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 قدمه:م
علم و آگاهی و امید سربلندی  یو آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه کران به درگاه ایزد منانا سپاس بیب

پژوهشی  دکتریو ( Ph.Dدکتری تخصصی ) برای داوطلبان عزیز، ضوابط و شرایط برگزاری آزمون پذیرش دانشجو در مقطع

مین نیروی انسانی متعهد و متخصص به أف تبا هدپزشکی دندان ، بهداشت و تخصصی، داروسازی وپزشکی یهای علوم پایهرشته

 است.صورت اینترنتی ه فقط بو  22/12/99 تا 12/12/99 و ارسال مدارك از تاریخ نام نویسی. مهلت گرددشرح زیر اعالم می

 .خواهد بود 1400تیر  5و  4، 3 کتبی زمان برگزاری آزمون

 

 و برگزاری آزمون ضوابط و شرایط ثبت نام -بخش اول

 
 دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند: که  هستندنی مجاز به شرکت در آزمون اداوطلب

 برخورداری از سالمت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر  -1

 ی مختلف کشور هاواجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون -2

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی  -3

 پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران  -4

 های محارب و ملحد و هواداری از آنها عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروه -5

 نداشتن سوء پیشینه کیفری  -6

 اشتهار به فساد اخالقی عدم  -7

 

 
 به شرح زیر است:پزشکی دندانو  داروسازی ،و تخصصی بهداشت ،های علوم پایه پزشکیشرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته

، دامپزشکی داروسازی، پزشکیپزشکی، دندانای )یا دکتری حرفه مرتبطکارشناسی ارشد )فوق لیسانس(  ینامهشدان دارا بودن -1

برای رشته 5 ی، جدول شمارهتخصصی و بهداشت، پایه پزشکیهای علوم برای رشته 3 یو علوم آزمایشگاهی( طبق جدول شماره

 .های داروسازیبرای رشته 10 یجدول شماره و پزشکیهای دندان

قبولی  ،فارغ التحصیل نشود پس از اعالم نتایج 31/6/1400آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ  نیمسالدانشجوی  درصورتیکه تذکر مهم:

  وی کان لم یکن و از شرکت در آزمون سال آینده نیز محروم خواهد شد.

، رشته امتحانی خود (10و  5، 3ی )بر اساس جداول شماره داوطلبان دقت نمایند که مطابق با مدرک تحصیلی تمامی

  را انتخاب نمایند.

 مجاز به شرکت در آزمون نیستند. آموزش محور کارشناسی ارشدو  دل کارشناسی ارشددارندگان مدارك معاتبصره: 

در باید باشند که می پژوهشییا  تخصصیهای دکتری مجاز به انتخاب یکی از دوره داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً -2

  انتخاب یکی از آنها اقدام نمایند. نسبت به نامفرم ثبت 

 باشند.می 10و  5، 3ی طبق جداول شماره دارستارههای ه پژوهشی فقط مجاز به انتخاب رشتهمتقاضیان دور توجه:

 شرایط اختصاصی برای ثبت نام: -2

 شرایط عمومی برای ثبت نام: -1
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گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ  یای با ارائهحرفه دکتریکارشناسی ارشد و تحصیلی آخر  نیمسالدانشجویان  -3

 .هستندمجاز به شرکت در آزمون  31/6/1400

متفاوت  نوبتکه در دو مجموعه )با رعایت مدارك مورد پذیرش آن رشته( یا  رشته دوز به ثبت نام در مجا حداکثرداوطلبان  -4

 . هستندشوند، برگزار می

 انددانشگاه ثبت نام نکرده در که 1399-1400سال تحصیلی  Ph.Dآزمون دکتری تخصصی نهایی پذیرفته شدگان  -5

 ی داوطلبعهده رمسئولیت عواقب بعدی ب ،غیر این صورت در .نیستندمون مجاز به شرکت در این آز ،اندیا انصراف داده

  .شودنمیشدگان شهریه پرداز الزم به ذکر است این محرومیت شامل پذیرفته خواهد بود.

