
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 سالمت الکترونیک  مبین اریانیانشرکت 

20/09/1400 

 

 

 

 
قرار دارد و شامل  اول، طبقه 5، پالک6بن بست  -د قصير(بخارست ) احمخيابان -ميدان آرژانتين به نشاني تهران، سالمت الکترونيک مبين ايرانيان اين سند در مالکيت شرکت 

 قرار داد يا منتشر کرد. مورد استفاده توان بدون اجازه کتبي از شرکتکدام از اقالم اين سند را نمياطالعات )محرمانه/ غيرمحرمانه/ تجاری/ اداری و...( است. هيچ

 

 

 

 نام فراخوان دفاترخدمات سالمتراهنمای ثبت

 

 1400آذر ماه 



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  2صفحه 

 فهرست مطالب

 4 .............................................................................................................................................  مقدمه

 4 ................................................................................................. مراحل صدور مجوز دفتر خدمات سالمت -1

 4 ............................................................................................................................ نام در فراخوانثبت -2

 5 ...........................................................................................................................................................شرکت در فراخوان طيشرا -2-1

 5 ........................................................................................................................................................................... ازيمدارک موردن -2-2

 5 .............................................................................................................................................................. نام درفراخواننحوه ثبت -2-3

 12 ......................................................................................................................................... آزمون -3

 13 .............................................................................................................................................................................. زمان آزمون -3-1

 13 ................................................................................................................................................................. جلسهکارت ورود به  -3-2

 13 .............................................................................................................................................................................. منابع آزمون -3-3

 14 .......................................................................................................................................... و دعوت به مصاحبه ازيمحاسبه امت -3-4

 14 ................................................................................................ ييافراد نها نييمصاحبه و تع جياعالم نتا -4

 15 ...................................................................................... يعلوم پزشک یدانشگاهها ازي: اعالم ن1 وستيپ -5

 26.............................................................................................................بهداشت ه های مصوب وزارت: جدول رشت 2پيوست -6

 

 

 

  



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  3صفحه 

 هافهرست شکل

 6 ............................................................................................................................................................................ : صفحه اول سامانه1شکل  

 6 ........................................................................................................................................................................ یحساب کاربر جادي: ا2شکل  

 7 .......................................................................................................................................................................... ورود کاربران نهي: گز3شکل  

 7 ......................................................................................................................................................................... : صفحه ورود کاربران4شکل  

 8 ............................................................................................................................................................. یکاربر لي: صفحه اول پروفا5شکل  

 8 ........................................................................................................................... يتيبخش اول مدارک هو -: صفحه ثبت اطالعات6شکل  

 9 .................................................................................................................................. و محل آزمون تيمحل فعال یهاتياولو نيي: تع7شکل  

 9 .............................................................................................................................................................................. مدارک ی: بارگذار8شکل  

 10 ............................................................................................................................................................ اطالعات ثبت شده شي: نما9شکل  

 10 ................................................................................................................................................................ اطالعات ديي: صفحه تأ10شکل  

 11 ............................................................................................................................................... یحساب کاربر قي: پرداخت از طر11شکل  

 11 ............................................................................................................... ی: مشاهده اطالعات پرداخت در داشبورد حساب کاربر12شکل  

 11 ...................................................................................................................................... بعد از پرداخت یحساب کاربر تي: وضع13شکل  

 12 ...................................................................................................................................... مدارک دييدر صورت تأ یصفحه کاربر: 14شکل  

 12 ..................................................................................................................................... در صورت نقص مدارک ی: صفحه کاربر15شکل  

 

 

  



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  4صفحه 

 مقدمه

ه به های کلي نظام اداری، ابالغي از سوی مقام معظم رهبری، الزامات قانوني برنامه ششم توسعدر راستای اجرای سياست

دف ارتقای کيفيت هاجرايي دولت با  منظور توسعه مشارکت بخش خصوصي و تعاوني در ارائه خدمات و کاستن از مداخالت

برداری دفاتر خدمات سالمت هرهب. اين دفاتر به استناد دستورالعمل ايجاد و اندخدمات سالمت، دفاترخدمات سالمت ايجاد شده

 د. شونهای مختلف سالمت به اين دفاتر برونسپاری ميشوند و خدمات غيرحاکميتي حوزهاندازی ميراه

 فتر خدمات سالمتمراحل صدور مجوز د -1

 مرحله کلي زير است: 8دريافت مجوز دفاتر شامل 

 تعيين شدهدر بازه  رساني طرح دفاتر خدمات سالمتنام و اطالعسامانه ثبت ثبت نام در .1

 ت کاریساع 72بررسي مدارک متقاضيان توسط کارشناسان و ارسال نتيجه بررسي از طريق پيامک ظرف  .2

 ها برگزاری آزمون توسط مرکز سنجش وزارت بهداشت با همکاری واحدهای دانشگاه .3

 بررسي نتايج آزمون و اعالم نتايج توسط مدير طرح  .4

  امتيازبندی نهايي بر اساس ضوابط ابالغي وزارت توسط مدير طرح  .5

 احبه برابر ظرفيت به دانشگاه  برای مص بررسي نتايج حاصل از امتيازبندی و اعالم نفرات چند .6

 و تعيين نفرات برگزيده انجام مصاحبه در دانشگاه علوم پزشکي مربوطه .7

  بطبر اساس ضوا شدگان نهايي توسط دانشگاهصدور مجوز تأسيس دفتر خدمات سالمت جهت پذيرفته .8

برای پس از مصاحبه  نهايت نفرات برتردر  و شودمحاسبه مي 1امتياز متقاضيان برای دعوت به مصاحبه بر اساس جدول 

 دريافت مجوز معرفي خواهند شد.

