
بق این جدول فقط براي رشته هایی که داراي رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند سهمیه بدون آزمون امط

% سهمیه بدون آزمون 10اعمال می شود.  براي سایر رشته ها که فاقد رشته همنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند، 

  % افزایش می یابد.20 حذف شده و سهمیه با آزمون این رشته ها به

  کارشناسی  ارشد کارشناسی  ردیف

  -   آموزش بهداشت  1

  -   آمار زیستی  2

  -   آموز ش پزشکی  3

  -   اپیدمیولوژي  4

  اتاق عمل  اتاق عمل  5

  اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی  اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی  6

  -   اقتصاد بهداشت  7

  -   ارگونومی  8

  -   اکولوژي انسانی  9

  -   انفورماتیک پزشکی  10

  -  (HTA) سالمتارزیابی فناوري   11

  بینائی سنجی  بینائی سنجی  12

  -   بهداشت و ایمنی مواد غذایی  13

  -   بهداشت روان  14

  -   برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی  15

  -   پدافند غیرعامل در نظام سالمت  16

  -   تاریخ علوم پزشکی  17

  -   تکنولوژي آموزشی  18

  -   تکنولوژي گردش خون  19

  علوم تغذیه  تغذیه بالینی  20

  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  21

  تکنولوژي پرتودرمانی ؛تکنولوژي پرتوشناسی  رادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی  22

  -   روانشناسی بالینی  23

  -   رفاه اجتماعی  24

  -   سالمت و رسانه  25

  -   سالمت سالمندي  26

  شنوایی شناسی  شنوائی شناسی  27

  -   تشریحیعلوم   28

  )علوم و صنایع غذایی(گرایشهاي مختلف   (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی ) علوم و صنایع غذائی  29

  -   فیزیک پزشکی  30

  -   فیزیولوژي  31

  فیزیوتراپی  فیزیوتراپی  32

  فیزیوتراپی  فیزیوتراپی ورزشی  33

  تکنولوژي پرتوشناسی؛  تکنولوژي پرتودرمانی؛  فناوري تصویربرداري پزشکی  34

  فناوري اطالعات سالمت  فناوري اطالعات سالمت  35

  کاردرمانی  کاردرمانی  36



  کتابداري واطالع رسانی پزشکی  کتابداري و اطالع رسانی پزشکی  37

  گفتار درمانی  گفتار درمانی  38

  مانیدرمدیریت خدمات بهداشتی   مانیدرمدیریت خدمات بهداشتی   39

  مددکاري اجتماعی  مددکاري اجتماعی  40

  -   توانبخشیمدیریت   41

  -   (بیوالکتریک)مهندسی پزشکی   42

 -  مهندسی پزشکی(زیست مواد)  43

  هداشت حرفه ايب مهندسی  يا بهداشت حرفهمهندسی   44

  -   )HSEمحیط زیست ( مدیریت سالمت ،ایمنی و  45

  -   میکروب شناسی موادغذایی  46

  -   پزشکینانوتکنولوژي   47

  علوم آزمایشگاهی  بیوشیمی بالینی  48

  -   پزشکیزیست فن آوري   49

  علوم آزمایشگاهی  ژنتیک انسانی  50

  علوم آزمایشگاهی  ایمنی شناسی  51

  علوم آزمایشگاهی  خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژي)  52

 علوم آزمایشگاهی  پزشکی قارچ شناسی  53

 علوم آزمایشگاهی  پزشکی میکروب شناسی  54

 علوم آزمایشگاهی  پزشکی ویروس شناسی  55

 آزمایشگاهی علوم  انگل شناسی  56

 پرستاري روان پرستاري  57

 پرستاري جراحی - پرستاري داخلی   58

 پرستاري پرستاري سالمت جامعه  59

 پرستاري پرستاري کودکان  60

  پرستاري پرستاري نظامی  61

  پرستاري پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان  62

  پرستاري پرستاري توانبخشی  63

  پرستاري پرستاري اورژانس  64

  پرستاري مراقبت هاي ویژهپرستاري   65

  پرستاري پرستاري سالمندي  66

  تغذیهعلوم   علوم تغذیه  67

  علوم تغذیه  علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه  68

  :علوم تغذیه  علوم بهداشتی در تغذیه  69

  یمامائ  ییماما  70

  مامایی  مشاوره در مامایی  71

  بهداشت محیط مهندسی  سم شناسی محیط  72

  بهداشت محیط مهندسی  دیریت پسماندم  73

  بهداشت محیط مهندسی  مهندسی بهداشت محیط  74

  بهداشت محیط مهندسی  بهره برداري و نگهداري از تاسیسات بهداشتی شهري  75

  