ا کنند یبه بعد، محرومیت از شرکت در آزمون سال بعد برای پذیرفته شدگان نهایی آزمون که ثبت نام نمی 1400از سال  توجه:

دهند شامل پذیرفته شدگان شهریه پرداز نیز خواهد شد. بنابراین داوطلبان دقت نمایند در صورتی که تمایلی به پذیرش انصراف می

ها را انتخاب نکنند. ضمناً داوطلبان متقاضی این دوره الزم است قبل از انتخاب، از /محلهای شهریه پرداز ندارند این رشتهدر دوره

 شگاه مورد نظر خود اطالع کسب نمایند.میزان شهریه دان

که در حین  و در صورتی کننددر آزمون شرکت  نیروی انسانیتعهدات طرح  پایانتوانند قبل از شروع و یا داوطلبان می -6

 .شودتحصیل فراهم می یامکان ترخیص ایشان برای ادامه ،شوندانجام طرح نیروی انسانی در آزمون قبول 

و  سسات آموزشیؤم تمامیدر تخصصی یا دستیاری  (Ph.D) و پژوهشی های دکتری تخصصیتحصیل در دوره عدم اشتغال به -7

 تحقیقاتی کشور

به عنوان پیش نیاز های تحصیالت تکمیلی، شرط داشتن نمره زبان دورهبر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در  -8

سوال )شامل  40و درس زبان انگلیسی عمومی با  حذف شده است (Ph.Dبرای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )

ها به عنوان یکی از دروس امتحانی به آزمون برای همه رشته 3سوال گرامر( با ضریب  10سوال لغت و  15سوال درك مطلب،  15

 شده است.  اضافه

 ا زمان آزمون جامع( به قوت خود پا برجاست.برای پذیرفته شدگان نهایی )ت ،به دانشگاهشرط ارائه نمره زبان معتبر  توجه:

 عمومی: یوظیفهنظام وضعیت  -9

 ،و تخصصی بهداشت ،پزشکی یهای علوم پایه( رشتهPh.Dتخصصی ) دکتری پژوهشی و دکتری داوطلبان مرد که در آزمون

یکی از  ،ی قطعی و ثبت نام(دانشگاه )قبول الزم است هنگام پذیرش در کنند،شرکت می 1400پزشکی سال دندان و داروسازی

تحصیل  یدر غیر این صورت مجاز به ادامه عمومی دارا باشند، یشرایط زیر را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه

 :نخواهند بود

 هوشمند  یان خدمتاداشتن کارت پ -9-1

 ران و موارد خاص(ایثارگ پزشکی، )کفالت، هوشمند مداشتن کارت معافیت دائ -9-2

 و ماقبل(. 1348گروه پزشکی متولد  دکترین شرایط معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری )دارندگان مدرك واجدا -9-3

)معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبری( را  این قبیل مشموالن باید پس از اعالم قبولی و در زمان ثبت نام، کارت معافیت دائم

 ارائه نمایند.

 و قبل از آن به شرط این که تغییر سن نداده باشند. 1350ال اول س ین نیمهتولدام -9-4

آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاریخ اعزام به  یمشموالن دارای برگه -9-5

 )مندرج در برگ اعزام( باشد. خدمت
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)مندرج در برگ اعزام( به  ، الزم است در تاریخ مقرراستقبولی دانشگاه : افرادی که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم تبصره

چنانچه طبق مقررات نظام وظیفه  خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط،

 تحصیل نخواهند بود. یبه ادامهصورت غایب محسوب شده و مجاز  در غیر این .توانند ادامه تحصیل دهندترخیص شوند می

التحصیل در سنوات مجاز تحصیلی فارغ 31/6/1400که تا تاریخ یا کارشناسی ارشد  ایدکتری حرفهدانشجویان سال آخر  -9-6

 شوند.می

اریخ التحصیل شده و از تکه در سقف مجاز سنوات تحصیلی فارغیا کارشناسی ارشد  ایدکتری حرفهالتحصیالن مقطع فارغ -9-7

 تخصصی بیش از یک سال سپری نشده باشد. دکتریفراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع 

  بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی به طول یا کارشناسی ارشد  ایدکتری حرفهداوطلبانی که مدت تحصیل آنان در

 حصیلی در مقطع باالتر را ندارند.انجامیده، شرایط استفاده از معافیت ت

گواهی اشتغال به خدمت و موافقت باالترین مقام اجرایی  یها با ارائهخانهها و یا وزارتکنان متعهد خدمت در سازمانکار-9-8

 سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.

