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 بسمه تعالي

 1401راهنماي داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته هاي گروه پزشكی سال 
 

 ش سنجش آموزش زشش ي،در سامانه موك مندرج 7 اطالعلهشود مااد از داوطي ان درخواست مي ن گوامي،آرزوي موفقلت بواي كيله داوطي ا ضمنبا سالم و 

 :مد نظو قوار گلودن ات زيو بندي مواحل بعدي آزمون را حتماً مطالعه نمايند. ضمنا هاي امتحاني، جدو  زمانآدرس حوزه

  شوند.هاي موت ط با آزمون ضدعاوني ميمون، تمامي محلزلش از شوو  هو نوبت آزبه منظور رعايت موازين بهداشتي، -1

آزمون ب ورود به جيسه درباشد. مي30/14ساعت نوبت عصو  و 30/7ساعت شوو  فوآيند آزمون نوبت ب و  با توجه به شوايط رعايت فابيه گذاري اجتماعي،-2

 انتهايدقلقه  15او  و  دقلقه 90باشد. دقلقه مي 160 رشته هاكيله   گوئي. مدت زمان زاسخبسته خواهد شد 30/15و نوبت عصو ساعت  30/8نوبت ب و ساعت

ايي آزمون ، م عوامل اجوزمان اعال بايست زس از اتمام آزمون تابواي حاظ سالمتي، كيله داوطي ان مي .حق خووج از جيسه آزمون را ندارندداوطي ان  ،زمان آزمون

 خووج به تدريج و با رعايت فابيه اجتماعي، بادر شود.همچنان در بندلي خود مستقو باشند تا مجوز 

ي كه گلود. به هو سواليمهو زاسخ غيط يک نموه مناي تعيق  نموه و 3هو زاسخ بحلو به  باشد.مي ها بصورت تستي چهارجوابيسواتت آزمون كيله رشته -3

كن ا زاكبيي را كامال زاسخ ق  بايستزاسخ هو سوا  در بوگه زاسخنامه، داوطيب مي تغللو بواي گلود.، يک نموه مناي تعيق ميدزاسخ داده شو بلش از يک گشينه

 زاسخنامه در تصحلو آن تاثلو داشته و مسئوللت آن به عهده داوطيب مي باشد. زاك نمايد. بديهي است هوگونه خدشه و آسلب به

   نمونه غيط /       نمونه غيط /     نمونه غيط/     نمونه بحلو انتخاب گشينه درست :  نمونه بحلو

وعه هو زيو مجمتعدد  هب . با توجهيابدروي كارت، در حوزه موبوطه حضور مندرج هاي امتحاني آدرس حوزهزمان و رشته،  ،شماره داوطي ي مطابقداوطيب  -4

 2ي دارا ،متحانيادو گووه  ردشوكت كننده  داوطيب حظه شود.روي كارت ورود به جيسه، مال از سامانه دانشگاه محل امتحان مندرج بوبايد اطالعات دقلق  حوزه

 باشد.شود تغيير رشته امتحاني و حوزه امتحاني امكانپذير نميتاكيد ميباشد. و جيسه آزمون ميبواي هو رشته كارت مجشا 

نوم، ، مداد مش ي  3×4 يک قطعه ع س، ماسک داوطيب،دار بواي شوكت در جيسه آزمون همواه داشتن كارت ورود به جيسه، كارت ميي يا شناسنامه ع س -5 

 باشد. و  ميزمون ممنآكن و سنجاق )جهت الصاق كارت به سلنه( الشامي است. ت اد  هوگونه وسايل و حتي لوازم التحويو در طو  جيسه مداد تواش، زاك

 فاقدافراد  -بو روي كارت. ببه حوزه امتحاني بجش حوزه و رشته درج شده ه مواجع -الفبه جيسه آزمون ممانعت به عمل خواهدآمد. زيو  از ورود داوطي ان -6

 اسکفاقد مافواد  -ج بجز ايندو، هيچ نوع كارت شناسايي ديگر قابل قبول نيست  كارت ورود و كارت شناسايي)كارت ملي يا شناسنامه(

 3×4 ضووري است با  همواه داشتن يک قطعه ،باشديه واضو ن ودن ع س و ... ميداراي اش اتتي از جم ياچنانچه كارت شوكت در آزمون داوطيب فاقد ع س  -7

دار به نماينده موكش سنجش آموزش زشش ي مستقو در حوزه امتحاني مواجعه نموده و موضو  را زلگلوي نموده تا مش ل بوطوف و كارت ميي يا شناسنامه ع س

 گودد.