 : محاسبه امتیاز متقاضیان1جدول 

 امتیاز مقادیر معیار ردیف

1 
 مقطع تحصيلي

 7 کارشناسي
 11 ارشد و باالتر 

 9 مرتبط با گروه علوم پزشکي رشته تحصيلي 2

 فعال آموزشگاه اصنافدارای مجوز  سوابق کاری 3
 اضرحسال فعاليت و فعال در حال  3امتياز برای  8

ه برای سابقه کمتر امتياز متناسب با آن محاسب
 خواهد شد.

 آزمون 4
% نمره آزمون برای 50کسب حداقل 

 پذيرش ضروری است.
تر امتياز و برای مقادير کم 65برای نمره کامل 

 متناسب با آن امتيازدهي شود

 فراخواننام در ثبت -2

ظور پوشش مناطق به من ي،علوم پزشک یهادانشگاه يازبا توجه به اعالم ن1400فراخوان طرح دفاتر خدمات سالمت سال

مکاتبه  يدستورالعمل ط اين دد.گر يدفاتر خدمات سالمت برگزار م یبردارو بهره يجادفاقد دفتر و به استناد دستورالعمل ا

 ه است.ابالغ شد يدانشگاه علوم پزشک یوقت بهداشت به رؤسا يرتوسط وز 21/07/1399 مورخ 100/1198شماره 

است و متقاضيان در طي اين مدت بايد بر اساس روند دی ماه 10آذرماه لغايت  25 از 1400در فراخوان سال نامثبتزمان 
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 نام در سامانه اقدام نمايند. توضيح داده شده در اين راهنما نسبت به ثبت

 فراخوان شرکت در شرایط -2-1

دفتر  متقاضي عنوان به منامجاز به ثبتدارای تابعيت ايراني و باالتر  کارشناسي مقطع در هارشته يتمام آموختگاندانش

های دولتي، نظامي و مي با ارگاننبايد هيچ گونه رابطه استخدااندازی دفتر، در زمان راهالزم به ذکر است متقاضيان  باشند.يم

تياز ايشان کان لم يکن عمومي غيردولتي داشته باشند و در صورت احراز اشتغال متقاضيان در نهادهای مذکور، امنهادهای 

  تلقي خواهد شد.

 مدارک موردنیاز -2-2

وز آموزشگاه اصناف مدارک مورد نياز برای شرکت در فراخوان شامل مدارک هويتي، تحصيلي و مدارک ويژه دارندگان مج

 ت:و به شرح زير اس

 اسکن شده کارت ملي تصوير .1

 اسکن شده شناسنامه تصوير .2

 اسکن شده عکس پرسنلي تصوير .3

 اسکن شده مدرک تحصيلي تصوير .4

 اسکن شده کارت پايان خدمت ويژه آقايان تصوير .5

 بودن صورت دارا اسکن شده مجوز آموزشگاه اصناف در تصوير .6

 ريال 000/600/1پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ  .7

 يلوبايت باشد.ک 200تا  100و با حجم بين  PNGو  JPEGهای های فوق بايد در يکي از فرمتتمامي فايل: 1 نکته

 

 نام درفراخواننحوه ثبت -2-3

رساني نام و اطالعبه سامانه ثبتدی ماه  10آذرماه لغايت  25اعالم شده  جهت شرکت در فراخوان متقاضيان بايد دربازه زماني

 و بر اساس روند زير نسبت به ثبت درخواست اقدام نمايد. مراجعه  https://reg.mobiniranian.ir/دفاتر به آدرس 

نسبت « ر خدمات سالمتدفات»انتخاب گزينه نام با ابتدا از طريق آدرس فوق وارد سامانه شويد و سپس از بخش ثبت -1

 (. 1قدام نماييد )شکل به ايجاد حساب کاربری ا

https://reg.mobiniranian.ir/
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 : صفحه اول سامانه1شکل  

به ايجاد حساب  شود که در آن با ثبت اطالعات اوليه نسبتباز مي 2با انتخاب اين گزينه صفحه مشابه شکل  -2

 اريخ تولدآن و ت تکرار ، تلفن همراه، کلمه عبور،کاربری اقدام نماييد. در اين مرحله پس از ثبت اطالعات کد ملي

شده ه شماره همراه ثبتبرا انتخاب نماييد. پس از اين مرحله کد تأييد « دريافت کد»، گزينه (13–)حتماً با فرمت 

شما در سامانه ايجاد  حساب کاربری« ايجاد حساب کاربری»ارسال خواهد شد. با وارد کردن اين کد و انتخاب گزينه 

 شويد.يشده و به حساب کاربری خود وارد م

د و از اين پس امکان ش: کد ملي، شماره همراه و تاريخ تولد در اين مرحله برای احراز هويت استفاده خواهد 2نکته 

 اصالح آن را نخواهيد داشت. از اين رو در ثبت اين اطالعات دقت فرماييد.

