
 2ضواسُ  اطالعیِ
      ز  6336/300تط اساس هجَظ ضواضُ  تْثْاى  ٍ ذسهات تْساضتی زضهاًی  زاًطکسُ علَم پعضکی

هحتطم تْساضتی ٍظاضت تْساضت ٍ زضهاى ٍ آهَظش پعضکی تعسازی اظ  هعاٍى  17/5/1334هَضخ

قاًَى تسطی گعیٌص  اساسَى ٍ تا احطاظ صالحیت عوَهی ٍ تطافطاز ٍاجس ضطایط ضا اظ ططیق آظه

هعلواى ٍ کاضهٌساى آهَظش ٍ پطٍضش تِ کاضهٌساى سایط ٍظاضت ذاًِ ّا ٍ ساظهاًْا ٍ هَسسات 

تطای ذسهت زض  تحت پَضص پیواًکاضیضَضای اسالهی  هجلس 3/2/1375هصَب زٍلتی 

تِ ضطح جسٍل شیل ٍ ٍاحسّای تاتعِ زاًطکسُ علَم پعضکی ٍ ذسهات تْساضتی زضهاًی تْثْاى 

 .زعَت تِ ّوکاضی هی ًوایس 

 هحل ذسهت  تعساز جٌسیت  هسضک تحصیلی هشاؼل  

 تْثْاى *  5 صى/هشد دکتشای عوَهی  پضضک 1

تْذاضت حشفِ ای  2

 /تْذاضت  هحیط

 تْثْاى **11 صى /هشد کاسضٌاس /کاسداى تْذاضت  هحیط ٍحشفِ ای

تْذاضت عوَهی /کاسداى تْذاضت  خاًَادُ کاسضٌاس هاهایی ٍ  هشاقة سالهت خاًَادُ 3

 ٍهاهایی

 تْثْاى ***25 صى

 تْثْاى 5 هشد کاسضٌاس تْذاضت عوَهی/کاسداى هثاسصُ تا تیواسیْا   هشاقة سالهت  4

کاسضٌاس اسضذ سٍاًطٌاسی تالیٌی )هطشٍط تش ایٌکِ هذسک کاسضٌاسی  سالهت سٍاى   5

 ًیض سٍاًطٌاسی تالیٌی تاضذ ( /کاسضٌاس سٍاًطٌاسی تالیٌی 

 تْثْاى **** 6 صى/هشد

ٍسطین  تغزیِ علَم   6

 دسهاًی

کاسضٌاس اسضذ تغزیِ )هطشٍط تش ایٌکِ هذسک کاسضٌاسی ًیض تغزیِ  

 تاضذ (/کاسضٌاس تغزیِ ٍسطین دسهاًی  دسهاًی ٍسطین

 تْثْاى **** 6 صى /هشد

 تْثْاى 3 صى کاسضٌاس پشستاسی پشستاس  7

 تْثْاى **1 صى/هشد هذیشیت خذهات تْذاضتی دسهاًی اسضذ کاسضٌاس کاسضٌاس /  هذیش اجشایی  8

 تْثْاى 4 هشد حساتذاس-علَم کاهپیَتش -کاسضٌاس آهاس ٍهذاسک پضضکی کاسداى /  پزیشش ٍآهاس  9
 

 :جصب پعشک تسٍى آظهَى ٍ تا زض ًظط گطـتي شطایط شیل هی تاشس  *

اٍلَیت زض شطایط هساٍی  کِساتقِ ذسهت زض تطًاهِ پعشک ذاًَازُ   -هعسل   –هحل تحصیل 

 تا پعشک هطز هی تاشس .