اضافي سايل ايل و ساير ومحلي براي دريافت كيف و موب ، رعايت مسائل بهداشتي هاي بهداشتي جهتزووت ل وبا توجه به اعالم معاونت بهداشتي وزارت  -8

كاغذ، تيان  جشوه، كتاب، هوگونه كاغذ،همواه بودن  .، جداً خودداي نمايند5در نظر گرفته نشده؛ لذا داوطلبان از آوردن هرگونه وسايل بجز موارد بند 

هاي اعالم بجش رشته، ماشن حساب )سلم، بيmp4 ،mp3ال توونل ي و مخابواتي )از ق لل زلجو، ، ، هوگونه وسليه محاس اتيهمواه )حتي بصورت خاموش(

طابق مقورات مبا خاطي   كلف و وسايل اضافي ديگودر جيسه آزمون به منشله تقيب بوده و ،حتي بصورت خاموش() ...و شده(، ساعت هوشمند، دست ند هوشمند 

 اهد شد .بوخورد خو

فظه دار هاي حاتوونل ي و دستگاه: استااده از هوگونه وسليه غلو مجاز از ق لل وسايل ارت اط ال 1384ت صوه مهم : قانون رسلدگي به تخياات در آزمونها مصوب 

 عد مي شود.ه سا  بدون از يک تا موجب محووملت از گشينش عيمي در آزمون هما  سا  و ابطا  ق ولي داوطيب در همان سا  و محووملت از شوكت در آزم

خورد بوق مقورات شخ  داوطيب مطاببا و شده دربورت حضور فود ديگوي بجاي داوطيب ابيي در جيسه آزمون، فود جايگشين به مواج  قضايي تحويل  -9

 واهد شد . خ

  شد. رفتار خواهد هاي سواسويجوائم درآزمونرسلدگي به تخياات وبوابو قانون  با متخيفشود. منو  بوده و تخيف محسوب مي، مخارج نمودن اوراق امتحاني -10

مهندسي  -لطمحمجموعه بهداشت-زشش يفنآوري تصويوبوداري -زشش يمجموعه فلشيک-ارگونوميهاي رشتهمواج  ذيوبط فقط  باتوجه به اعالم -11

از  اشند. استاادهبمي ريشي(ه)بدون قابيلت بونامز به استااده از ماشلن حسابمجااي مهندسي بهداشت حوفه -مواد(مهندسي زشش ي )زيست - زشش ي)بلوال تويک(

ر ستااده خود دان حساب مورد ها ميشم به ث ت مشخصات ماشلداوطي ان اين رشته. استريشي، ممنو  هاي زلشوفته و داراي ام انات بونامههوگونه ماشلن حساب

اشلن حساب منو   د.محسوب شده و ط ق قوانلن هئلت بدوي رسلدگي به تخياات آزمونها بوخورد خواهد ش متخيف جيسه آزمون مي باشند. دربورت مغايوت،

 در دفتوچه اعالم شده است. مجاز،

 پيش از دريافت كارت ورود به جلسه،با توجه به اهملت معد  در محاس ه نموه، در بورت نلاز به تصحلو معد  درج شده در فوم ث ت نام، داوطي ان  -12

  .باشندميو ت ملل فوم خود اتهاري مندرج در هملن سامانه  ملزم به تصحيح و ويرايش معدل خود

 توانند سهميه خود را تصحيح نمايند.داوطلبان متقاضي تصحيح سهميه آزمون، پيش از دريافت كارت ورود به جلسه، مي -13

 واهدشد. خحوزه بوگشاري گودد تخيف محسوب شده و با خاطي بشدت بوخورد در يا اخال  نظمي انجام هوگونه عميي كه منجو به ايجاد بي -14

 . شودا  ارسوكش سنجش م طي زمان مقور و از طويق سامانهدرخواست  ،مااد انتهاي دفتوچه سوا به هو يک از سواتت بو اساس  وجود اعتواض در بورت -15
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مندرج در در زمان  اير داوطلبانهمزمان با ستلوماه ث ت نام نموده و سذس  6تا  4در تاريخ  رخشاننامه استعداد د متقاضلان واجد شوايط استااده از آيلن -16