 
 : ایجاد حساب کاربری2شکل  

کاربری وارد شويد ب خواهيد به حساوارد حساب کاربری نشديد و يا در زمان ديگری ميمستقيم در اين مرحله اگر  -3

 . (3)شکل  در صفحه اول استفاده نماييد« ورود»از گزينه 
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 : گزینه ورود کاربران3شکل  

دفتر خدمات »تخاب گزينه رمز عبور و انکنيد که با درج نام کاربری و مشاهده مي 4ای مشابه شکل پس از اين مرحله صفحه

 وارد پروفايل کاربری خواهيد شد.« سالمت

 

 : صفحه ورود کاربران4شکل  

ليک روی گزينه کرا مشاهده خواهيد کرد. در اين بخش با  5ای مشابه شکل صفحهپس از ورود به حساب کاربری  -4

 نام اقدام نماييد.تکميل اطالعات ثبتتوانيد نسبت به مي« نامتکميل ثبت»

يش از ثبت مدارک و نام شما نمايش داده خواهد شد. تا پای که در آن قرار داريد وضعيت ثبتمتناسب با مرحله -5

انتظار در »کي از مقادير نام يخواهد بود و پس از آن متناسب با وضعيت ثبت «اوليه نامثبت»نام وضعيت پرداخت ثبت

هر يک از اين  نمايش داده خواهد شد. توضيحات مربوط به« تأييد شده»و يا « رفع نواقص»، «کارشناسبررسي 

 خواهد شد.  ارايههای بعدی ها در بخشوضعيت

 استفاده نماييد. رساني طرح دفاتر خدمت سالمت، از لينک ارايه شده در اين صفحهبرای عضويت در گروه اطالع -6
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 صفحه اول پروفایل کاربری :5شکل  

. در اين شويديهدايت م 8تا شکل  6به صفحه ثبت اطالعات، مشابه شکل  ،نامانتخاب گزينه تکميل ثبتپس از  -7

 بخش فيلدهای اطالعاتي زير را بايد تکميل نماييد.

 کدپستي  بودن،چپ  شماره شناسنامه، دست شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، جنسيت، و عمومي اطالعات هويتي

ن ايجاد حساب کاربری و آدرس. در اين بخش کد ملي، تاريخ تولد و شماره همراه بر اساس اطالعات درج شده در زما

 شود و قابل ويرايش نخواهد بود.نمايش داده مي

 ر اساس آخرين است که ب رشته تحصيليو  مدارک فراخوان: بخش ديگر اين اطالعات شامل اطالعات پايه تحصيلي

 شود. مدرک اخذشده تعيين مي

شور، بايد مدرک مورد های خارج کنکته: مدارک تحصيلي معادل مورد قبول نبوده و افراد دارای مدرک تحصيلي از دانشگاه

 تأييد وزارت علوم را ارايه نمايند.

 

 هویتیبخش اول مدارک  -: صفحه ثبت اطالعات6شکل  

 گزينه بله و در غير  های مصوب وزارت بهداشت هستيدآموخته يکي از رشتهرشته مرتبط: در اين فيلد چنانچه دانش

 اين صورت گزينه خير را انتخاب نماييد.

 باشيد گزينه بله و مجوز فعاليت آموزشگاه اصناف: چنانچه در حال حاضر دارای مجوز فعاليت آموزشگاه اصناف مي

ر نمايش داده شده گزينه صورت گزينه خير را انتخاب نماييد. در صورت انتخاب گزينه بله، از بين مقادي در غير اين

 .مرتبط با مدت زمان فعاليت خود را انتخاب نماييد
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 قل يک گزينه الزامي باشد. انتخاب حدامحل برای فعاليت مي 3های انتخابي: هر متقاضي مجاز به انتخاب اولويت

هری در ليست قرار شهای علوم پزشکي بوده و چنانچه دانشگاه و يا بر اساس اعالم نياز دانشگاهاست. اين بخش 

 ده است.شارايه  1ها در پيوست اعالم نياز دانشگاهدانشگاه است. ندارد به معنای اعالم عدم نياز 

مصاحبه دعوت خواهد  به ،مورد نيازهای انتخابي و در صورت کسب امتياز در يکي از اولويت حداکثر: هر متقاضي 2 نکته

 شد.

ورد بازنگری قرار گيرد. بديهي نام ممکن است مها در اين مرحله نهايي نبوده و پس از پايان ثبت: اعالم نياز دانشگاه3نکته 

ريق مجاری مرتبط های اعالم شده از طتغييرات در ظرفيت است در اين شرايط حقي برای متقاضيان ايجاد نخواهد شد.

 رساني خواهد شد.طالعا

 نتخاب نماييد. اين محل اتوانيد يکي از مراکز را برای محل آزمون دانشگاه محل آزمون: از بين ليست اعالم شده مي

 های انتخابي شما برای فعاليت باشد.تواند متفاوت از محلمي

 

 های محل فعالیت و محل آزمون: تعیین اولویت7شکل  

 سنامه، عکس بارگذاری مدارک: در اين بخش مدارک مورد نياز شامل تصوير کارت ملي، تصوير صفحه اول شنا

اه اصناف )در پرسنلي، تصوير آخرين مدرک تحصيلي، تصوير کارت پايان خدمت )ويژه آقايان( و مجوز آموزشگ

 صورت دارا بودن( را بارگذاری نماييد. 