 .هطز ذَاّس تَز هتقاضی زض آظهَى اٍلَیت تا یکساى زض شطایط کسة ًوطُ   **

 .ذَاٌّس شس پصیطـتِ  ًفط کاضزاى یا کاضشٌاس هاهایی 41 تعسازهطاقة سالهت ذاًَازُ  52اظ   ***

 ّعاض ًفط هی تاشس 20ًفط اظ ایي تعساز جْت اضائِ ذسهات تِ جوعیت ضٍستایی ٍ شْطّای ظیط زٍ**** 

 اظ ططیق سایت زاًطکسُ علَم پعضکی تْثْاى    7/12/34الی  1/12/34تاضید ثثت ًام 

 hn-bhn.ajums.ac.irزضس    آتِ 



 تصکط :  تاضید ثثت ًام غیطقاتل توسیس ذَاّس تَز .  -

 ضشایط عوَهی:

ضٌاذتِ ضسُ زض قاًَى اساسی جوَْضی ضسوی تِ زیي هثیي اسالم یا یکی اظ ازیاى  تسیي -

 اسالهی ایطاى 

 تاتعیت جوَْضی اسالهی ایطاى زاضتي  -

 التعام تِ قاًَى اساسی جوَْضی ایطاى  -

 جْت آقایاى اظ ذسهت یا هعافیت زائن ٍظیفِ عوَهیزاضتي کاضت پایاى ذسهت  -

 ٍهَاز هرسض ٍضٍاًگطزاى زذاًیات عسم اعتیاز تِ  -

 عسم سَء پیطیٌِ کیفطی -

جْت اًجام فعالیت ّای هطتثط ی ٍتَاًایی اًجام کاضعجسواًی ، ضٍاًی اجتوا زاضتي سالهت -

تط اساس زستَضالعول هصَب اظ سَی ّیات اهٌاء ) کاضی کِ تطای آى استرسام هی ضًَس .تا 

 ( هَسسِ 

  هٌع استرسام زض زستگاُ ّای زٍلتی تِ هَجة آضای هطاجع قاًًَی ًساضتي  -

زاٍطلثاى ًثایس هسترسم ضسوی ، ثاتت ٍ پیواًی سایط زستگاّْای زٍلتی ٍ یا تاظًطستِ ٍ  -

 تاظذطیس ذسهت تاضٌس . 

 :اختصاصی ضشایط 

سال  35 حساکثط سي، زاضًسگاى هساضک تحصیلی کاضزاًی سال توام تطای  30زاشتي حساکثط سي  -1

توام تطای زاضًسگاى سال  40کاضشٌاسی ٍ حساکثط سي  زاضًسگاى هساضک تحصیلیتوام تطای 

 ضک تحصیلی کاضشٌاسی اضشس ٍ زکتطی ٍ تاالتط تا تاضید اًتشاض آگْیاهس

هشوَلیي پیطاپیعشکاى زض هست ظهاى گصضاًسى زٍضُ ططح اذتیاضی هی تَاًٌس زض آظهَى شطکت  - 2

 ًوایٌس .

کِ تِ استٌاز  زض ذصَص زاٍطلثاى هشوَل قاًَى ذسهات پعشکاى ٍ پیطاپعشکاى )ططح (  - 3

ًسثت تِ توسیس ططح آًاى اقسام شسُ است ، ًیاظی تِ اضائِ  16/7/93هَضخ  100/854ترشٌاهِ شواضُ 

 ایس .گَاّی پایاى ططح ًساشتِ ٍ اضسال گَاّی اشتؽال تِ ططح ایٌگًَِ اـطاز کفایت هی ًو

  َهی تَزى زاٍطلثاىت -4



هقاطع تحصیلی هتقاضی زض هقاطع اتتسایی ، ضاٌّوایی ، هتَسطِ تا  کلیِکِ زاٍطلة تَهی ـطزی است 

 هحل هَضز تقاضا یکی تاشس . 
 

 تثصطُ : اٍلَیت اًتراب زاٍطلثاى اتتسا تَهی شْطستاى ٍ سپس تَهی استاى ذَاّس تَز .  -

 . سٌتاشاطالعیِ ضشتِ ّای زضج شسُ زض جسٍل زاٍطلثیي تایس ـاضغ التحصیل  -5

تعس اظ هتقاضیاًی کِ پس اظ گصضاًسى هطحلِ اٍل آظهَى هَـق تِ کسة حس ًصاب اهتیاظ شسُ اًس  تا -6

اظ هحتَای آهَظشی ذَاّس تَز زٍضُ کِ  طیی آظهًَْاٍکسة ًوطُ قثَلی زض آهَظشیطی زٍضُ 

ٍ پس اظ اعالم ًتیجِ ّستِ گعیٌش زض تستِ ذَاّس شس ضٍظُ   89 قطاضزازتا ایشاى تَسط پیواًکاض 

زضصَضت عسم هَـقیت تسیْی است  )ذصَص تأییس صالحیت ایشاى ، قطاضزاز ًْایی اًعقاز ذَاّس شس .

