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  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی
  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی
  

  

  ٢٠/٥/٩٨تاريخ                  ١٨   اطالعیه شماره
  

  

ارشد سال آزمون کارشناسی و استعداد درخشان  اعالم شدهھای رشته محل تغییرات در خصوص
٩٨   

  
  

  

 به اطالع، سربلندي و آرزوي توفیق براي تمامي پويندگان عرصه علم و  امید باو با سپاس بیكران به درگاه ايزد منان 
  رساند: کلیه داوطلبان آزمون می

باشد داوطلبان سھمیه استعداد درخشان دقت نمایند متن مندرج در انتھای کارنامه بر اساس اعالم داوطلب می - 1

  متقاضی اعمال نشده است.و ھنوز اطالعات دانشگاه مبنی بر تایید یا عدم تایید 
لذا  انجام شده است،ھای رشته محلتغییرات زیر در بر اساس اعالم دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه،  - 2

تغییرات جدید بروز رسانی شده این البته دفترچه نیز بر اساس  توانند آنھا را نیز انتخاب نمایند.داوطلبان می

 است.
  

  توضيحات  شهريه پرداز   عادي رايگان  دانشگاه رشته
 		   اردبيل  پرستاري اورژانس

 		   البرز  پرستاري اورژانس

 		   تبريز  پرستاري اورژانس

 		   اردبيل  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   اروميه  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   اصفهان  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   اهواز  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   ايالم  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   آزاد اسالمي واحد اروميه  راحيج -پرستاري داخلي 

آزاد اسالمي واحد   راحيج -پرستاري داخلي 
 		   خوراسگان

آزاد اسالمي واحد نجف   راحيج -پرستاري داخلي 
 		   آباد

 		   آزاد اسالمي واحد يزد  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   تبريز  يجراح -داخلي  پرستاري

 		   شهركرد  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   كاشان  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   كردستان  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   كرمانشاه  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   همدان  راحيج -پرستاري داخلي 

 		   ايالم  پرستاري سالمندي

 		   كاشان  پرستاري سالمندي

آزاد اسالمي واحد   پرستاري سالمت جامعه
 		   خوراسگان

 		   اهواز  پرستاري كودكان

آزاد اسالمي واحد   پرستاري كودكان
 		   خوراسگان

 		   همدان  پرستاري كودكان

 		   اراك  پرستاري مراقبت هاي ويژه

 		   اردبيل  پرستاري مراقبت هاي ويژه
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  توضيحات  شهريه پرداز   عادي رايگان  دانشگاه رشته
 		   اروميه  مراقبت هاي ويژهپرستاري 

 		   اصفهان  پرستاري مراقبت هاي ويژه

 		   آزاد اسالمي واحد يزد  پرستاري مراقبت هاي ويژه

 		   شهركرد  پرستاري مراقبت هاي ويژه

 		   كاشان  پرستاري مراقبت هاي ويژه

 		   كردستان  پرستاري مراقبت هاي ويژه

 		   همدان  ويژهپرستاري مراقبت هاي 

 دشروع به تحصيل پذيرفته شدگان اين رشته نيمسال دوم خواهد بو   يزد  پرستاري مراقبت هاي ويژه
    تبريز  پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان

آزاد اسالمي واحد   روان پرستاري
 		   خوراسگان

 		   قزوين  روان پرستاري

 		   كاشان  روان پرستاري

 		   همدان  پرستاري روان

6 0 بقيه اله  پدافند غيرعامل در نظام سالمت

وزارت  ونفرظرفيت شهريه پرداز از ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا  3
شامل  نفر از ميان كاركنان شاغل دستگاههاي اجرايي كشور 3دفاع) و 

واهي تاييد از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهاي دولتي (با ارائه گواهي گ
 يمركز پدافند غيرعامل سازمان مربوطه) در قالب قرارداد آموزش

  بقيه اله  علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه
وهاي از ساير نير ظرفيت شهريه پرداز نفر  4برادر و  ينفر سپاه 2

  مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع)در قالب قرارداد آموزشي
  

 

  مرکز سنجش آموزش پزشکی
 
 