 برای ادامه تحصیل. هگواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط یکارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه -9-9

 .هستندکه دارای معافیت تحصیلی حوزوی  ایدکتری حرفهمدرك  یطالب علوم دینی دارنده -9-10

 یید نمایند که طلبه ی خراسان و اصفهان تأعلمیه یهای علمیه یا مرکز مدیریت حوزهدر صورتی که مرکز مدیریت حوزه

تحصیل کند، با همان معافیت تحصیلی حوزه، به موازات آن در دانشگاه نیز  ،قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه

 اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بالمانع است.

مربوط را ارائه نمایند. بدیهی است  یعلمیه یحوزه ینامهتحصیلی باید موافقت نیمسالاین گونه دانشجویان برای ثبت نام در هر 

تحصیل وی در دانشگاه منوط به تطبیق و  یته اعالم کند، ادامهای را خاتمه یافطلبه یعلمیه معافیت تحصیل یحوزه زمانهر 

مندی از معافیت تحصیلی دانشگاهی توسط معاونت وظیفه عمومی استان محل استقرار دانشگاه خواهد بود. در بهرهاحراز شرایط 

 غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

 .کفالت و ...( در مدت اعتبار آن )پزشکی، دون غیبتمعافیت موقت ب یمشموالن دارای برگه -9-11

  باشند و لذا نمیاین دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل

 بایستی برابر فرآیند تعریف شده درخواست معافیت تحصیلی نمایند.

 فاقد غیبت اولیه.یا کارشناسی ارشد  ایدکتری حرفهی مدرك کارکنان وظیفه )سربازان حین خدمت( دارا -9-12

 و صدور  هگواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوط یاین دسته از کارکنان پس از اعالم قبولی از سوی دانشگاه، با ارائه

صیلی پس از بررسی واجد شرایط برخورداری از معافیت تحبه شرط این که ) 10مجوز تحصیل از سوی دفاتر پلیس +

 از خدمت ترخیص خواهند شد.شناخته شوند(، برای ادامه تحصیل 

باید  لیکن ،باشندمیرسد مجاز به شرکت در آزمون به اتمام می 31/6/1400ای که خدمت آنان تا تاریخ : کارکنان وظیفهتبصره

 نمایند.ارائه  گواهی اتمام خدمت یا کارت پایان خدمت ثبت نام در دانشگاه، زمانپس از قبولی و 

)ابالغ قانون جدید  22/8/90در صورتی که از تاریخ اند، بوده دکتریکه قبالً دارای مدرك غیبت فاقد دانشجویان انصرافی  -9-13

از تاریخ  ،چنینها در سنوات اولیه بوده باشد و هموظیفه عمومی( الزاماً یک بار انصراف از تحصیل داده باشند و تاریخ انصراف آن

 جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد. یقبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته یدانشگاه و رشتهانصراف در 

در حال  «هات علمی مورد نیاز دانشگاهی تأمین هیأقانون نحوه»ها که در راستای ت علمی دانشگاهمشموالن عضو هیأ -9-14

ین شده از تحصیل برابر فرآیند تعی یجهت ادامه از احراز شرایط،پس انجام خدمت هستند. این افراد پس ازقبولی در دانشگاه، 

 خدمت ترخیص خواهند شد.
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 تذکر:

و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه، مجوز تحصیلی برای آنان  نیستندتحصیل  یمشموالن غایب مجاز به ادامه -الف

 باشند.ها مجاز به ثبت نام از آنان نمیصادر نگردیده و دانشگاه

یا اخذ معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را و ضرورت  یها تا پایان خدمت دورهدانشجویان اخراجی دانشگاه -ب

 نخواهند داشت.

 .نیستندمجاز به شرکت مجدد در این آزمون از نظر معافیت تحصیلی  (تخصصی دکتری) دورهاین التحصیالن فارغ -ج

این دسته از کارکنان در صورت  .نیستندزمان با انجام خدمت مجاز به تحصیل همازان در حال خدمت( )سربکارکنان وظیفه -د

 تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. یقبولی در دانشگاه در صورت نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن سایر شرایط، جهت ادامه

 .استحداکثر شش سال  ،رهدو ینامهبر اساس آیین( Ph.D) دکتریمدت تحصیل در مقطع  -ه

 مراجعه نمایند. vazifeh.police.irاطالعات بیشتر به سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانی جهت کسب  داوطلبان*

 :ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی -10

 1400-1401 حصیلیهای گروه پزشکی سال تتخصصی رشته دکتری یاتباع خارجی متقاضی شرکت در آزمون ورودی در دوره