 زض ایي هطحلِ پیواًکاض اـطاز شذیطُ ضا تِ زاًشکسُ هعطـی هیٌوایس ( 

ٍـطظًساى پطسٌل  %50تاالی   اىجاًثاظ ى ـطظًسا آظازگاى ،ـطظًساى  ذاًَازُ شْیس ، ، ـطظًساى شاّس-7

 تِ تطتیة زض شطایط هساٍی کسة ًوطُ زضآظهَىشاؼل ٍ تاظًشستِ زاًشکسُ علَم پعشکی تْثْاى 

 اظ اٍلَیت تطذَضزاضذَاٌّس تَز .  عٌَاى شکط شسُ

 5آظازگاًی کِ حساقل % تِ تاال ٍ ـطظًساى 50% اظ پصیطـتِ شسگاى اظ هیاى ـطظًساى شْسا ، جاًثاظاى 25تثصطُ : 

% 5زاًشکسُ علَم پعشکی تْثْاى تعلق هی گیطز ٍ ٍ ـطظًساى شاؼل ٍ تاظًشتِ  زاضًس  سال ساتقِ اساضت

ی کِ حساقل شش هاُ تصَضت ضظهٌسگاًهاتقی سْویِ زض ًظط گطـتِ شسُ تِ سایط جاًثاظاى ، آظازگاى ، 

 هی یاتس .  اذتصاصآًاى  سط ٍ ـطظًساىٍ ّوزاٍطلثاًِ زض جثِْ ّای حق علیِ تاطل ذسهت ًوَزُ اًس 

هسَلیت ًاشی اظ عسم ضعایت زقیق ضَاتط ٍ شطایط اعالم شسُ زض هتي آگْی تط عْسُ زاٍطلة  -8

ذَاّس تَز ٍ زض ّط هطحلِ اظ هطاحل ثثت ًام ، اهتحاى ٍ جصب هحطظ شَز کِ زاٍطلة اطالعات ذالؾ 

ًجام هطاحل تعسی هحطٍم ذَاّس شس ، حتی زض زازُ یا ـاقس شطایط هٌسضج زض آگْی است زاٍطلة اظ ا

 هصکَض لؽَ ٍ تال اثط هی گطزز .  قطاضزاز  ،قطاضزاز  اًعقاز صَضت 

 هذاسک هَسد ًیاص جْت ثثت ًام :

 hn-bhn.ajums.ac.irتکویل ـطم زضذَاست شطکت زض آظهَى اظ ططیق ساهاًِ  .1

 هلی ٍکاضت شٌاسٌاهِ صفحات توام اسکي .2

ذسهت  گَاّی پایاى ططح)جْت پعشکاى ٍ پطستاضاى  تحصیلی هسضک آذطیيگَاّی  اسکي .3

 پعشکاى ٍ پیطاپعشکاى (

 ٍجسیس ضخ توامضًگی ،  (3*4) عکس اسکي .4

 آقایاى جْت قاًًَی هعاـیت یا ذسهت پایاى اسکي .5



 جْتٍ زاًشکسُ علَم پعشکی تْثْاى  ایثاضگطاى ٍاهَض شْیس تٌیاز اظ هعتثط هساضک  اسکي .6

  شطایط ٍاجس زاٍطلثاى

 حساب تِ(  ضیال ّعاض زٍیست) 200000  ضیال هثلػ تِ ًام ثثت ٍجِ پطزاذت ضسیساسکي  .7

 تْساشت هطکع حساب ضاتط – کل زاضی ذعاًِ ًام تِ  هلی تاًک ًعز   2178372249002 شواضُ

    تْثْاى
 

  : ٍجِ ٍاضیعی اظ سَی هتقاضیاى ؼیط قاتل استطزاز هی تاشس . تصکط   

ساعت اظ اعالم ًتیجِ کِ زض سایت اعالم هیگطزز کلیِ  72پس اظ ، قثَل شسگاى زض آظهَى  .8