بيش از يک عکس  ریذامدرک تحصيلي يا مجوز آموزشگاه اصناف نياز به بارگ که در قسمت آپلود نکته: در صورتي

 قرار دهيد.  pdf يک فايل داشتيد، مي توانيد اين مدارک را در اين قسمت به صورت

 
 : بارگذاری مدارک8شکل  

 . ييدرا انتخاب نما« هتأييد و ادام»پس از تکميل اطالعات و بارگذاری مدارک مورد نياز گزينه  -8
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شده را مشاهده شويد که اطالعات ثبتهدايت مي 9شکل ای مشابه پس از تأييد موارد ثبت اطالعات، به صفحه -9

های تی فایلبرای اطمینان از درسهای بارگذاری شده )شده و فايلنماييد. در صورت صحت اطالعات ثبتمي

  .يدرا انتخاب نماي« مدارک فوق مورد تأييد است»گزينه  (بارگذاری شده حتماً آنها را دانلود کنید

 

 : نمایش اطالعات ثبت شده9شکل  

ويرايش »ب گزينه های بارگذاری شده وجود دارد با انتخاچنانچه اشتباهي در ثبت اطالعات و يا فايل  -10

 نماييد.به صفحه قبل برويد و اطالعات مورد نظر را اصالح « اطالعات

. شودش داده مينماي« تأييد نهايي اطالعات»، گزينه «مدارک فوق مورد تأييد است»گزينه با انتخاب  -11

 عات را نخواهيد داشت. اظهار شده است و پس از آن امکان ويرايش اطال انتخاب اين گزينه به معنای تأييد اطالعات

 

 : صفحه تأیید اطالعات10شکل  

نيد با انتخاب اين تواپس از تأييد اطالعات، گزينه پرداخت برای شما فعال خواهد شد. در اين مرحله مي -12

  را پرداخت نماييد.000/600/1به مبلغ نام گزينه وارد صفحه پرداخت بانک شده و هزينه ثبت

توانيد در زمان با خطا مواجه گرديد، ميچنانچه به هر دليلي در اين مرحله امکان پرداخت برای شما فراهم نشد و يا پرداخت 

شود )شکل ديگری با ورود به حساب کاربری و با استفاده از لينک پرداخت که در صفحه اول حساب کاربری نمايش داده مي

« تأييد توسط متقاضي»نام اقدام نماييد. در اين شرايط وضعيت شما در حساب کاربری (، نسبت به پرداخت هزينه ثبت11

نام شما نهايي نشده و . دقت داشته باشيد که تا پيش از پرداخت، ثبتکه به معنای تأييد مدارک توسط شماست بود خواهد

ساعت پس از پرداخت، اطالعات آن را در حساب کاربری خود مشاهده  24چنانچه  مدارک ارسالي بررسي نخواهد شد.



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  11صفحه 

 هزينه انصراف ، يا و مدارک بودن ناقص صورت در د.های اعالم شده در فراخوان تماس بگيريکنيد، با شمارهنمي

 .شد نخواهد داده برگشت نام ثبت

 
 : پرداخت از طریق حساب کاربری11شکل  

در دسترس « اربریناحيه ک»که از منوی داشبورد توانيد اطالعات پرداخت را در صفحه پس از پرداخت مي -13

 است. نام شما در هر زمان ديگری نيز در اين بخش قابل مشاهدهثبت اطالعاتنماييد. است مشاهده 

 

 : مشاهده اطالعات پرداخت در داشبورد حساب کاربری12شکل  

 .(13تغيير خواهد کرد )شکل « کارشناس انتظار بررسيدر »وضعيت شما به پس از پرداخت،  -14

 
 وضعیت حساب کاربری بعد از پرداخت: 13شکل  
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ال خواهد ساعت کاری بررسي و نتيجه از طريق پيامک ارس 72مدارک شما توسط کارشناسان در مدت  -15

 گيريد. های اعالم شده در فراخوان تماس بشد. در صورت عدم دريافت پيامک بررسي مدارک، با شماره

يابد و تغيير مي «شدهتأييد»عيت پروفايل شما به چنانچه مدارک شما مورد تأييد کارشناس قرار گيرد وض -16

 .(14 )شکل در اين مرحله بايد منتظر برگزاری آزمون باشيد

 
 صفحه کاربری در صورت تأیید مدارک: 14شکل  

اين حالت  دردر صورت عدم تأييد مدارک، پيامک مربوط به رفع نواقص برای شما ارسال خواهد شد.  -17

ساس نظر کارشناس شما بايد با مراجعه به سامانه بر اخواهد بود. « امکان ويرايش مجدد»وضعيت پروفايل شما 

نام شما ه، ثبت. در صورت عدم رفع نواقص در مهلت تعيين شد(15 )شکل نسبت به ويرايش مدارک اقدام نماييد

 واهد داشت.امکان ويرايش اطالعات و مدارک را خهر داوطلب صرفاً يک بار  کان لم يکن تلقي خواهد شد.

 

 : صفحه کاربری در صورت نقص مدارک15شکل  

 آزمون -3

های ان با دستورالعملچنين آشنايي ايشآزمون دفاتر خدمات سالمت با هدف ارزيابي ميزان دانش مديريتي متقاضيان و هم

 شود. طرح برگزار مي
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 آزمونزمان  -3-1

ا به داليلي از جمله های علوم پزشکي برگزار خواهد شد. در صورتي که بنو در محل دانشگاه 1400دی  24روز آزمون در 

 ي خواهد شد. رسانبرگزاری آزمون، محل انتخابي متقاضي نيازمند تغيير باشد مراتب به ايشان اطالعمحل ظرفيت 

 کارت ورود به جلسه -3-2

ر دنام مراجعه نمايند. تبرای دريافت کارت ورود به جلسه به سامانه ثب 1400دی  19از روز يکشنبه توانند متقاضيان مي

ر فراخوان به مدير دصورت مشاهده هرگونه اختالف در کارت ورود به جلسه، مراتب را از طريق شماره تماس اعالم شده 

 طرح اعالم نماييد.

