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بسمه تعالی

12/11/92تاریخ 3اطالعیه شماره 
93آزمون کارشناسی ارشد رشته هاي گروه پزشکی سالمنابع تغییرات و در خصوص 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
»مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور «

ایام مبارك دهه به مناسبت فرا رسیدن و تبریک ) عج... (عرض سالم به پیشگاه حضرت بقیه ا و با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان 
:رساندبه اطالع میداوطلبان عزیز،براي تمامی و آرزوي توفیقفجر

ل ساکارشناسی ارشدوزارت بهداشت، با توجه به هم زمان بودن با زمان آزمون93زمان برگزاري آزمون کارشناسی ارشد سال -1
به تاریخ8/3/93و 9ایجاد فرصت شرکت در هر دو آزمون براي داوطلبان از تاریخ کمک و دانشگاه آزاد اسالمی  و به منظور 93
.این تاریخ در دفترچه نیز تغییر یافته است.  تغییر یافته است23/3/93و  22/3/93

تعداي از دانشگاهها حذف و تعدادي اضافه شده هاي پذیرنده،مربوط به دانشگاهدفترچه راهنماي ثبت نام 6در جدول شماره -2
.مراجعه نمایند ) مندرج در ذیل(لذا داوطلبان پیش از انتخاب رشته خود حتماً به جدول مذکور . است

هاي پذیرنده دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته هاي مختلف گروه پزشکیتغییرات دانشگاه
دانشگاههاي پذیرنده دانشجوتغییرات رشتهردیف

.شودایالم از دانشگاههاي پذیرنده دانشجو حذف میآمار زیستی1

.شودایالم به دانشگاههاي پذیرنده دانشجو اضافه میآموزش بهداشت2

.گرددسمنان از دانشگاههاي پذیرنده دانشجو حذف میایمنی شناسی3

جراحی-پرستاري داخلی4
.گردددانشگاههاي پذیرنده دانشجو حذف میقزوین از 

.شودآزاد اسالمی واحد پزشکی تهران به دانشگاههاي پذیرنده اضافه می
.شودبه دانشگاههاي پذیرنده اضافه می) اصفهان(آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

.شودپذیرنده اضافه میآزاد اسالمی واحد پزشکی تهران به دانشگاههاي )روان پرستاري(پرستاري بهداشت روان 5
.شودآزاد اسالمی واحد پزشکی تهران به دانشگاههاي پذیرنده اضافه میپرستاري کودکان6

پرستاري سالمت جامعه7
.شودآزاد اسالمی واحد پزشکی تهران به دانشگاههاي پذیرنده اضافه می

.شودمیبه دانشگاههاي پذیرنده اضافه ) اصفهان(آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
.شودارتش به دانشگاههاي پذیرنده اضافه میپرستاري مراقبت هاي ویژه8

شیمی دارویی9
.گرددآزاد اسالمی واحد تهران از دانشگاههاي پذیرنده دانشجو حذف می

.شودآزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران به دانشگاههاي پذیرنده اضافه می
.شوددانشگاههاي پذیرنده اضافه میکرمان به مشاوره درمامایی10
.شودآزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران به دانشگاههاي پذیرنده اضافه مینانوفناوري پزشکی11

نظارت برامور دارویی12
.گرددآزاد اسالمی واحد تهران از دانشگاههاي پذیرنده دانشجو حذف می

.شودگاههاي پذیرنده اضافه میآزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران به دانش
MBAشودآزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران به دانشگاههاي پذیرنده اضافه میمدیریت دارو.
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ضمناً . باشداکولوژي انسانی به شرح زیر می- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه  ب- ابع دو رشته امتحانی الفمن-3
. بوجود آمده که در جداول زیر درج شده استرشته ها تعدادي ازتغییراتی در منابع

تغییرات منابع
شتھ ر

امتحاني
مولفین و مترجمیننام مراجع معرفي شدهدروس مربوطھ

علوم تغذیه در 
بحران و حوادث 

غیرمترقبه

-1عمومیمیکروبشناسی Microbiology

2-Microbiology

3-Zinsser Microbiology

4-Diagnostic Microbiology

5-Microbiology

Walker & et al

Jawetz & et al

Joklike & et al

Finegulld ( Baily & Scott )