  انتخاب رشته محل خود نمايند.، جدو  زمان ندي

داوطي ان ه كيل. واهد شدخ، اعالم در زمان ياد شده در جدو بعد از بوگشاري آزمون،كارنامه عيمي اولله ، از طويق هملن سامانه )با وارد نمودن كدرهگلوي(  -17

د اقدام رشته محل خو ه انتخاببايست نس ت بانتخاب رشته محل، مي ها و دفتوچهث ت نام ، اطالعله زس از رويت كارنامه و مطالعه دقلق مااد دفتوچه راهنماي

 كنند. 

 واجعه شود.موزش زشش ي مآبه سامانه اينتونتي موكش سنجش  ش،اين موكهاي اطالعلهجهت اطال  از آخوين جهت اطال  از هوگونه تغللوات، طي هو هاته  -18

 مرکز سنجش آموزش پزشكی
 

 

 

 

 

   های امتحانیجدول آدرس حوزه 

دانشگاه علوم 

 پزشکی

  آدرس

    هر نوبت، از طریق سامانه دانشگاه اعالم می شود درشته های هر حوزه ر
 لینک دانشگاه

شماره تماس مخصوص 

 داوطلب

 اراک
ر یامبپمجتمع دانشگاهی -جنب بیمارستان امیر المؤمنین)ع(-میدان بسیج-ردشتس-اراک

  086- 34173462و  www.arakmu.ac.ir 63 دانشگاه علوم پزشکی اراک-اعظم)ص(

 اردبیل
جتمع م -لدانشگاه علوم پزشکی اردبی-روبروی دریاچه شورابیل-خیابان دانشگاه-اردبیل

  www.arums.ac.ir   33534756-045 هاسسالن ورزشی پیامبر اعظم )ص( و ساختمان کال-دانشگاهی شهید سردار سلیمانی

 ارومیه
ر الس های دکتساختمان ک   -ستاد مرکزی دانشگاه ارومیه -جاده سرو -11کیلومتر  -ارومیه

  www.edu.umsu.ac.ir 044-31937136-31937219 شگاه ارومیه زریاب خویی دان

 اصفهان
گاه ی دانشغرب باالتر از درب ورودی بیمارستان الزهرا)س(، درب-خیابان شهدای صفه-اصفهان

 mui.ac.ir 031-37927650 مانیسم سلیج قاساختمان سردار شهید حا  -علوم پزشکی اصفهان )ورودی دانشکده دندانپزشکی(

 www.ajums.ac.ir 061-33337370 معاونت آموزشی -سازمان مرکزی-علوم پزشکی اهواز-اتوبان گلستان -اهواز اهواز

 ایران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  -تقاطع بزرگراه همت و چمران-تهران
وری اطالعات (، فنآ646242تا   644650از شماره ) 1مجموعه علوم آزمایشگاهی  های :رشته

(، پدافند غیر 647364تا    646399از شماره )  مجموعه پرستاری سالمت،نانوفنآوری پزشکی، 
، ط زیستمحی عامل در نظام سالمت، مهندسی پزشکی )بیوالکتریک(، مدیریت سالمت، ایمنی و

، 2یشگاهی ، آموزش هوشبری، علوم تشریحی، مجموعه علوم آزما3مجموعه علوم آزمایشگاهی
 مجموعه علوم تغذیه،

www.edu.iums.ac.ir 7  86703326و 

 www.medilam.ac.ir 084-32227134-34 شیت آموزعاونساختمان م-مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی -انتهای بلوار پژوهش  -ایالم ایالم

بندر عباس 

 ()هرمزگان
ه تفریحی باشگا رویروب-بلوار علی ابن ابیطالب)ع( ابتدایورودی بلوار امام حسین)ع( -بندرعباس

 www.amoozesh.ac.ir 076-33337618 دیسشی پرواقع در مجتمع آموز -سالن امتحانات مجتمع آموزشی حکیم   -ورزشی کارگران

 بوشهر
پردیس -ارسی مان فبعد از بیمارستان سل -خیابان سلملن فارسی  -بلوار سبز آباد-بهمنی-بوشهر

 edu.bpums.ac.ir 077-33450002 آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