 ، باید دارای شرایط زیر نیز باشند:عالوه بر شرایط عمومی و اختصاصی آزمون

 راهنمای آزمون بوده و در صورت عدم احراز شرایط یدقیق مندرجات دفترچه یپذیرفته شدگان غیرایرانی ملزم به مطالعه -10-1

 چه پذیرفته نیست.هیچ عذری مبنی بر عدم اطالع از مفاد دفتر ،مندرج در دفترچه

 ینمره %100 و داوطلبان موظف به کسب استطور آزاد بالمانع ه ایرانی مقیم در ج.ا.ایران بی داوطلبان غیرشرکت کلیه -10-2

 ،عمل آمده استه صورت بورس موافقت به تحصیل آنان ب یدر خصوص دانشجویانی که با ادامه ولیحدنصاب قبولی خواهند بود. 

آزاد آن رشته را کسب نمایند. این افراد الزم است  یسهمیه ایرانیِ ینفر آخرین فرد پذیرفته شده ینصاب نمرهحد %70بایست می

راه سایر مای مبنی برموافقت با بورس را از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دریافت و هنامهمعرفی ،هنگام ثبت نام

 ایند.کرده و ارسال نمنسخه اصلی را اسکن  ،مدارك

 .داشتن شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون -10-3

ثبت نام اتباع  .هستندمجاز به شرکت در آزمون  ،ایرانی مقیم جمهوری اسالمی ایران و دارای اقامت قانونیفقط اتباع غیر -10-4

 :استمذکور در آزمون منوط به داشتن یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی زیر 

 رای حداقل شش ماه مجوز اقامتدا یگذرنامه -10-4-1
در مورد  نیروی انتظامی یییدیهتأ) پناهندگی سیاسی صادره از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران یدفترچه -10-4-2

 اصالت و اعتبار آن ضروری است(.

کل امور اتباع و مهاجرین خارجی  یاتباع غیرایرانی دارای اعتبار در همان سال بر اساس اعالم اداره یکارت هویت ویژه -10-4-3

 وزارت کشور
 کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یآخرین کارت آمایش معتبر بر اساس اعالم اداره -10-4-4

)ص( العالمیه بر اساس گذرنامه و اقامت  متقاضیان تحصیل فرزندان طالب مرکز جامعه المصطفی یتبصره: پذیرش و ثبت نام اولیه

 است.تحصیل آنان منوط به اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی و اقامت قانونی  ینام قطعی و ادامهآن مرکز بالمانع بوده و ثبت یهصادر

 .دخواهد شپذیرش آنان لغو  اتباع غیرایرانی را عالمت نزده باشند، گزینه ،آزمون نام اولیهشدگان هنگام ثبتچه پذیرفتهچنان -10-5

متقاضیان تحصیل به استثناء  یگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده المی ایران هیچجمهوری اس -10-6

 همسر و فرزندان دانشجویان ندارد.

شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاه محل قبولی خود فتهمتقاضیان تحصیل همانند پذیر -10-7

 خواهند بود.



 1400 -1401پزشکی سال تحصیلی های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانرشتهراهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 

6 

 

به  )ع( )ص( و مرکز آموزش عالی اهل بیت سسات آموزش عالی یا مراکز جامعه المصطفیمتقاضیان در سایر مؤتحصیل  -10-8

 تخصصی پزشکی ممنوع است. دکتری یصورت هم زمان یا تحصیل در دوره

 ل قانون نظام وظیفه نیستند.دانشجویان غیرایرانی به دلیل تابعیت غیرایرانی مشمو -10-9

 ی)جدول شماره آموزش عالی واقع در مناطق ممنوع سساتها و مؤهای تحصیلی دانشگاهبیگانه در رشته ذیرش اتباعپ -10-10

گردد و پذیرش داوطلب کان لم یکن تلقی می ،در صورت انتخاب مناطق ممنوع و قبولی آنان در این مناطق». نیست( مجاز 12
 .«آیدنبوده و از ثبت نام و تحصیل آنان ممانعت به عمل میهای مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور امکان بررسی جهت رشته

تحصیلی طبق مصوبات وزارت  یمقاطع(، موظف به پرداخت شهریه یشدگان غیرایرانی آزمون )در کلیهپذیرفته یکلیه -10-11

ت نام در آزمون با . لذا الزم است پیش از ثبگیری شود()از مرکز خدمات آموزشی پی هستند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 آگاهی کامل از شهریه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.

