
 %10رشته های همنام مجازدر انتخاب سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون  -7جدول شماره 
 كارشناسي كارشناسي ارشد ردیف

 بهداشت عمومی آموزش بهداشت 1

 هوشبری آموزش هوشبری 2

 )تکنولوژی اتاق عمل( اتاق عمل اتاق عمل 3

 اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 4

 بينائي سنجي بينائي سنجي 5

 حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين 6

 تكنولوژي پرتودرماني )مجموعه فيزیک پزشکی(           راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 7

  پرتوشناسيتكنولوژي  )مجموعه فيزیک پزشکی(           راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 8

 ایتکنولوژی پزشکی هسته )مجموعه فيزیک پزشکی(           راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 9

 شنوايي شناسي شنوائي شناسي 10

 علوم و صنايع غذايي)گرايشهاي مختلف ( )گرايش كنترل كيفي و بهداشتي (                      علوم و صنايع غذائي  11

 فيزيوتراپي )مجموعه فيزیوتراپی(                                    فيزيوتراپي 12

 فيزيوتراپي )مجموعه فيزیوتراپی(                         فيزيوتراپي ورزشي 13

 تكنولوژي پرتودرماني فناوري تصويربرداري پزشكي 14

 ایتکنولوژی پزشکی هسته فناوري تصويربرداري پزشكي 15

 تكنولوژي پرتوشناسي تصويربرداري پزشكيفناوري  16

 فناوري اطالعات سالمت فناوري اطالعات سالمت 17

 كاردرماني كاردرماني 18

 كتابداري واطالع رساني پزشكي كتابداري و اطالع رساني پزشكي 19

 گفتار درماني گفتار درماني 20

 درمانيمديريت خدمات بهداشتي  مديريت خدمات بهداشتي درماني 21

 مددكاري اجتماعي مددكاري اجتماعي 22

 مهندسي بهداشت حرفه اي ايمهندسي بهداشت حرفه 23

 و ایمنی کار مهندسي بهداشت حرفه اي ايمهندسي بهداشت حرفه 24

 علوم آزمايشگاهي (1)مجموعه علوم آزمايشگاهي                           بيوشيمي باليني  25

 علوم آزمايشگاهي (1)مجموعه علوم آزمايشگاهي                                ژنتيك انساني 26

 علوم آزمايشگاهي (2)مجموعه علوم آزمايشگاهي                              ايمني شناسي 27

 علوم آزمايشگاهي (2)مجموعه علوم آزمايشگاهي خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون  28

 علوم آزمايشگاهي (3)مجموعه علوم آزمايشگاهي                     پزشكيقارچ شناسي  29

 علوم آزمايشگاهي (3)مجموعه علوم آزمايشگاهي                 ميكروب شناسي پزشكي 30

 علوم آزمايشگاهي (3)مجموعه علوم آزمايشگاهي                  ويروس شناسي پزشكي 31

 علوم آزمايشگاهي (3)مجموعه علوم آزمايشگاهي                                انگل شناسي 32

 پرستاري )مجموعه پرستاری(                               روان پرستاري 33

 پرستاري )مجموعه پرستاری(               جراحي –پرستاري داخلي  34

 پرستاري )مجموعه پرستاری(                  پرستاري سالمت جامعه 35

 پرستاري )مجموعه پرستاری(                           پرستاري كودكان  36

 پرستاري )مجموعه پرستاری(                            پرستاري نظامي 37

 پرستاري سال سابقه بالينی 2 )مجموعه پرستاری(     پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 38

 پرستاري )مجموعه پرستاری(     انپرستاري مراقبت هاي ويژه کودک 39

 پرستاري )مجموعه پرستاری(                       پرستاري توانبخشي 40

 پرستاري سال سابقه بالينی 2 )مجموعه پرستاری(                         پرستاري اورژانس  41

 پرستاري سال سابقه بالينی 2 )مجموعه پرستاری(              پرستاري مراقبت هاي ويژه 42

 پرستاري )مجموعه پرستاری(                       پرستاري سالمندي  43

 پرستاري سال سابقه بالينی 2 )مجموعه پرستاری(                           پرستاري مدیریت 44

 علوم تغذيه )مجموعه تغذیه(                                  علوم تغذيه  45

 علوم تغذيه )مجموعه تغذیه(غذيه در بحران و حوادث غيرمترقبهعلوم ت 46

 علوم تغذيه )مجموعه تغذیه(                 علوم بهداشتي در تغذيه  47

 علوم تغذيه تغذیه()مجموعه تغذیه بالينی                                  48

 علوم تغذيه )مجموعه تغذیه(تغذیه ورزشی                                49

 مامائي )مجموعه مامایی(                                       مامايي  50

 مامايي )مجموعه مامایی(                        مشاوره در مامايي  51

 مهندسي بهداشت محيط )مجموعه بهداشت محيط(                      سم شناسي محيط  52

 مهندسي بهداشت محيط )مجموعه بهداشت محيط(                             مديريت پسماند 53

 مهندسي بهداشت محيط )مجموعه بهداشت محيط(               مهندسي بهداشت محيط  54

 مهندسي بهداشت محيط )مجموعه بهداشت محيط(تاسيسات بهداشتي شهرينگهداري از بهره برداري و  55

 مهندسي بهداشت محيط               )مجموعه بهداشت محيط(بهداشت پرتوها   -مهندسي بهداشت محيط  56

 