   هساضک شیل ضا تا اذص ضسیس تِ کاضگعیٌی زاًشکسُ علَم پعشکی تْثْاى تحَیل ًوایٌس : 

 اصل گَاّی هسضک تحصیلی تِ ّوطاُ تصَیط آى  -1

 اصل کاضت هلی تِ ّوطاُ تصَیط آى  -2

 اصل شٌاسٌاهِ تِ ّوطاُ تصَیط تواهی صفحات  -3

 کاضت پایاى ذسهت ًظام ٍظیفِ عوَهی یا هعاـیت زائن تِ ّوطاُ تصَیط آى اصل -4

اصل پایاى ططح هشوَلیي ذسهت پعشکاى ٍ پیطاپعشکاى یا هعاـیت اظ آى یا اشتؽال تِ ططح   -5

 تِ ّوطاُ تصَیط آى

 اصل هساضک زال تط تَهی تَزى تِ ّوطاُ تصَیط آى -6

 گطاى تِ ّوطاُ تصَیط آىاصل گَاّی ایثاضگطی اظ تٌیاز شْیس ٍ اهَض ایثاض -7

 گَاّی ـطظًساى شاؼل ٍ تاظًشستِ زاًشکسُ علَم پعشکی تْْثاى تِ ّوطاُ تصَیط آى اصل  -8

پس اص کسة حذ ًصاب اهتیاص الصم ، جْت گزساًذى دٍسُ آهَصضی  ًیشٍی هَسد ًیاص تشاتش 5/1دس ّش سستِ 

  هعشفی خَاٌّذ ضذ .

  هتعاقثا  تطَس دقیق اص طشیق ّویي سایت   آىدُ سٍص قثل اص صهاى ٍ هکاى تشگضاسی آصهَى

 . خَاّذ ضذ اعالم 

 .ًوی گطزز،کاضت ٍضٍز تِ جلسِ صازض ،ًثَزى هساضک کاهل  زض صَضت تصکط : 

 

 

 

 



 

 هٌاتع آصهَى :

 تَضیحات هٌاتع آظهَى هشاؼل  ضزیؿ

تْذاضت حشفِ ای /تْذاضت  1

 هحیط

)دکتشچَتیٌِ،  کلیات تْذاضت حشفِ ای –صٍلی ( صکلیات تْذاضت هحیط )تشجوِ 

 هی(قاُ اسصشای،ضفشیذ اهیشصادُ

 

 فایل اص طشیق ایٌتشًت قاتل داًلَد هی تاضذ .  11فصل  3ٍیشایص سَم جلذ –کتاب جاهع تْذاضت عوَهی  هشاقة سالهت خاًَادُ 2

جلذ سَم   - 9 ٍ 8 فصل دٍم جلذ -ٍیشایص سَم  –کتاب جاهع تْذاضت عوَهی   هشاقة سالهت  4

  10فصل 

 فایل اص طشیق ایٌتشًت قاتل داًلَد هی تاضذ . 

  12ٍ  11کل کتاب تجض فصَل  -ساًتشاک جلذ دٍم   سالهت سٍاى   5

)ًَیسٌذُ دکتش  10گفتاس  4فصل  1جلذ  سَم ٍیشایص– عوَهی تْذاضت جاهع کتاب ٍسطین دسهاًی تغزیِ علَم  6

 حسیي حاتوی (

 فایل اص طشیق ایٌتشًت قاتل داًلَد هی تاضذ . 

  دسسٌاهِ جاهع پشستاسی )ًَیسٌذُ هیتشا رٍالفقاسی( پشستاس  7

 فایل اص طشیق ایٌتشًت قاتل داًلَد هی تاضذ .  دکتش اتَالحسٌی ( کتاب هذیشیت تشًاهِ ّای تٌذسستی ) ًَیسٌذُ  هذیش اجشایی  8

 –کاهپیَتشی ضثکِ   – 7، 6، 3ٍ4، 2ا ٍ )هْاستْای ّفتگاًِ ( فصَل      پزیشش ٍآهاس  9

  کاهپیَتش سخت افضاستا آضٌایی 

 

 