های مختلف التحصیالن رشتهیا مدرك رسمی فارغ موقت مندرج در گواهینامه 14بودن حداقل معدل کل  دارا -10-12 

 .ارشد کارشناسی

 شدگان پذیرفته درج در مدرك تحصیلیسنجش آموزش پزشکی با معدل من درصورت مغایرت معدل اعالم شده به مرکز

 وص این افراد اقدام خواهد شد.مطابق مقررات درخص ،در مقاطع مختلف تحصیلی

بوده و مجدداً با  رازتهم که دانشجو دارای مدرك تحصیلیِ شودشدگان غیرایرانی محرز درحین تحصیل پذیرفته چنانچه -10-13

میاز تحصیل ایشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب  ،ذیرفته شده استشرکت در این آزمون در مقطع تحصیلی تکراری پ

 ی پذیرش و ثبت نام اولیه است.. دانشگاه محل تحصیل در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحلهشود

محل تحصیل در این خصوص  پس از فراغت از تحصیل به کشور خویش بازگردند و دانشگاه بایدالتحصیالن غیرایرانی فارغ -10-14

 .استالتحصیلی ت به کشور متبوع خویش پس از فارغنیز ملزم به اخذ تعهد محضری از دانشجو مبنی بر بازگش

  .است ید مراجع ذیصالحأیپذیرش نهایی دانشجو منوط به ت -10-15

 .استآموختگان ج قطعی از سوی دانشروادید خرو یالتحصیالن غیرایرانی منوط به ارائهفارغ رایصدور دانشنامه ب -16 -10

 

 شرایط ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان: -11

درمان و  تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت، یتسهیل ادامه ینامهبا توجه به آیین 

 ر سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به آدرسآمده است و د ش پزشکی که در انتهای این دفترچهآموز

http://edc.behdasht.gov.ir ،باید، هستند امتیازمذکور حائز شرایط استفاده از این  ینامهکسانی که طبق آیین قرار دارد 

گام ثبت نام آن را همراه ( به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مراجعه نمایند و هن3نامه )فرم شماره جهت دریافت معرفی

 .کنندسایر مدارك ارسال 

الذکر آیین نامه فوق 3در ماده  ی –ز  -هـ  -جفارغ التحصیالن رشته های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی که مطابق بندهای 

 زمون استفاده نمایند. در شمول استعدادهای درخشان قرار می گیرند، با رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از سهمیه با آ

 

در  1400-1401( سال تحصیلی Ph.Dتخصصی ) دکتریپژوهشی و  دکتریتمامی داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون  -12

 وزارت دفاع( نیروی انتظامی، ارتش، )سپاه پاسداران، عضو رسمی نیروهای مسلح باید)عج( . ا..بقیه ارتش و دانشگاه علوم پزشکی

 .هستندمجاز به شرکت و انتخاب دانشگاه  ،گواهی عضویت از محل خدمت یباشند و با ارائه
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های تحصیالت با توجه به ابالغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های پذیرش در این آزمونسهمیه

 است:به شرح ذیل تکمیلی و تخصصی 

 ی آزاد خواهد شد.بومی نباشد، مشمول سهمیه رزمندگان یا داوطلبی مشمول سهمیه اگر :آزاد یسهمیه -3-1

ی آزاد تعلق های بومی و رزمندگان، ظرفیت مربوطه به سهمیهدر صورت عدم احراز حد نصاب نمره توسط داوطلبان سهمیه: توجه

 خواهد گرفت.

ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  قانون برنامه پنج»با توجه به تصویب  :رزمندگان یسهمیه -3-2

قانون » 70این قانون عالوه بر ماده  90توسط مجلس شورای اسالمی، ماده  14/12/1395در تاریخ (« 1396-1400اسالمی ایران )

یم بخشی از مقررات قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ» 47و اصالحیه بعدی آن در ماده « رسانی به ایثارگرانجامع خدمات

 پذیرد:در این آزمون بصورت زیر انجام می رزمندگان ، اعمال سهمیه(«2مالی دولت )

جانبازان »و « آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثران»ظرفیت هر کد رشته محل به  %25الف( 

 .اختصاص دارد« و باالتر و همسر و فرزندان آنان 25%

همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش »و « و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زیر »ظرفیت هر کد رشته محل به  %5ب( 