 منابع آزمون -3-3

 زير برگزار خواهد شد:آزمون با محوريت موضوعات 

 های عموميوانين و دستورالعملق -1

 برداری دفاتر خدمات سالمتدستورالعمل ايجاد و بهره 

 قانون کار و قوانين مالياتي -2

 هداشت کاربحفاظت فني و  ر،شرايط کا، قرارداد کار تعاريف کلي و اصول : سرفصلهای مهم قانون کار، 

 يمه بيکاریبقانون ، هاجرائم و مجازاتاختالف، مراجع حل  ،خدمات رفاهي کارکنان ،آموزش و اشتغال

 قررات ماليات بر ارزش قوانين و م، قوانين و مقررات ماليات بر درآمد مشاغل: های مهم قوانين مالياتيسرفصل

  نامه تحرير دفاتر قانونيآئين، افزوده

 قانون تجارت  

 حسابداری و مديريت مالي  -3

 سي حسابداریآشنايي با اصول و مفاهيم اسا 

 دفاتر مالي و فرايند ثبت در حسابداری 

 بندی آنآشنايي با اقالم مندرج در گزارش مالي و نحوه طبقه 

 های ماليآشنايي با تجزيه و تحليل صورت 

 اشر: سازمان مديريت صنعتين -ويسنده: پرويز بختيارین -کتاب حسابداری و مديريت مالي برای مديرانمنبع پيشنهادی: 

 نون مذاکرهاصول و ف -4

نتشارات: سازمان مديريت ا –مسعود حيدری  مترجم ،راجر فيشر و ويليام يوری، نويسنده اصول و فنون مذاکره منبع پيشنهادی:

 صنعتي
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 پرسش، با احتساب نمره منفي و ضريب تمام دروس يکسان خواهد بود.  100آزمون شامل 

 مصاحبهمحاسبه امتیاز و دعوت به  -3-4 

هد شد و دانشگاه نسبت به پس از محاسبه امتياز نهايي هر يک از متقاضيان، نفرات چند برابر ظرفيت به دانشگاه اعالم خوا

مدارک اظهارشده در  هماهنگي زمان مصاحبه با متقاضيان اقدام خواهد نمود. متقاضيان بايد در زمان مصاحبه عالوه بر

 د. نشگاه از جمله تمکن مالي مورد نياز را ارايه نماينفراخوان، ساير مدارک درخواست شده توسط دا

 اعالم نتایج مصاحبه و تعیین افراد نهایی  -4

اندازی ت برگزيده برای راهپس از جلسه مصاحبه، امتياز متقاضيان در مجموع سه مرحله مدارک، آزمون و مصاحبه تعيين و نفرا

اندازی دفتر اقدام ه راهف هستند ظرف مدت حداکثر سه ماه نسبت بافراد منتخب موظ .دفتر و دريافت مجوز معرفي خواهند شد

 خواهد داشت. نمايند. در غير اين صورت امتياز ايشان لغو و دانشگاه امکان جايگزيني از بين نفرات ذخيره را
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 های علوم پزشکی: اعالم نیاز دانشگاه1پیوست  -5

 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 1 اراک پزشکي علوم دانشگاه دليجان 1

 2 اراک پزشکي علوم دانشگاه شازند 1

 3 اراک پزشکي علوم دانشگاه کميجان 1

 4 اراک پزشکي علوم دانشگاه محالت 1

 5 اردبيل پزشکي علوم دانشگاه سوار بيله 1

 6 اردبيل پزشکي علوم دانشگاه شهر مشگين 1

 7 اردبيل پزشکي علوم دانشگاه گرمي 1

 8 اردبيل پزشکي علوم دانشگاه نمين 1

 9 اروميه پزشکي علوم دانشگاه اروميه 1

 10 اروميه پزشکي علوم دانشگاه اشنويه 1

 11 اروميه پزشکي علوم دانشگاه پلدشت 1

 12 اروميه پزشکي علوم دانشگاه پيرانشهر 1

 13 اروميه پزشکي علوم دانشگاه تکاب 1

 14 اروميه پزشکي علوم دانشگاه چالدران 1

 15 اروميه پزشکي علوم دانشگاه سردشت 1

 16 اروميه پزشکي علوم دانشگاه دژ شاهين 1

 17 اروميه پزشکي علوم دانشگاه شوط 1

 18 اروميه پزشکي علوم دانشگاه ماکو 1

 19 اروميه پزشکي علوم دانشگاه مهاباد 1

 20 اروميه پزشکي علوم دانشگاه مياندوآب 1

 21 اروميه پزشکي علوم دانشگاه نقده 1

 22 آباد اسد پزشکي علوم دانشگاه آباد اسد 1

 23 اسفراين پزشکي علوم دانشگاه اسفراين 1

 24 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه اردستان 1

 25 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه اصفهان 8

 26 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه برخوار 1

 27 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه مياندشت و بوئين 1

 28 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه کرون و تيران 1

 29 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه چادگان 1

 30 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه شهر خميني 2

 31 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه خوانسار 1

 32 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه دهاقان 1

 33 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه سميرم 1

 34 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه ميمه و شهر شاهين 1

 35 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه شهرضا 1

 36 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه فريدن 1

 37 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه فريدونشهر 1

 38 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه فالورجان 1

 39 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه گلپايگان 1

 40 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه لنجان 1

 41 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه نائين 1

 42 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه آباد نجف 2

 43 اصفهان پزشکي علوم دانشگاه نطنز 1

 44 البرز پزشکي علوم دانشگاه اشتهارد 1

 45 البرز پزشکي علوم دانشگاه کرج 2
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 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 46 البرز پزشکي علوم دانشگاه فرديس 2