بیرجند )خراسان 

 جنوبی(
  www.bums.ac.ir 056- 32395635 کی سالن ورزشی دانشگاه علوم پزش -درب مزار شهدای گمنام-خیابان معلم-بیرجند

 تبریز
 بریز دانشکدهخیابان دانشگاه داخل محوطه دانشگاه ت -بهمن 29بلوار - حوزه اول :-تبریز

م اه علودانشگ -ان عطار نیشابوریخیاب-خیابان گلکشت-:آزادیحوزه دوم ،  -پیراپزشکی

 شکی دانشکده داروسازی و دانشکده پز -پزشکی تبریز)پشت بیمارستان امام رضا)ع(
amouzesh.tbzmed.ac.ir 31772048-041 

 تهران
 -ران. تهدرب شمالی دانشگاه ع.پ -خیابان پورسینا-خیابان قدس-خیابان انقالب-تهران

 www.tums.ac.ir نشناسیمجموعه روارشته : دانشکده پزشکی   
 

 زاهدان
 -ان زاهد پردیس دانشگاه علوم پزشکی -بلوار امام حسین)ع(-میدان دکترحسابی –زاهدان

 www.zaums.ac.ir -ساختمان ستاد مرکزی
054-33372074-1512-3-- 

 1166- 1665داخلی 

 www.zums.ac.ir 024-33018648-6 دانشکده پزشکی -انتهای خیابان مهدوی-شهرک کارمندان-زنجان زنجان

 www.semums.ac.ir 023-31052152 کی سمنان پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزش–جاده دامغان  5کیلومتر  -سمنان سمنان

شهرکرد 

)چهارمحال 

 بختیاری

سالن ورزشی  : حوزه اولهای دانشگاه علوم پزشکی، مجموعه دانشکده-مجتمع رحمتیه-شهرکرد
 www.skums.ac.ir 038-33350341 سالن امتحانات شهید ضیائیحوزه دوم: علم الهدی  

 شهیدبهشتی
نرسیده به بیمارستان آیت -خیابان شهید اعرابی-بلوار دانشجو-اوین-بزرگراه شهید چمران-تهران

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، های: رشتهدانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی   -اله طالقانی
مکی(، )اعضای مصنوعی و وسایل ک مجموعه آموزش پزشکی، تکنولوژی اتاق عمل، ارتزوپروتز

www.sbmu.ac.ir 22439884-021 
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بینائی سنجی،بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،تاریخ علوم پزشکی ،بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری 
ها ، شنوائی شناسی، مجموعه فیزیک پزشکی، کاردرمانی، گفتار درمانی،مجموعه بهداشت محیط 

(   651622تا  651242از شماره  )  1لوم آزمایشگاهی ، مهندسی پزشکی )زیست مواد(،مجموعه ع
، آمار زیستی،اپیدمیولوژی،اقتصاد  ( 652722تا  651623شماره از  مجموعه پرستاری) 

(،سالمت و HTAبهداشت،ارگونومی،اکولوژی انسانی،انفورماتیک پزشکی،ارزیابی فناوری سالمت )
رفاه اجتماعی،ژورنالیسم پزشکی) سالمت و رسانه(،سالمت سالمندی،مددکاری اجتماعی،مدیریت 

موعه مامایی ،تکنولوژی گردش خون،علوم و صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی و توانبخشی،مج
بهداشتی (،فیزیولوژی،کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی 

ای و ایمنی کار،میکروب شناسی موادغذایی،ترکیبات طبیعی و درمانی،مهندسی بهداشت حرفه
کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی،فن آوری تصویربرداری دارویی دریایی،سم شناسی،شیمی دارویی،

 پزشکی، مجموعه فیزیوتراپی،

 )فارس( شیراز

 وزه دومح  دانشکده پزشکی  -جنب استانداری –میدان امام حسین )ع(  :حوزه اول -شیراز

از  بعد - ن)ع(ورودی بیمارستان سوانح و سوختگی امیرالمومنی -دراکیلومتر جاده جاده ص :
  مرکز جامع آزمونها  -پردیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز -بیمارستان

www.sums.ac.ir 
 

 www.sm.qums.ac.ir 028-33344108 دانشگاه علوم پزشکی قزوین-جنب دادگستری-بلوار شهید باهنر-قزوین قزوین

 edu.muq.ac.ir-    خیابان شهید لواسانی )ساحلی سابق( دانشگاه علوم پزشکی قم -قم قم
www.muq.ac.ir 

