله راديولوژي 643

  نفر بورسيه زن 2 بقيه اله راديولوژي 644
 2 گلستان راديولوژي 645

 3 ارتش راديولوژي 646

647   
  

 محروم
  

 

 2 اراك راديولوژي

 1 اروميه راديولوژي 648

 6 اصفهان راديولوژي 649

 4 اهواز راديولوژي 650

 آزاد
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                     7 ايران راديولوژي 651

                       2 بابل راديولوژي 652

 3 كرمانشاه راديولوژي 653

 8شهيدبهشتي راديولوژي 654

 1 بيرجند راديولوژي 655

 5 تبريز راديولوژي 656

 9 تهران راديولوژي 657

 1 رفسنجان راديولوژي 658

 3 زاهدان راديولوژي 659

 2 زنجان راديولوژي 660

 6 شيراز راديولوژي 661

 1 فسا راديولوژي 662

 1 كاشان راديولوژي 663

 3 كرمان راديولوژي 664

 3 گيالن راديولوژي 665

 2 مازندران راديولوژي 666

 7 مشهد راديولوژي 667

 1 همدان راديولوژي 668

 2 يزد راديولوژي 669

 1 گلستان راديولوژي 670

671   
  
  

  
  
 آزاد
 

 4 كردستان روانپزشكي

 2 اراك روانپزشكي 672

 8 اصفهان روانپزشكي 673

 5 اهواز روانپزشكي 674

 13 ايران روانپزشكي 675

 3 بابل روانپزشكي 676

 3 كرمانشاه روانپزشكي 677

 10شهيدبهشتي روانپزشكي 678

 محروم
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 6 تبريز روانپزشكي 679

 14 تهران روانپزشكي 680

 3 زاهدان روانپزشكي 681

 3 زنجان روانپزشكي 682

 6 شيراز روانپزشكي 683

 2 قزوين روانپزشكي 684

 3 كاشان روانپزشكي 685

 3 كرمان روانپزشكي 686

 5 گيالن روانپزشكي 687

 6 مازندران روانپزشكي 688

 8 مشهد روانپزشكي 689

 3 همدان روانپزشكي 690

 3 يزد روانپزشكي 691

 3 گلستان روانپزشكي 692

 7 بهزيستي روانپزشكي 693

694   
  
  
  
  
  
  
  
  

 محروم
 

 2 كردستان روانپزشكي

 1 اراك روانپزشكي 695

 3 اصفهان روانپزشكي 696

 2 اهواز روانپزشكي 697

 6 ايران روانپزشكي 698

 1 بابل روانپزشكي 699

 2 كرمانشاه روانپزشكي 700

 4شهيدبهشتي روانپزشكي 701

 3 تبريز روانپزشكي 702

 6 تهران روانپزشكي 703

 2 زاهدان روانپزشكي 704

 1 زنجان روانپزشكي 705

 2 شيراز روانپزشكي 706
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 1 قزوين روانپزشكي 707

 1 كاشان روانپزشكي 708

 2 كرمان روانپزشكي 709

 2 گيالن روانپزشكي 710

 2 مازندران روانپزشكي 711

 3 مشهد روانپزشكي 712

 2 همدان روانپزشكي 713

 1 يزد روانپزشكي 714

 1 گلستان روانپزشكي 715

 3 بهزيستي روانپزشكي 716

717   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آزاد
 

 4 كردستان وزايمان زنان

 4 اراك وزايمان زنان 718

 6 اروميه وزايمان زنان 719

 10 اصفهان وزايمان زنان 720

 15 اهواز وزايمان زنان 721

 14 ايران وزايمان زنان 722

 3 بابل وزايمان زنان 723

 7 كرمانشاه وزايمان زنان 724

 3 بندرعباس وزايمان زنان 725

 19شهيدبهشتي وزايمان زنان 726

 9 تبريز وزايمان زنان 727

 23 تهران وزايمان زنان 728

 5 زاهدان وزايمان زنان 729

 4 زنجان وزايمان زنان 730

 3 سمنان وزايمان زنان 731

 3 شهركرد وزايمان زنان 732

 11 شيراز وزايمان زنان733

 4 قزوين وزايمان زنان 734

www.konkur.in

forum.konkur.in



٥٤ 
 

 4 كاشان وزايمان زنان735

 4 كرمان وزايمان زنان 736

 4 گيالن وزايمان زنان737

 3 مازندران وزايمان زنان738

 10 مشهد وزايمان زنان 739

 6 همدان وزايمان زنان 740

 4 يزد وزايمان زنان 741

 3 ياسوج وزايمان زنان 742

 3 اردبيل وزايمان زنان 743

 4 گلستان وزايمان زنان 744

 2 البرز وزايمان زنان 745

 2 زابل وزايمان زنان 746

747   
  
  
  