 47 البرز پزشکي علوم دانشگاه آباد نظر 1

 48 ايران پزشکي علوم دانشگاه بهارستان 1

 49 ايران پزشکي علوم دانشگاه غرب شمال تهران 2

 50 ايرانشهر پزشکي علوم دانشگاه ايرانشهر 1

 51 ايرانشهر پزشکي علوم دانشگاه بهار چاه 1

 52 ايرانشهر پزشکي علوم دانشگاه کنارک 1

 53 ايرانشهر پزشکي علوم دانشگاه شهر نيک 1

 54 ايالم پزشکي علوم دانشگاه آبدانان 1

 55 ايالم پزشکي علوم دانشگاه چرداول 1

 56 ايالم پزشکي علوم دانشگاه شهر دره 1

 57 ايالم پزشکي علوم دانشگاه دهلران 1

 58 آبادان پزشکي علوم دانشگاه آبادان 1

 59 آبادان پزشکي علوم دانشگاه خرمشهر 1

 60 آبادان پزشکي علوم دانشگاه شادگان 1

 61 بابل پزشکي علوم دانشگاه بابل 2

 62 بجنورد پزشکي علوم دانشگاه جاجرم 1

 63 بجنورد پزشکي علوم دانشگاه جرگالن و راز 1

 64 بجنورد پزشکي علوم دانشگاه فاروج 1

 65 بجنورد پزشکي علوم دانشگاه سملقان و مانه 1

 66 بم پزشکي علوم دانشگاه ريگان 1

 67 بم پزشکي علوم دانشگاه فهرج 1

 68 بم پزشکي علوم دانشگاه نرماشير 1

 69 بهبهان پزشکي علوم دانشگاه بهبهان 1

 70 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه بوشهر 1

 71 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه تنگستان 1

 72 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه جم 1

 73 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه دشتستان 1

 74 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه دشتي 1

 75 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه دير 1

 76 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه عسلويه 1

 77 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه کنگان 1

 78 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه گناوه 1

 79 بيرجند پزشکي علوم دانشگاه سرايان 1

 80 بيرجند پزشکي علوم دانشگاه گلشن طبس 1

 81 بيرجند پزشکي علوم دانشگاه فردوس 1

 82 بيرجند پزشکي علوم دانشگاه قاين 1

 83 بيرجند پزشکي علوم دانشگاه نهبندان 1

 84 تبريز پزشکي علوم دانشگاه اسکو 1

 85 تبريز پزشکي علوم دانشگاه اهر 1

 86 تبريز پزشکي علوم دانشگاه آباد بستان 1

 87 تبريز پزشکي علوم دانشگاه جلفا 1

 88 تبريز پزشکي علوم دانشگاه شير عجب 1

 89 تبريز پزشکي علوم دانشگاه ملکان 1

 90 تبريز پزشکي علوم دانشگاه ميانه 1

 91 تبريز پزشکي علوم دانشگاه هشترود 1

 92 جام تربت پزشکي علوم دانشگاه جام تربت 1
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 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 93 حيدريه تربت پزشکي علوم دانشگاه زاوه 1