 اختصاص دارد.« ماه حضور داوطلبانه در جبهه

 در ،ی ایرانقانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالم 90طبق تبصره بند الف ماده  :1تذکر

 %5آن ابتدا به مشمولین سهمیه  ایثارگران توسط داوطلبان مشمول این سهمیه تکمیل نشود، خالی مانده %25صورتی که سهمیه 

  یابد.که شرایط و حد نصاب را داشته باشند تخصیص یافته و سپس، در صورت عدم تکمیل، به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می

 پذیرد.، هیچ گونه تغییر در سهمیه صورت نمیلت ثبت ناماتمام مه پس از :2تذکر

افراد زیر می ،های بعدی آناجرائی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان داوطلب بسیجی و اصالحیه ینامهبر اساس آئین

 رزمندگان استفاده نمایند. یتوانند از سهمیه

 رزمندگان بسیجی : -3-2-1

های و تبصره 1 یکه براساس ماده ، جهادگران جهاد کشاورزی و رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلحیرزمندگان بسیج -3-2-1-1

اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به  ینامهمذکور در آیین یماده یچهارگانه

داوطلبانه در مناطق  ،ماه متوالی یا متناوب 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359از تاریخ سسات آموزش عالی ها و مؤدانشگاه

اجا، های نیروهای مسلح )آجا، سپاه، نسازماناند، الزم است ضمن مراجعه به عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته

رقمی ایثارگری خود  12هگیری نسبت به دریافت کد ر، «(ی بسیجیصرفاً برای نیروهای رزمنده»ودجا، سازمان بسیج مستضعفین 

ثبت نام اینترنتی آزمون در نظر  یرزمندگان اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه یجهت استفاده از سهمیه

نهایی  ییدبوط مورد تأیید و در نهایت تأدرج نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان مر ،گرفته شده است

 .شودبه مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال  نیروهای مسلحتوسط دفتر خدمات و طرح حکمت معاونت نیروی انسانی ستاد کل 

داری محل نگهرزمندگان سازمان بسیج مستضعفین، الزم است ضمن مراجعه به  یداوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه :تذکر مهم

رقمی اقدام نمایند تا آمار و  12رزمندگان و نیز دریافت کد رهگیری  یص استفاده از سهمیهنسبت به تکمیل فرم مخصوپرونده، 

این افراد موظفند در فرم ثبت نام . ید نهایی قرار گیردسط سازمان بسیج مستضعفین مورد تأیاطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام تو

 م نمایند.و کد رهگیری خود اقدا اینترنتی آزمون نسبت به درج سهمیه

 لت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد.رقمی رزمندگان، بعد از اتمام مه 12رهگیری  بدیهی است اعالم کد ***

 های مختلف در آزمون:سهمیه -3



 1400 -1401پزشکی سال تحصیلی های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانرشتهراهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 

8 

 

 شود.ت شورای عالی دفاع تعیین میاساس مصوبا مناطق عملیاتی بر :1تبصره 

وزارت های خدمتی پرسنلتسربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموری یمدت حضور یا خدمت در جبهه :2تبصره 

سسات آموزش عالی، حضور ها و مؤدانشجویان دانشگاه یماهه 6های نظامی در جبهه و نیز طرح ها و ارگانها، سازمانخانه

 شود.داوطلبانه تلقی نمی

 شوند.های مقاومت بسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیبسیجیان فعال و عادی پایگاه :3تبصره 

رزمندگان و ایثارگران برای هر آزمون و هر سال متفاوت  یرقمی ایثارگری برای استفاده از سهمیه 12کد رهگیری : 4صره تب

پیش کد هر یک از سازمانها و  .برای هر آزمون کد رهگیری جدید از سازمان ذیربط دریافت دارند بایدداوطلبان  بنابراین، .است

 باشد:سسات آموزش عالی به شرح زیر میؤها و مسهیه برای ورود به دانشگاهمراجع، جهت استفاده متقاضیان این 

 مثال     پیش کد            سازمان  

 425252525251     1   ستاد کل نیروهای مسلح -1

 200365731593     3     ارتش -2

 205120021834     4    سپاه پاسداران -3

 041220038835    5   نیروی مقاومت بسیج -4

 911995463856     6      فاعوزارت د -5

 821400106617    7     ناجا -6

 123456789055    55   وزارت جهاد کشاورزی -7

 