Murray

میکروبیولوژي مواد غذایی
میکروبیولوژي مواد غذایی مدرن، جی، ترجمه علی مرتضوي و ضیاء الحق انتشارات -١

دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد
میکروبیولوژي موادغذایی، فریزر ترجمه علی مرتضوي و کاشانی نژاد انتشارات -2

دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد
ترجمه سیدعلی مرتضوي و . موس . ادامز و ام. آر.میکروبیولوژي مواد غذایی ، ام -3

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد . علیرضا صادقی 
و دود . در مواد غذایی و اپیدمیولوژي مسمومیت هاي غذاییمیکروبهاي بیماریزا-4

انتشارات دانشگاه تهران. رضوپلر
5-Fundamental food Microbiology, Ray. B. CRC. 2004
6- Food borne diseases. Cliver, D.O, and Riemann, II Academic
press 2002.
7- Dctecting pathogens in food. Meekin, M.C. CRC. 2003

بیوشیمی
Principles of Biochemistry
Text book of Biochemistry

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها 
.متناسب با رفرنسهاي فوق باشد بالمانع است

Lehninger

Devlin

Stryer

تغذیه
1-Shils olson, shike and Ross 10th 2012 modern  nutrition in Health
and Disease
2- krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen mahan
Sylvia Escott – stump , Junicel-Raymond  13th -2012
3- James and GaRRow 11th 2005 Human Nutrition and Dietetics

انتشارات وزارت بهداشت؛ )آخرین چاپ( راهنماي واکسیناسیون بهداشت عمومی
؛ انتشارات ارجمند)آخرین چاپ(کتاب جامع بهداشت عمومی
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شتھ ر
امتحاني

مولفین و مترجمیننام مراجع معرفي شدهدروس مربوطھ

اكولوژي 
انساني

مبانی اکولوژي انسانی
1- Principles of Human Ecology; Richerson; Pearson Custom Pub
2- Human Ecology; Gerald G. Marten; Routledge

نسل فردا؛ دکترسیمین آذري وهمکاران؛ سالمت همگانی و اکولوژي انسانی-3

؛ انتشارات سمتاحمداحمدي و همکاران؛ دانش خانواده.1جمعیت و تنظیم خانواده
انتشارات خدمات فرهنگی کرمان؛مریم صفرنواده وهمکاران؛جمعیت و تنظیم خانواده.٢

مقدمات آمارزیستی
: مترجم ) Daniel w(دانیل اصول و روشھاي آمار زیستي.١

، تھراندمحم تقي آیت اللھي ناشر امیر كبیر
دكتر كاظم دمحم و روشھاي آماري و شاخص ھاي بھداشتي .٢

ھمكاران
وزارت بهداشتانتشارات؛ )آخرین چاپ( راهنماي واکسیناسیون .1بهداشت عمومی

؛ انتشارات ارجمند)آخرین چاپ(کتاب جامع بهداشت عمومی.2

مولفین و مترجمینمعرفی شدهنام مراجع دروس مربوطهرشته امتحانی

مدیریت خدمات 
کلیات بهداشتبهداشتی درمانی

تهران . خسرو رفایی شیرپاك . ترجمه . پارك . درسنامه طب پیشیگري و پزشکی جلد دوم ، ك-1
1382چاپ اول - انتشارات ایلیا. 
تهران انتشارات –حسین شجاعی تهران اصول خدمات بهداشتی،  فربد عبادي فردآذر و-2

1385سماط چاپ چهارم 
1392: چاپ اول؛ و همکاران اصول خدمات بهداشتی،  فربد عبادي فردآذر 

رشتھ امتحاني
مولفین و مترجمیننام مرا جع معرفي شدهدروس مربوطھ

علوم بهداشتی در تغذیه-الف 
اساسی و تغذیهعلوم تغذیه –ب 

کاربردي

1-Shils olson, shike and Ross 10th 2012 modern  nutrition in
Health and Disease
2- krasuse’s Food and Nutrition care process .L. Kathleen
mahan Sylvia Escott – stump , Junicel-Raymond  13th -2012
3- James and GaRRow 11th 2005 Human Nutrition and
Dietetics