 94 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه مه والت 1

 95 تهران پزشکي علوم دانشگاه جنوب تهران 3

 96 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه اميديه 1

 97 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه اهواز 4

 98 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه باوی 1

 99 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه ماهشهر بندر 1

 100 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه حميديه 1

 101 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه رامشير 1

 102 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه رامهرمز 1

 103 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه کارون 1

 104 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه سليمان مسجد 1

 105 اهواز شاپور جندی پزشکي علوم دانشگاه هنديجان 1

 106 جهرم پزشکي علوم دانشگاه جهرم 1

 107 جيرفت پزشکي علوم دانشگاه جيرفت 1

 108 جيرفت پزشکي علوم دانشگاه عنبرآباد 1

 109 جيرفت پزشکي علوم دانشگاه گنج قلعه 1

 110 جيرفت پزشکي علوم دانشگاه کهنوج 1

 111 جيرفت پزشکي علوم دانشگاه منوجان 1

 112 خمين پزشکي علوم دانشگاه خمين 1

 113 دزفول پزشکي علوم دانشگاه شوش 1

 114 دزفول پزشکي علوم دانشگاه گتوند 1

 115 رفسنجان پزشکي علوم دانشگاه رفسنجان 1

 116 زابل پزشکي علوم دانشگاه زابل 1

 117 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه خاش 1

 118 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه زاهدان 1

 119 زاهدان پزشکي علوم دانشگاه سراوان 1

 120 زنجان پزشکي علوم دانشگاه ابهر 1

 121 زنجان پزشکي علوم دانشگاه زنجان 3

 122 زنجان پزشکي علوم دانشگاه طارم 1

 123 ساوه پزشکي علوم دانشگاه زرنديه 1

 124 ساوه پزشکي علوم دانشگاه ساوه 1

 125 سبزوار پزشکي علوم دانشگاه جوين 1

 126 سبزوار پزشکي علوم دانشگاه سبزوار 1

 127 سراب پزشکي علوم دانشگاه سراب 1

 128 سمنان پزشکي علوم دانشگاه دامغان 1

 129 سمنان پزشکي علوم دانشگاه سمنان 2

 130 سمنان پزشکي علوم دانشگاه گرمسار 1

 131 سمنان پزشکي علوم دانشگاه شهر مهدی 1

 132 سيرجان پزشکي علوم دانشگاه سيرجان شهرستان 1

 133 شاهرود پزشکي علوم دانشگاه شاهرود 1

 134 شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه اردل 1

 135 شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه بروجن 1

 136 شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه شهرکرد 1

 137 شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه کيار 1

 138 شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه لردگان 1

 139 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه پرديس 1



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  18صفحه 

 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 140 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه شرق تهران 1

 141 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه شمال تهران 1

 142 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه دماوند 1

 143 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه شميرانات 1

 144 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه قرچک 1

 145 بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه ورامين 1

 146 شوشتر پزشکي علوم دانشگاه شوشتر 1

 147 شيراز پزشکي علوم دانشگاه اقليد 1

 148 شيراز پزشکي علوم دانشگاه داراب 1

 149 شيراز پزشکي علوم دانشگاه سپيدان 1

 150 شيراز پزشکي علوم دانشگاه شيراز 3

 151 شيراز پزشکي علوم دانشگاه آباد فيروز 1

 152 شيراز پزشکي علوم دانشگاه کازرون 1

 153 دانشگاه علوم پزشکي شيراز کوار 1

 154 شيراز پزشکي علوم دانشگاه المرد 1

 155 شيراز پزشکي علوم دانشگاه مرودشت 1

 156 شيراز پزشکي علوم دانشگاه ممسني 1

 157 شيراز پزشکي علوم دانشگاه ريز ني 1

 158 فسا پزشکي علوم دانشگاه فسا 1

 159 قزوين پزشکي علوم دانشگاه آبيک 1

 160 قزوين پزشکي علوم دانشگاه آوج 1

 161 قزوين پزشکي علوم دانشگاه البرز 1

 162 قزوين پزشکي علوم دانشگاه زهرا بوئين 1

 163 قزوين پزشکي علوم دانشگاه تاکستان 1

 164 قزوين پزشکي علوم دانشگاه قزوين 1

 165 قم پزشکي علوم دانشگاه قم 4

 166 کاشان پزشکي علوم دانشگاه بيدگل و آران 1

 167 کاشان پزشکي علوم دانشگاه کاشان 1

 168 کردستان پزشکي علوم دانشگاه بانه 1

 169 کردستان پزشکي علوم دانشگاه بيجار 1

 170 کردستان پزشکي علوم دانشگاه دهگالن 1

 171 کردستان پزشکي علوم دانشگاه ديواندره 1

 172 پزشکي کردستاندانشگاه علوم  سقز 1

 173 دانشگاه علوم پزشکي کردستان سنندج 1

 174 کردستان پزشکي علوم دانشگاه کامياران 1

 175 دانشگاه علوم پزشکي کردستان مريوان 1

 176 کرمان پزشکي علوم دانشگاه بافت 1

 177 کرمان پزشکي علوم دانشگاه بردسير 1

 178 کرمان پزشکي علوم دانشگاه زرند 1

 179 کرمان پزشکي علوم دانشگاه شهربابک 1

 180 کرمان پزشکي علوم دانشگاه کرمان 4

 181 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه جوانرود 1

 182 دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه سنقر 1

 183 علوم پزشکي کرمانشاه دانشگاه غرباسالم آباد 1

 184 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکي  کرمانشاه 1

 185 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه روانسر 1

 186 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه ذهاب سرپل 1

 187 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه صحنه 1



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  19صفحه 

 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 188 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه کنگاور 1