 31/6/1359چه عالوه بر میزان موظفی، از تاریخ چنان نیروهای مسلحآن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه  -3-2-1-2

اند، با تأیید های حق علیه باطل حضور داشتهدر مناطق عملیاتی و جبهه ستهماه ناپیو 9یا  ماه پیوسته 6حداقل  31/6/1367تا 

رزمندگان استفاده نمایند. این قبیل داوطلبان الزم است ضمن عالمت یتوانند از امتیاز سهمیهمی نیروهای مسلحنهایی ستاد کل 

 گیری در محل مربوط اقدام نمایند.رقمی پی 12به درج کد  گذاری در بند مربوط به سهمیه در فرم ثبت نام، نسبت

و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه به سازمان ذیربط مراجعه و با  %25: جانبازان با درصد جانبازی زیر تذکر مهم

بعد از زمان کارت جانبازی یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند و آمار و اطالعات آنان  یارائه

های نیروهای مسلح مورد تأیید نهایی قرار گیرد و در گزینش نهایی به مدت حضور جبهه معادل شده با ثبت نام، توسط سازمان

 درصد جانبازی و مدت اسارت اضافه گردد.

دگران داوطلب بسیجی اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جها ینامهآیین 10ماده  2براساس تبصره  -3-2-1-3

 11/9/1371ت محترم وزیران و قانون اصالح قانون مذکور مصوب هیأ 18/2/1368عالی مصوب  سسات آموزشها و مؤبه دانشگاه

اند، رزمندگان در آزمون سراسری پذیرفته شده یبه بعد یک نوبت با سهمیه 1368مجلس شورای اسالمی داوطلبانی که از سال 

توانند در این آزمون با ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می 12داقل مدت درصورتی که دارای ح

 رزمندگان را در این آزمون نخواهند داشت. یرزمندگان شرکت نمایند. در غیر این صورت حق استفاده از سهمیه یسهمیه
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کارشناسی  یکاردانی و سپس در دوره یرزمندگان یک بار در دوره یآن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه: 1تبصره 

توانند ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، می 18اند، در صورتی که دارای حداقل ناپیوسته پذیرفته شده

 رزمندگان شرکت نمایند. یدر این آزمون با سهمیه

اند پذیرفته شده (Ph.D) تخصصی دکتریرزمندگان یک بار در آزمون  یبا استفاده از سهمیهآن دسته از داوطلبانی که : 2تبصره

را  (Ph.D)تخصصی  دکتریرزمندگان در آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی دوره  یطبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهمیه

 نخواهند داشت.

شناسی یک بار در آزمون کارشناسی ناپیوسته و یک بار کارمندگان رز یبا استفاده از سهمیهآن دسته از داوطلبانی که  :3تبصره 

 تخصصی دکتریتوانند در آزمون می ،ماه حضور در جبهه باشند 24در صورتی که دارای حداقل  ،اندارشد ناپیوسته پذیرفته شده
(Ph.D متقاضی ) رزمندگان شوند. یسهمیهاستفاده از 

های های ورودی تحصیالت تکمیلی )دورهکه در آزمون رزمندگان اعم از این یداوطلبان واجد شرایط سهمیه تذکر مهم:

 یبرای استفاده از سهمیه ،کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و دکتری تخصصی( سنوات گذشته شرکت کرده یا نکرده باشند

رزمندگان گزینش  یدر سهمیه ،زمونرزمندگان باید طبق توضیحات فوق عمل نمایند و تمام داوطلبان رزمنده و ایثارگر در این آ

 گردند.می

همسر و فرزندان رزمندگان ، و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زیر  و باالتر، %25جانبازان، همسر و فرزند جانبازان  -3-2-2

 .فرزند و همسر: شاهد، مفقود االثر، آزاده آزادگان و ،با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
 یبه منظور استفاده از سهمیه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران یجامعه یداوطلبان ایثارگر متقاضی استفاده از سهمیه یکلیه

بنیاد شهید و  یگذاری در قسمت سهمیهبه ویژه کد ملی و عالمت ،ایبر اساس ورود صحیح اطالعات شناسنامه ندگان، صرفاًرزم

کد رهگیری از سایت ایثار یا کد  یاقدام نمایند و نیازی به ارائه ،با ایثارگر در فرم ثبت نام امور ایثارگران و مشخص نمودن نسبت

 ایثارگری )پدر، مادر یا خود ایثارگر( ندارند.