  
  
  
  
  

 محروم
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 2 كردستان وزايمان زنان

 2 اراك وزايمان زنان 748

 2 اروميه وزايمان زنان 749

 4 اصفهان وزايمان زنان 750

 7 اهواز وزايمان زنان 751

 6 ايران وزايمان زنان 752

 2 بابل وزايمان زنان753

 3 كرمانشاه وزايمان زنان 754

 2 بندرعباس وزايمان زنان 755

 8شهيدبهشتي وزايمان زنان 756

 4 تبريز وزايمان زنان757

 10 تهران وزايمان زنان758

 2 زاهدان وزايمان زنان 759

 2 زنجان وزايمان زنان 760

 2 سمنان وزايمان زنان 761

 1 شهركرد وزايمان زنان 762
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 5 شيراز وزايمان زنان 763

 2 قزوين وزايمان زنان 764

 2 كاشان وزايمان زنان 765

 2 كرمان وزايمان زنان 766

 2 گيالن وزايمان زنان 767

 2 مازندران وزايمان زنان 768

 5 مشهد وزايمان زنان 769

 2 همدان وزايمان زنان 770

 2 يزد وزايمان زنان 771

 1 ياسوج وزايمان زنان 772

 2 اردبيل وزايمان زنان773

 2 گلستان وزايمان زنان 774

 1 البرز وزايمان زنان775

 1 زابل وزايمان زنان 776

777  
  
  
  
  
  
 آزاد

 3 اصفهان وبيني گوش گلو

 3 اهواز وبيني گوش گلو778

 6 ايران وبيني گوش گلو 779

 1 كرمانشاه وبيني گوش گلو 780

 8شهيدبهشتي وبيني گوش گلو 781

 3 تبريز وبيني گوش گلو 782

 10 تهران وبيني گوش گلو783

 4 شيراز وبيني گوش گلو 784

 3 كرمان وبيني گوش گلو785

 3 گيالن وبيني گوش گلو 786

 6 مشهد وبيني گوش گلو787

 3 همدان وبيني گوش گلو788

 2 يزد وبيني گلوگوش 789

 نفر بورسيه مرد 2 بقيه اله وبيني گوش گلو 790

 محروم
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791   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محروم

 2 اصفهان وبيني گوش گلو

 1 اهواز وبيني گوش گلو 792

 3 ايران وبيني گوش گلو 793

 1 كرمانشاه وبيني گوش گلو 794

 3شهيدبهشتي وبيني گوش گلو 795

 2 تبريز وبيني گوش گلو 796

 5 تهران وبيني گوش گلو 797

 2 شيراز وبيني گوش گلو 798

 1 كرمان وبيني گوش گلو 799

 1 گيالن وبيني گوش گلو 800

 2 مشهد وبيني گوش گلو 801

 1 همدان وبيني گوش گلو 802

 1 يزد وبيني گوش گلو 803

 1 بقيه اله وبيني گوش گلو 804

805   
  

 آزاد 
  

 3  ايران پزشكي هسته اي 

 7  تهران پزشكي هسته اي  806

 4شهيدبهشتي ايپزشكي هسته  807

 4 شيراز پزشكي هسته اي  808

 4 مشهد پزشكي هسته اي  809

810   
  
  
 آزاد

 4 ايران طب كار

 2 بندرعباس طب كار 811

 10 تهران طب كار 812

 2 مشهد طب كار 813

 3 يزد طب كار 814

815   
   

 آزاد

 4 كردستان اورژانس طب

 6 اراك اورژانس طب 816

 15 اصفهان اورژانس طب 817

 18 اهواز اورژانس طب 818
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 21 ايران اورژانس طب 819

 6 كرمانشاه اورژانس طب 820

 4 بندرعباس اورژانس طب 821

 23شهيدبهشتي اورژانس طب 822

 17 تبريز اورژانس طب 823

 21 تهران اورژانس طب 824

 6 زاهدان اورژانس طب 825

 6 زنجان اورژانس طب 826

 4 سمنان اورژانس طب 827

 10 شيراز اورژانس طب 828

 13 كرمان اورژانس طب 829

 6 گيالن اورژانس طب 830

 6 مازندران اورژانس طب 831

 14 مشهد اورژانس طب 832

 6 همدان اورژانس طب833

 6 يزد اورژانس طب834

 نفر بورسيه مرد 6 بقيه اله اورژانس طب835

  نفر عضو رسمي ارتش، ناجا و وزارت دفاع2 بقيه اله اورژانس طب 836
 4 البرز اورژانس طب837