 189 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه گيالنغرب 1

 190 گراش پزشکي علوم دانشگاه گراش 1

 191 گلستان پزشکي علوم دانشگاه شهر آزاد 1

 192 گلستان پزشکي علوم دانشگاه قال آق 1

 193 گلستان پزشکي علوم دانشگاه گز بندر 1

 194 گلستان پزشکي علوم دانشگاه ترکمن 1

 195 گلستان پزشکي علوم دانشگاه راميان 1

 196 گلستان پزشکي علوم دانشگاه کتول آباد علي 1

 197 گلستان پزشکي علوم دانشگاه کردکوی 1

 198 گلستان پزشکي علوم دانشگاه کالله 1

 199 گلستان پزشکي علوم دانشگاه گاليکش 1

 200 گلستان پزشکي علوم دانشگاه گرگان 1

 201 گلستان پزشکي علوم دانشگاه گميشان 1

 202 گلستان پزشکي علوم دانشگاه کاووس گنبد 1

 203 گلستان پزشکي علوم دانشگاه مينودشت 1

 204 گناباد پزشکي علوم دانشگاه گناباد 1

 205 گيالن پزشکي علوم دانشگاه اشرفيه آستانه 1

 206 گيالن پزشکي علوم دانشگاه املش 1

 207 گيالن پزشکي علوم دانشگاه انزلي بندر 1

 208 گيالن پزشکي علوم دانشگاه تالش 1

 209 گيالن پزشکي علوم دانشگاه رشت 2

 210 گيالن پزشکي علوم دانشگاه رضوانشهر 1

 211 گيالن پزشکي علوم دانشگاه رودبار 1

 212 گيالن پزشکي علوم دانشگاه رودسر 1

 213 گيالن پزشکي علوم دانشگاه سياهکل 1

 214 گيالن پزشکي علوم دانشگاه شفت 1

 215 گيالن پزشکي علوم دانشگاه سرا صومعه 1

 216 گيالن پزشکي علوم دانشگاه فومن 1

 217 گيالن پزشکي علوم دانشگاه الهيجان 1

 218 گيالن پزشکي علوم دانشگاه لنگرود 1

 219 گيالن پزشکي علوم دانشگاه ماسال 1

 220 الرستان پزشکي علوم دانشگاه خنج 1

 221 الرستان پزشکي علوم دانشگاه الرستان 1

 222 لرستان پزشکي علوم دانشگاه ازنا 1

 223 لرستان پزشکي علوم دانشگاه اليگودرز 1

 224 لرستان پزشکي علوم دانشگاه پلدختر 1

 225 لرستان پزشکي علوم دانشگاه دلفان 1

 226 لرستان پزشکي علوم دانشگاه دورود 1

 227 لرستان پزشکي علوم دانشگاه سلسله 1

 228 لرستان پزشکي علوم دانشگاه کوهدشت 1

 229 مازندران پزشکي علوم دانشگاه بابلسر 1

 230 مازندران پزشکي علوم دانشگاه بهشهر 1

 231 مازندران پزشکي علوم دانشگاه تنکابن 1

 232 مازندران پزشکي علوم دانشگاه جويبار 1

 233 مازندران پزشکي علوم دانشگاه ساری 3

 234 مازندران پزشکي علوم دانشگاه سوادکوه 1



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  20صفحه 

 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 235 مازندران پزشکي علوم دانشگاه آباد عباس 1

 236 مازندران پزشکي علوم دانشگاه فريدونکنار 1

 237 مازندران پزشکي علوم دانشگاه شهر قائم 2

 238 مازندران پزشکي علوم دانشگاه کالردشت 1

 239 مازندران پزشکي علوم دانشگاه گلوگاه 1

 240 مازندران پزشکي علوم دانشگاه آباد محمود 1

 241 مازندران پزشکي علوم دانشگاه مياندورود 1

 242 مازندران پزشکي علوم دانشگاه نکا 1

 243 مازندران پزشکي علوم دانشگاه نور 1

 244 مازندران پزشکي علوم دانشگاه نوشهر 1

 245 مراغه پزشکي علوم دانشگاه مراغه 1

 246 مشهد پزشکي علوم دانشگاه باخرز 1

 247 مشهد پزشکي علوم دانشگاه بينالود 1

 248 مشهد پزشکي علوم دانشگاه تايباد 1

 249 مشهد پزشکي علوم دانشگاه چناران 1

 250 مشهد پزشکي علوم دانشگاه خواف 1

 251 مشهد پزشکي علوم دانشگاه درگز 1

 252 مشهد پزشکي علوم دانشگاه رشتخوار 1

 253 مشهد پزشکي علوم دانشگاه سرخس 1

 254 مشهد پزشکي علوم دانشگاه فريمان 1

 255 مشهد پزشکي علوم دانشگاه قوچان 1

 256 مشهد پزشکي علوم دانشگاه گلبهار 1

 257 مشهد پزشکي علوم دانشگاه مشهد 1

 258 نيشابور پزشکي علوم دانشگاه نيشابور 1

 259 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه بستک 1

 260 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه بندرعباس 1

 261 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه لنگه بندر 1

 262 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه پارسيان 1

 263 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه آباد حاجي 1

 264 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه خمير 1

 265 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه رودان 1

 266 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه قشم 1

 267 دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان کيش 1

 268 هرمزگان پزشکي علوم دانشگاه ميناب 1

 269 همدان پزشکي علوم دانشگاه بهار 1

 270 همدان پزشکي علوم دانشگاه تويسرکان 1

 271 همدان پزشکي علوم دانشگاه رزن 1

 272 همدان پزشکي علوم دانشگاه فامنين 1

 273 همدان پزشکي علوم دانشگاه کبودرآهنگ 1

 274 همدان پزشکي علوم دانشگاه مالير 1

 275 همدان پزشکي علوم دانشگاه همدان 2

 276 دانشگاه علوم پزشکي همدان نهاوند 1

 277 ياسوج پزشکي علوم دانشگاه بويراحمد 2

 278 ياسوج پزشکي علوم دانشگاه دنا 1

 279 ياسوج پزشکي علوم دانشگاه کهگيلويه 1

 280 ياسوج پزشکي علوم دانشگاه گچساران 1

 281 سوجيا پزشکي علوم دانشگاه بهمئي 1



 
 سالمتنام فراخوان دفاترخدمات راهنمای ثبت

 
 

 

  
 22از  21صفحه 

 های علوم پزشکیاعالم نیاز دانشگاه

 ردیف دانشگاه شهرستان شبکه فراخوان نیاز اعالم
 282 يزد پزشکي علوم دانشگاه ابرکوه 1

 283 يزد پزشکي علوم دانشگاه بافق 1

 284 يزد پزشکي علوم دانشگاه تفت 1

 285 يزد پزشکي علوم دانشگاه خاتم 1

 286 يزد پزشکي علوم دانشگاه صدوق 1

 287 يزد پزشکي علوم دانشگاه مهريز 1

 288 يزد پزشکي علوم دانشگاه ميبد 1
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