
  :دفترچهكلي اصالحات ) الف
  دفترچه راهنما 92مندرج در صفحه  هاي علوم پزشكي منطقه جغرافيايي دانشگاه جدول شهرهاي تحت پوششموارد اصالحي در 

  )دفترچه راهنما مراجعه نمايند 24تا  9مندرج در صفحات  1ها به جدول شماره  ها، توابع و نواحي هر يك شهرستان داوطلبان براي اطالع دقيق از بخش(
 دانشگاه علوم پزشكي/ دانشكده  تحت پوشش، مناطق و توابع ها بخش ،شهرها موسسه/مجتمع/دانشكده نام دانشكده و يا دانشگاه علوم پزشكي

 ساوه و زرنديه دانشكده علوم پزشكي ساوه

 والت تربت حيدريه، زاوه و مه دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه

 رودبارجنوب و فاريابگنج،  كهنوج، عنبرآباد، منوجان، قلعه  جيرفت، دانشگاه علوم پزشكي جيرفت

 سبزوار، جوين، داورزن، خوشاب و جغتاي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  :هاي مندرج در دفترچه ي جديد عالوه بر كدرشته محلها كدرشته محل) ب

  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
 قروه -ايرانمهر غيرانتفاعي موسسه 

ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات  رشتهعنوان  عنوان گرايش
كدرشته 
زن مرد  محل

زن مرد   نرم افزار 60 مهندسي كامپيوتر 16282
زن مرد مهندسي مكانيك 60 16284
زن مرد كارداني حسابداري 12 23851

 تبريز - دانشوران غيرانتفاعي موسسه 

زن مرد   نرم افزار 60 مهندسي كامپيوتر 16615
 اردبيل - سبالن غيرانتفاعي موسسه 

زن مرد   كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  100 16731
زن مرد كارداني معماري 100 16732

 اروميه -كمال غيرانتفاعي موسسه 

زن مرد   قدرت 60 كاردان فني برق 17119
زن مرد كارهاي عمومي ساختمان 60 كاردان فني عمران 17120
زن مرد نقشه برداري 60 عمرانكاردان فني  17121
زن مرد كاربردي سخت افزار كامپيوتر -كارداني علمي  60 17122
زن مرد كاربردي نرم افزار كامپيوتر-كارداني علمي  60 17123

  گروه آزمايشي علوم تجربي
هاي علوم پزشكي اسفراين  كارداني دوره روزانه دانشگاهمقطع هاي  رشتهپذيرش دانشجو در اطالع از شرايط و ضوابط كسب داوطلبان براي  :نكته خيلي مهم* 

  .مراجعه نمايندپذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي نام و انتخاب رشته  دفترچه راهنماي ثبت 92و  91صفحات  توضيحات مندرج در بهو سبزوار 
  )متمركز روزانه ـ نيمه( كارداني مامايي

ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات  دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل
كدرشته 
زن مرد  محل

زن - دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 15 25757
  )متمركز روزانه ـ نيمه( كارداني علوم آزمايشگاهي

زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 10 25758
  )متمركز روزانه ـ نيمه( كارداني بهداشت محيط

زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 11 25759
  )متمركز روزانه ـ نيمه( اي كارداني بهداشت حرفه

زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 11 25760
  )متمركز روزانه ـ نيمه( بهداشت خانواده - كارداني بهداشت عمومي 

زن - دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 15 25761
زن - دانشگاه علوم پزشكي اسفراين 15 25764

  )متمركز روزانه ـ نيمه(ها  مبارزه با بيماري - كارداني بهداشت عمومي 
- مرد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 15 25762
- مرد دانشگاه علوم پزشكي اسفراين 15 25765

  )متمركز روزانه ـ نيمه( كارداني تكنسين سالمت دهان
زن مرد دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 20 25763

 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر 

ظرفيت  پذيرشجنس   توضيحات  عنوان رشته عنوان گرايش
كدرشته 
زن مرد  محل

زن مرد كارداني حسابداري 12 23851
 اردبيل - سبالن غيرانتفاعي موسسه 

زن مرد   كارداني تكنولوژي محيط زيست 100 16079
 اروميه - صبا غيرانتفاعي موسسه 

زن مرد علمي كاربردي غذاييكارداني تكنولوژي مواد  100 16093

  گروه آزمايشي علوم انساني
 قروه -موسسه غيرانتفاعي ايرانمهر 

ظرفيت  جنس پذيرش  توضيحات  عنوان رشته عنوان گرايش
كدرشته 
زن مرد  محل

زن مرد كارداني حسابداري 36 23851
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