 4 شاهرود اورژانس طب838

 4 قم اورژانس طب 839

 9 ارتش اورژانس طب 840

841   
  

  محروم
  

  
  
 

 2 كردستان اورژانس طب

 2 اراك اورژانس طب 842

 7 اصفهان اورژانس طب843

 8 اهواز اورژانس طب 844

 9 ايران اورژانس طب 845

 3 كرمانشاه اورژانس طب 846

 آزاد
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 2 بندرعباس اورژانس طب 847

 10شهيدبهشتي اورژانس طب848

 8 تبريز اورژانس طب 849

 9 تهران اورژانس طب 850

 3 زاهدان اورژانس طب 851

 3 زنجان اورژانس طب 852

 2 سمنان اورژانس طب853

 4 شيراز اورژانس طب 854

 5 كرمان رژانساو طب855

 3 گيالن اورژانس طب 856

 3 مازندران اورژانس طب857

 6 مشهد اورژانس طب858

 3 همدان اورژانس طب 859

 2 يزد اورژانس طب 860

 2 البرز اورژانس طب 861

 2 شاهرود اورژانس طب 862

 2 قم اورژانس طب 863

 2 ارتش فضا طب هوا و آزاد 864

865   
  

 آزاد   

 4 ايران ورزشي پزشكي

 2شهيدبهشتي ورزشي پزشكي 866

 4 تهران ورزشي پزشكي 867

 2 مازندران ورزشي پزشكي 868

869   
  
 آزاد

 4 اصفهان پزشك خانواده

 4 ايران پزشك خانواده 870

 3 بيرجند پزشك خانواده 871

 4 تبريز پزشك خانواده 872

 6 تهران پزشك خانواده873

 4 شهيدبهشتي پزشك خانواده 874

 محروم
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 4 شيراز پزشك خانواده875

 2 قم خانوادهپزشك 876

 2 كرمان پزشك خانواده877

  2 كرمانشاه پزشك خانواده878
  6 مازندران پزشك خانواده 879
  4 مشهد پزشك خانواده 880

  
  
ان ك خانواده بوده، مي بايست درزمشمتقاضي رشته پز در فرم ثبت نامي خود كليه داوطلباني كه*

نمايند. اطالعات بيشتر در خصوص زمان برگزاري مصاحبه و ساير شركت مصاحبه مقتضي در 
  جزئيات متعاقباً اعالم مي گردد. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : ٥شماره جدول ٤-٥
  در کشور joint یچرخش یاريدست یجدول برنامه ها
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يف
رد

  

سال   رشته
  مجوز

  مدت/ مقطع سال دستياري بصورت مهمان  دانشگاه مقصد  دانشگاه مبداء

  با شيراز مصوب طبق برنامه چرخشي شيراز فسا  92  داخلي 1
ماه جهت گذراندن دوره تكميلي بلوك هاي تخصصي به جز 9 شيراز ياسوج  91

 ICUنفرولوژي و 

  سال 2سال  2 مشهد بيرجند  89
  سال 2سال  2 گلستان شاهرود  93
  سال 2سال  2 اهواز ايالم  93
سال 2سال  2 كرمان رفسنجان  94  

جونيت با يكي از البرز  
  دانشگاههاي شهر تهران

 

جونيت با دانشگاه علوم  سبزوار  
  پزشكي مشهد

 

جونيت با يكي  البرز  97
 ازدانشگاههاي شهر تهران 

 

سال 2سال  2 تبريز زنجان  89  روانپزشكي 2  

  بصورت مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران  تهران قزوين  92
ماه جهت روانشناسي و رواندرماني به مركز آموزشي ديگري 9 - مازندران  94

  اعزام شوند
تا زمان راه اندازي بخش هاي اطفال، اعتياد، سايكوسوماتيك،  - كاشان  95

  دستياران اين دوره ها را در يكي از دانشگاههاي قطب بگذرانند.
  در خصوص تأمين كمبود فيلدهاي آموزشي مورد نياز  تهران اراك  90  عفوني 3
جراحي  4

  مغزواعصاب
  سال از طول دوره 5/1حداقل  تبريز اروميه  93
  4و 3سال  شهيدبهشتي كرمانشاه  91
  دانشگاه علوم پزشكي تهران (بيمارستان سينا) 4و3سال تهران مازندران  91

  4و 3سال  اصفهان كاشان  94
  چرخشي ايران اراك  91
  چرخشي  شيراز همدان  95
دستياران سال چهارم جهت روتيشن يكساله به يكي از  - اهواز  94

