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هاي بومي شهرستان ضوابط پذيرش در رشتهاعالم ص درخصو 30/8/96اصالحات مربوط به اطالعيه مورخ الف( 

 :هاي آزمايشي رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انسانيبشاگرد در گروه

شرایط پذیرش  03/02/1388ریزی آزمون سراسری مورخ براساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه
عالوه بر توضیحات مندرج در این اطالعیه درخصوص مالك  های مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگردمحلرشته

 باشد: به این شرح میتعیین بومی 
تحصیل در  مدت برابر پس از پایان تحصیالت به میزان دو نام در دانشگاه، سپردن تعهد خدمتدر زمان ثبت -1

 .شهرستان بشاگرد
محل معادل دوره روزانه غیرمحروم در رشته آزاد شده در گزینشپذیرفته فرد آخرین درصد نمره 75کسب حداقل  -2

 دانشگاه هرمزگان.

 30/8/96 اطالعيه مورخ هاي مندرج درهاي جديد عالوه بر رشتهب( رشته
 گروه آزمایشی علوم تجربی: -
 متمركز )داراي تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(هاي رشته-1

 دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نيكشهرمخصوص داوطلبان بومي شهرستان هاي ايرانشهر، 

تتوضيحا  
ظرفيت  جنس پذيرش

 پذيرش
 نحوه پذيرش دوره تحصيلي كدرشته محل عنوان رشته

 زن مرد

دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در  -دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 

 مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی ایرانشهر
 با آزمون روزانه 28210 پزشكي 4 2 2

دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در  -دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 

 مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی ایرانشهر
 با آزمون روزانه 28211 دندانپزشكي 4 2 2

مناطق دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل در  -دانشگاه علوم پزشكی زابل 

 تحت پوشش دانشكده علوم پزشكی ایرانشهر
 با آزمون روزانه 28212 داروسازي 4 زن مرد

 مخصوص داوطلبان بومي شرق استان كرمان)شهرستانهاي بم، ريگان، نرماشير و فهرج(

 با آزمون روزانه 12626 پزشكي 3 زن مرد ممنوعيت نقل و انتقال-سه برابر طول دوره تحصيل خدمتداراي تعهد  -دانشگاه علوم پزشكي بم 
 

 )گروه آزمایشی علوم تجربی( هاي نیمه متمركزرشته-2

 كارداني بهداشت محيط

مخصوص داوطلبان بومی شهرستان های ارزوئیه، زرند، بردسیر، راور، شهربابك، بافت و 

اردانی گروه متمرکز مقطع کشرایط و ضوابط پذیرش رشته های نیمه -کوهبنان 

الی  141صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی( مندرج در صفحه آموزش پزشكی )پذیرش 

مطالعه  1396دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی علوم تجربی سال  142

 شود.

 10 زن مرد

ي دانشگاه علوم پزشك

كرمان )محل تحصيل 

دانشكده پرستاري 

 زرند(

 روزانه 28213
ق صرفا با سواب

 تحصيلي

 

 