025-31071315-1 

 031-55589444و  www.kaums.ac.ir 55589330 شکیدانشکده پز-جاده راوند 5کیلومتر -کاشان کاشان

 www.muk.ac.ir 33664648-087 ندستاباالتر از نیروی انتظامی دانشگاه علوم پزشکی کر-خیابان پاسداران -سنندج کردستان )سنندج(

 kmu.ac.ir 31325323-034 یمانیسل ساختمان شهید-پردیس دانشگاه علوم پزشکی-تدای جاده هفت باغ علویاب -کرمان کرمان

-www.vc -دانشگاه صنعتی -بزرگراه امام خمینی  -کرمانشاه کرمانشاه
education.kums.ac.ir 

8338378099 

کهگیلویه و بویر 

 احمد)یاسوج(
لوم شگاه عجنب بیمارستان امام سجاد)ع( پردیس آموزشی دان–خیابان دکتر جلیل -اسوج ی

 www.yums.ac.ir 33230290- 074 پزشکی یاسوج

 گلستان )گرگان(
مع مجت -ستاندانشگاه علوم پزشکی گل-ابتدای جاده شصت کال-گرگان ساری 4کیلومتر -گرگان

 www.goums.ac.ir 32451721-017 طبقه همکف داانشکده پزشکی -زشی شادروان فلسفی آمو

 www.gmu.ac.ir 051-57226630 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -حاشیه جاده آسیایی -گناباد گناباد

 www.gums.ac.ir 33228845-013 کیدانشکده پزش -مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیالن -جاده تهران 6کیلومتر  –رشت یالن )رشت(گ

 الرستان
 رستاریپده دانشک-جنب بیمارستان امام رضا)ع( -بلوار دکتر دادمان -شهر جدید -الرستان

 www.larums.ac.ir -انحضرت زینب)س( الرست
با داخلی  071-52252718-10
226 

 لرستان )خرم آباد(
نت آموزشی معاو-دانشگاه علوم پزشکی لرستان-جاده بروجرد 4کیلومتر-کمالوند –خرم آباد
 http://lums.ac.ir 33120147-066 دانشکده پزشکی -دانشگاه

 مازندران
علوم  دانشگاه -مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم)ص( -جاده خزر آباد 18کیلومتر -ساری

 www.mazums.ac.ir 011-33543854 یتون زوری سالن غذاخ -پزشکی:دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و داروسازی 

 مشهد

 –پردیس دانشگاه -روبروی پارک ملت-ابتدای بلوار وکیل آبادمشهد: 

 -اتاق عمل تکنولوژی-آموزش بهداشت : هایخانمها رشته  دندانپزشکی دانشکده: حوزه اول 

  -مجموعه بهداشت محیط -مجموعه فیزیک پزشکی

 -شکیتیک پزرمانفوا -ارگونومی -اقتصاد بهداشت -اپیمیولوژی-آقایان رشته های: آمار زیستی
وم عل -دیلمنسالمت سا -ژورنالیسم پزشکی -سالمت و رفاه اجتماعی -ارزیابی فناوری سالمت

 ریتمدی -مهندسی پزشکی بیوالکتریک-مدیریت توانبخشی -مددکاری اجتماعی -تشریحی
موزش آ -سالمت و ترافیک -3مجموعه علوم آزمایشگاهی  -سالمت، ایمنی و محیط زیست

 –هوشبری 

 ها خانمها بقیه رشته –دانشکده پزشکی  زه دوم: حو

 ها آقایان  بقیه رشته- داروسازی دانشکده حوزه سوم:

www.mums.ac.ir 
 051-338800293-1/  

243داخلی    

 www.dme.umsha.ac.ir گاهانشپردیس د-روبروی پارک مردم-خیابان شهید فهمیده-انتهای خیابان مهدیه-همدان همدان
081-38380097-38380160 

( 269داخلی  ) 

 یزد
هید زشکی شپلوم پردیس دانشگاه ع-روبروی دانشگاه آزاد-بلوار شهدای گمنام-میدان عالم-یزد

 http://ssu.ac.ir/amoozesh 31462120-035 صدوقی یزد

 

 

 

 