مولفین و مترجمینرشته امتحانی

شنوایی شناسی توانبخشی: درسشنوائی شناسی

Dillon H. Hearing Aids. Thieme Medical Publisher, 2011
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رشته 
امتحانی

مولفین و مترجمیننام مراجع معرفی شدهدروس مربوطه

آموزش 
بهداشت

آموزش بهداشت 
و تکنولوژي 

آموزشی

1387. سماط. تهران. صفاري، محسن و همکاران؛ اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت.1
آخرین چاپ. شعبانی، حسن؛ مهارتهاي آموزشی؛ روشها و فنون تدریس؛ انتشارات سمت.2
آخرین چاپ. محسنی زنوزي هاشم؛ تکنولوژي آموزشی؛ نشر یسطرون.3
احدیان؛ مقدمات تکنولوژي آموزشی؛ آخرین چاپ با ضمائم.4

جلد . ترجمه رفایی شیرپاك و افتخاراردبیلی . درسنامه طب پیشگیري و پزشکی اجتماعی . پارك ك.1بهداشت عمومی
4و3و2هاي 

راهنماي تغذیه با شیر مادر ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .2
آخرین چاپ . انتشارات واقفی مشهد. بهداشت مدارس. نوري محمدرضا .3
. 8فصل . 3تا 1گفتارهاي . 3، فصل 1جلد . کتاب جامع بهداشت عمومی .حاتمی حسین و همکاران.4

، 11فصل ) . ایمن سازي( گفتار اول 10فصل . 3جلد 19و 16و گفتارهاي 13تا 3گفتارهاي 
12گفتار ،14فصل . 21و19و18و15گفتارهاي 

آخرین چاپ . انتشارات ابجد. مبانی جامعه شناسی ... قرایی امان ا.1جامعه شناسی
.جامعه شناسی سازمان ها . گلشنی فومنی محمد رسول.2
نظریه هاي جامعه شناسی . توسلی غالمعباس .3
جامعه شناسی پزشکی ، توکل و آرمسترانگ، چاپ سوم انتشارات حقوقی .4

1390رشد زمینه روانشناسی هیلگارد انتشارات.1روانشناسی 
1390. انتشارات سمت . روان شناسی تربیتی . کدیور پروین.2
ویرایش سوم، چاپ بیست وهفتم ،انتشارات ارسبارانروانشناسی اجتماعی ، یوسف کریمی ،.3

می که به شرح جدول ذیل . در تعدادي از رشته هاي امتحانی مدارك مورد پذیرش و دروس امتحانی و ضرایب تغییر یافته است - 4
الزم به ذکر است رشته مدیریت دارویی نیز به رشته هاي امتحانی افزوده شده است که منابع آن متعاقباً طی اطالعیه هاي . باشد

.بعدي اطالع رسانی خواهد شد

)باشدتغییرات به رنگ قرمز می(دروس امتحانی و ضرایب مربوطه،شته ها و مدارك مورد پذیرشر

ردی
ف

عنوان 
رشته 

امتحانی
دروس امتحانی و ضرایب پذیرشموردتحصیلی مدارك  

توضیحاتمربوطه

1
MBA

مدیریت  
دارو

دانش آموختگان دوره هاي دکتراي عمومی، داروسازي، .1
پزشکی، دندانپزشکی

دانش آموختگان دوره هاي دکتراي دامپزشکی.2

دانش آموختگان دوره هاي کارشناسی رشته هاي اقتصاد، .3
هاي علوم پزشکیمدیریت و کلیه رشته 

؛ )4(علوم دارویی عمومی
؛ اصول )2(اصول مدیریت 

حسابداري و مدیریت 
)2(زبان عمومی ؛ )2(مالی

این رشته به رشته هاي آزمون 
.اضافه شد

2
زیست فن 

آوري 
پزشکی

( کلیه کارشناسی هاي علوم پزشکی  کارشناسی زیست شناسی 
علوم -آزمایشگاهی علوم -بیوتکنولوژي -) کلیه گرایش ها