دانشگاههاي مشهد يا تهران (بيمارستان سينا) يا اصفهان انتقال 
  يابند

   مشترك با مشهد بيرجند  97

جونيت با دانشگاه البرز  
  علوم پزشكي تهران
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5 ENT 95  بايكي ازدانشگاههاي  كرمانشاه
مجري برنامه مورد تائيد 

دبيرخانه شوراي 
  تخصصي

  

چرخشي با دانشگاه تبريز    
علوم پزشكي تهران 
  (بيمارستان سينا

  

  طبق يك برنامه آموزشي چرخشي مازندران بابل  91  ارتوپدي  6
  طبق يك برنامه آموزشي چرخشي بابل مازندران  91
   اصفهان كاشان  95

چرخش با شهيدبهشتي براي گلستان  
 دوره 3/1

  

جونيت با دانشگاه علوم البرز  97
 پزشكي شهيدبهشتي

  

  طبق برنامه چرخشي تهران بقيه ا...  88  چشم 7
  طبق برنامه چرخشي تهران يزد  88
  طبق برنامه چرخشي شهيدبهشتي گيالن  88
   ايران كرمانشاه  95

  مشترك  تهران بندرعباس  91  طب كار 8
   تهران كاشان  91  راديولوژي 9

   كرمان رفسنجان  95

  
  

مشترك با دانشگاه علوم بيرجند
  پزشكي مشهد

  

(ايجاد دوره هاي چرخشي بين دانشگاهي  همدان  
 6-12براي رفع برخي كمبودها به مدت 

  ماه)

  

   جونيت با تبريز اروميه  

   جونيت با دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله(عج)  

جونيت با دانشگاه علوم پزشكي ارتش  97
  تهران

  

جونيت با دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج)  
  ايران

  

زنان و  10
  زايمان

  بطور مشترك با تبريز(به عنوان دانشگاه معين) تبريز اردبيل  90
  سال  2سال  2 شيراز ياسوج  93

با يكي از(چرخش بندرعباس  
  دانشگاههاي معتبر)

  

جونيت با دانشگاه البرز  97
  قزوين

  

  ماه  4-6به مدت  مشهد بيرجند  90  كودكان  11
  سال 2سال  2 همدان ايالم  93
  ماه جهت گذراندن بلوك هاي فوق تخصصي6 شيراز ياسوج  94
  مشترك  مشهد سبزوار  95
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مشترك با دانشگاه البرز  96
  شهيدبهشتي

  

جونيت با دانشگاه بوشهر  
  شيراز

  

جونيت با دانشگاه جهرم  
  شيراز

  

  سال  2 –سال  2 شيراز بندرعباس  89  بيهوشي 12
  دستياري  4يا  3سال  كرمان رفسنجان  94
  دو سال آخر دستياري  شيراز جهرم  94
  - اصفهان شهركرد  95
  طول دوره در دانشگاه شهيدبهشتي  3/1 شهيدبهشتي سمنان  95
   اصفهان كاشان  95
 ICUسال سوم دوره دستياري جهت فيلدهاي توراكس در  تهران قم  95

  چرخش در دانشگاه مناسب قطب - لرستان  95
 

مشترك با دانشگاه بيرجند  
  مشهد

  

جراحي  13
  عمومي 

  سال 2سال  2  شيراز   ياسوج   93
  دستياري 4و  3سال  اهواز لرستان  94
   مشهد بيرجند  95
  چرخش با انيستيو كانسر تهران و تأمين شهريه مربوطه    زنجان  95
(چرخش در سالهاي آخر براي اعمال بزرگ و پيچيده اي كه در دانشگاه   اصفهان  شهركرد  94

  انجام نمي شود)
   تهران قم  95
جونيت با دانشگاه علوم   البرز  

  تهرانپزشكي 
  

14 
  

    تهران  اراك   90  طب اورژانس
    مازندران   شاهرود  95
    تهران   قم  95
ماه از دوره آموزشي بخش  6پيشنهاد مي گردد دسيتار سال آخر حداقل   -  زاهدان  95

  اورژانس خود را در آن دانشگاه بگذرانند

چرخش با يكي از سمنان  96
  دانشگاههاي تهران

  

  طول دوره) 3/1چرخش با تهران يا شهيدبهشتي (جرخش حداقل   -  همدان  95  پرتودرماني 15

جونيب با دانشگاه علوم   بابل  96  ارولوژي 16
 پزشكي شهيدبهشتي

  