–دکتري عمومی پزشکی –علوم تجربی-آزمایشگاهی دامپزشکی
داروسازي و دامپزشکی

؛ بیولوژي )2(بیوشیمی 
؛ )2) (مولکولی–سلولی (

زبان ) 2( میکروب شناسی 
)3(عمومی 

ماده درسی شیمی حذف و 
.گرددبیوشیمی جایگزین می
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علوم تغذیه3

علوم –مهندسی علوم وصنایع غذایی- علوم و صنایع غذاییکارشناسی 
مهندسی کشاورزي - )کلیه گرایش ها(بهداشت موادغذایی - تغذیه

-)دامپروري(مهندسی کشاورزي علوم دامی –گرایش صنایع غذایی
–سلولی مولکولی –عمومی - جانوري-گیاهی (زیست شناسی 
باگرایش زیست (دبیري زیست شناسی -)دریا - شیالت و آبزیان

–بهداشت عمومی –مامایی –پرستاري - )شناسی عمومی 
رژیم -میکروب شناسی - بیوشیمی-علوم آزمایشگاهی –فیزیولوژي 

بازرسی بهداشت و-بهداشت محیط- اتاق عمل–هوشبري - شناسی 
زیست شناسی - اقتصاد تغذیه–مهندسی تولیدات دامی-گوشت

میکروبیولوژيگرایش 

تغذیه اساسی و تغذیه کاربردي 
) 2(بیوشیمی) 4(

زبان عمومی )  2(فیزیولوژي
)2(

زیست شناسی گرایش 
به مدارك مورد میکروبیولوژي

پذیرش جهت آزمون اضافه 
.شودمی

فیزیک 4
پزشکی

پرتودرمانی -فیزیک مهندسی–بیوفیزیک –فیزیک کارشناسی 
- بینایی سنجی-) رادیولوژي(پرتوشناسی تکنولوژي –)رادیوتراپی(

- مهندسی پزشکی-اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی–فیزیوتراپی 
و  گرایش پرتوپزشکی( مهندسی هسته اي –علوم آزمایشگاهی 

تکنولوژي پزشکی هسته اي-)راکتور

–مکانیک ( فیزیک عمومی 
–مغناطیس –الکتریسیته 

نورو –صوت –حرارت 
) 1(فیزیولوژي) 4)(دیدگانی 

هسته اي و (فیزیک ) 1(تشریح
زبان ) 2(ریاضی )3()تمیا

)2(عمومی

راکتورگرایش مهندسی هسته اي 
به مدارك مورد پذیرش جهت 

.شودآزمون اضافه می

.باشددانشگاه علوم پزشکی اصفهان فاقد خوابگاه می-5

مرکز سنجش آموزش پزشکی



 بسمه تعالي

 

 31/33/92تاريخ         4اطالعيه شماره 

  39سال منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته مهندسي بيمارستان تغيير ايجاد شده در دروس امتحاني و در خصوص 

«مركز سنجش آموزش پزشكي كشور »  

 
به  و آرزوي توفيق براي تمامي داوطلبان عزيز،و عرض سالم به پيشگاه حضرت بقيه ا ... )عج( با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان 

رساند دروس امتحاني و منابع رشته مهندسي بيمارستان براساس اعالم مراجع ذيربط، تغيير يافته است لذا داوطلبان اطالع مي

پذيرنده  دانشگاه هايضمن دقت به دروس امتحاني و مدارك مورد پذيرش به منابع جديد مراجعه نمايند. الزم به ذكر است  

 مي باشد.ايران، اصفهان اين رشته : دانشگاه علوم پزشكي 

 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه مدارك مورد پذيرش رشته امتحاني 

مهندسي 

 بيمارستان

 

فارغ التحصيالن مقاطع كارشناسي يا باالتر رشته هاي 

مهندسي عمران گرايش ؛  شهرسازي و عمران -معماري

كليه گرايش ها ؛ مهندسي عمران؛ مهندسي معماري 

مكانيک گرايش حرارت و سياالت؛ مهندسي برق گرايش 

الكترونيک؛ مهندسي پزشكي گرايش هاي بيو الكتريک و بيو 

 مكانيک

(؛ 2استانداردهاي بيمارستان و اعتبار بخشي )