در يكي از3/1 زاهدان  96
  دانشگاههاي معتبر

  

پزشكي  17
  ورزشي

مشترك با يكي از مازندران  
دانشگاههاي شهر 

تهران (براي سال آخر 
  دستياري)

  

بيماريهاي  18
مغز و 
  اعصاب

   مشترك با مشهد بيرجند  97
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  در كشور joint يچرخش ياريدست يجدول برنامه ها
  
  

  

         

  دانشگاه مقصد  دانشگاه مبداء  رشته  رديف
  شيراز  فسا  داخلي  1

  شيراز  ياسوج
  مشهد   بيرجند 
  گلستان  شاهرود
  اهواز  ايالم

  كرمان   رفسنجان 
  تبريز  زنجان   روانپزشكي 2

  تهران   قزوين 
  گلستان   شاهرود
  -  مازندران
  -  كاشان

  مازندران   بابل   عفوني  3
  بابل  مازندران
  تهران  اراك

  جراحي 4
  مغزواعصاب 

  تبريز  اروميه 
  شهيدبهشتي  كرمانشاه 
  تهران   مازندران 
  اصفهان   كاشان 
  ايران   اراك 
  شيراز  همدان 
  -  اهواز

5 ENT بايكي ازدانشگاههاي مجري برنامه مورد تائيد دبيرخانه شوراي تخصصي كرمانشاه  

  مازندران  بابل   ارتوپدي   6
  بابل  مازندران
  اصفهان  كاشان

  تهران  بقيه اهللا  چشم  7
  تهران يزد
  شهيد بهشتي گيالن

 ايذان  كرمانشاه
  تهران  بندرعباس  طب كار  8
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  تهران كاشان راديولوژي 9
  كرمان  رفسنجان

  تبريز  اردبيل  زنان   10
  شيراز  ياسوج 

  مشهد  بيرجند  كودكان   11
  همدان   ايالم 
  شيراز ياسوج
  مشهد سبزوار

  شيراز   بندرعباس  بيهوشي 12
  كرمان   رفسنجان 
  شيراز   جهرم
  اصفهان  شهركرد
  شهيدبهشتي   سمنان

  اصفهان  كاشان 
  تهران   قم 

  - لرستان
  شيراز  ياسوج جراحي عمومي 13

  اهواز  لرستان 
  مشهد  بيرجند
    زنجان
  اصفهان  شهركرد

  تهران  قم
14  
  

  تهران  اراك   طب اورژانس
  مازندران  شاهرود

  تهران  قم
  -  زاهدان

  همدان  كرمانشاه  پرتودرماني  15
 Iيكي از دانشگاههاي تيپ   بابل  ارولوژي  16

  
   5نظر دانشگاه مبدا و مقصد ممكن است برنامه هاي مندرج در جدول شماره  با *توجه مهم:
  تغيير نمايد

  :سهميه بورسيه نيروهاي مسلح 6جدول شماره  5-5
  است.يافتهتخصيصمسلحنيروهاي بورسيهسهميهمتقاضيانبه مازاد به صورتاين ظرفيت 
  

محل با استفاده از  –حداكثر يك نفر در هر رشته  زيردر سقف ظرفيتهاي اعالمي در جدول *
  مزاياي پذيرش بصورت بورسيه نيروهاي مسلح مورد پذيرش قرار خواهد گرفت.

 
در اين دوره در رشته تخصصي چشم پزشكي در دانشگاههاي علوم پزشكي گيالن و شهيد **

  يزد پذيرش با استفاده از بورسيه نيروهاي مسلح انجام نخواهد شدصدوقي 
  
در اين دوره در رشته تخصصي طب كار در دانشگاه علوم پزشكي  بندرعباس پذيرش با  ***

  استفاده از بورسيه نيروهاي مسلح انجام نخواهد شد.
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آموزشي جهت  باليني داراي مجوزتخصصيهايرشتهدر كليهپذيرشحداكثرظرفيت دانشگاه
 متقاضيان استفاده از بورسيه نيروهاي مسلح

 
 1 اراك

 1 اردبيل

 2 اروميه

 4 اصفهان
 2 اهواز
 4 ايران

 1 بابل

 1 بندرعباس

 4 تبريز

 5 تهران

 1 زاهدان

 1 زنجان

 1 سمنان

 1 شهركرد

 5 شهيدبهشتي

 2 يزدشهيدصدوقي

 4 شيراز

 1 قزوين

 1 كاشان

 1 كردستان

 1 كرمان

 1 كرمانشاه

 1 گلستان

 2 گيالن

 2 مازندران

 5 مشهد

 2 همدان
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