اصول و  (؛2ومباني معماري بيمارستاني) اصول

اصول ومباني (؛ 2( ))ساختمان عمران مباني

اصول ومباني تاسيسات  (؛2ي)مكانيكتاسيسات 

زبان  (2با تجهيزات پزشكي) آشنايي(؛ 2) برقي

 (2عمومي)

 
 منابع آزمون

 ماده درسي استانداردهاي بيمارستان و اعتبار بخشي

  ناشر: دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان ، اداره ارزشيابي مراكز درماني وزارت  –استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستان در ايران

 بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  مترجم دكتر محمد عرب ، رامين روانگرد ، زهرا  –بيمارستان  چه نوع سازماني است و چگونه كار مي كند؟ مولف : جان گريفين

 7831سال انتشار  -جهاد دانشگاهي واحد تهرانناشر  –كاووسي، ليال والي، رحيم استوار

 ناشر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي)روي سايت وزارت بهداشت( -استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار 

  مولف: دكتر سعيد كريمي –آشنايي با بيمارستان 

 ومباني معماري بيمارستاني اصول درسي ماده 

 جانمايي جهت زمين انتخاب فني اصول و فني مباحث شامل بيمارستاني و درماني فضاهاي با مرتبط دستورالعملهاي 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت عمراني امور و فيزيكي منابع مديريت دفتر بيمارستان؛ 

 فني؛ معيارهاي و ضوابط تدوين دفتر فني، امور معاونت ؛ 55 شماره نشريه ساختماني، كارهاي عمومي فني مشخصات 

 كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان انتشارات 

 شهرسازي و مسكن وزارت ساختمان؛ 2800 نامه آيين كليات 

 دانش سروش انتشاراتي فرهنگي مؤسسه يكيتا؛ حامد شامقلي، غالمرضا بيمارستان؛ معماري طراحي در پايه مفاهيم 

 تهران دانشگاه انتشارات گالبچي؛ محمود ها؛ سازه رفتار درك 



 تهران دانشگاه انتشارات گالبچي؛ محمود معماران؛ براي لرزهاي طراحي 

 خاك نشر انتشارات كسمايي؛ مرتضي معماري؛ و اقليم 

 ()ساختمانعمران  اصول و مباني درسيماده  

  27-21-79-72-71-9-4-8مقررات ملي ساختمان جلدهاي  

  جمهوري(سازمان مديريت )معاونت برنامه ريزي رياست  55نشريه 

 )آيين نامه بتن ايران)آبا 

  زلزله ايران( 2311آيين نامه( 

 مكانيكياصول ومباني تاسيسات درسي ماده 

  اتانداردهاي بيمارستان ايمن وزارت بهداشت –جلد  71قسمت تاسيسات مكانيكي 

  مولف : محمد رضا سلطان دوست –تاسيسات مكانيكي براي دانشجويان معماري 

 گانه شوراي ملي ساختمان  21دهم از مباحث مبحث چهاردهم و شانز 

 اصول ومباني تاسيسات برقيدرسي ماده 

 ( 71قسمت تاسيسات برقي استانداردهاي بيمارستان ايمن وزارت بهداشتو درمان )جلد 

  مولف : زهرا بكلو–روشنايي الكتريكي  8مباني فيزيک ساختمان 

  سازمان مديريت و برنامه ريزيمشخصات فني تاسيسات برق بيمارستان مولف:  39نشريه 

  گانه مقررات ملي ساختمان 21مبحث سيزدهم از مباحث 

 پزشكي آشنايي با تجهيزاتماده درسي 

  استانداردهاي طراحي و برنامه ريزي بيمارستان ايمن 71قسمت تجهيزات بيمارستاني جلد  

  دانشگاه شريفات پزشكي؛ انتشارات مركز مطالعات دايره المعارف جامع تجهيز؛كريم ليل نهاري، مويد ملک زاده؛ محمد شفيع 

 

 مركز سنجش آموزش پزشكي
 

 