 کسب شرط به ایثارگران و رزمندگان پذیرش آن، یاصالحیه و ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون به توجه باتذکر مهم: 

 %80 حداقل کسب و ،ایثارگران توسط آزاد گزینش در شده پذیرفته فرد آخرین ینمره %70 حداقل کسب) یعلم نصاب حد

 .گیردصورت می (رزمندگان توسط آزاد گزینش در شده پذیرفته فرد ی آخریننمره

 

ی مصوب مورخ های تحصیالت تکمیلی و تخصصبرقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره" قانون  بر اساس -3-3

 رسمی ت علمی مربیاعضای هیأبرای  ،مازاد بر ظرفیت هر رشته( %10ده درصد )" مجلس شورای اسالمی 29/1/1389

آخرین فرد پذیرفته شده  ی( نمره%80( منوط به کسب حداقل هشتاد درصد )های علوم پزشکی )حداقل یک نفرگاهدانش

های پذیرنده و بر اساس نمره و انتخاب داوطلب خواهد بود. ه، بین دانشگاهتوزیع واجدین شرایط در هر رشت یابد.اختصاص می

 درصد ظرفیت رشته آن دانشگاه باشند.  10بطوریکه افراد پذیرفته شده در هر دانشگاه حداقل یک نفر و حداکثر 

 

 لی و تخصصی(:های تحصیالت تکمی)قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره ی بومیسهمیه -3-4

علوم  یهادانشگاه ظرفیت %30آن،  3و اصالحیه ماده  یاسالم یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یبراساس قانون برقرار

مورد نیاز به متقاضیان واجد شرایط  یهادر رشته ،)کالن منطقه( کشور قطب آمایشی 10 یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک

بندی و ها و در چهارچوب نظام سطحوضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، متناسب با نیاز استانم بومیپذیرش استفاده از سهمیه 

های مورد رشتهد. گیریسهمیه تعلق ماین  بهدر زمینه پذیرش  های بعدی،دفترچه راهنما و اطالعیهبا رعایت کلیه مندرجات این 

 . شدمتعاقباً اعالم خواهد  ،ی مربوطهقطب آمایش یهامحل در دانشگاه /شرایط انتخاب رشتهنیاز و 
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 شرایط استفاده از سهمیه بومی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی: -3-4-1

گردد که بومی به داوطلبی اطالق میفرد بر اساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، 

  اجد حداقل یکی از شرایط ذیل باشد:و

را )اعم از متوالی یا خود ی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلی کامل از مقاطع تحصیالت متقاض -الف

 ((1)پیوست  مخصوص مقاطع تحصیلیفرم بومی تکمیل باشد. )گذرانده متناوب( در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا 

ر یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد. ، دی یا متناوبمتقاضی حداقل سه مقطع تحصیلی را اعم از متوال -ب

 ((1)پیوست  مخصوص مقاطع تحصیلیفرم بومی تکمیل )

منتهی به سال برگزاری  اخیر سال 5در استان مورد نظر بوده و همچنین فرد ، محل تولد یکی از والدین و یا همسر متقاضی -ج

( 2)پیوست محلی مخصوص استشهاد فرم بومی تکمیل ) اقامت داشته باشد. ،انشگاه مورد تقاضادر یکی از شهرهای حوزه د، آزمون

اسکن شناسنامه والدین یا همسر و به همراه  مبنی بر سکونت دائم و در حال حاضر در آن استان تایید شده توسط مراجع ذیصالح

 (. سال اقامت داوطلب در آن استان 5مدرکی دال بر 

مشتمل بر آدرس با قید استان، شهر، خیابان، کوچه، پالك، کدپستی و زمان  (2)پیوست  فرم استشهاد محلی هایی بخشکلیه

نفر از اهالی محل با ذکر مشخصات و امضای کالنتری و یا شورای شهر محل تعهد تکمیل شود و استشهاد  4با امضای  باید سکونت

 های گذشته مورد قبول نمی باشد.محلی سال

ها در رشته مورد تقاضا و نیاز استان برایذیرش در سهمیه مذکور با رعایت سقف ظرفیت پذیرش در منطقه محروم پ: 1تذکر 

در هنگام  متعاقباًو  های مربوطه خواهد بودو دبیرخانهشورای گسترش دبیرخانه بندی اعالم شده از سوی چارچوب نظام سطح

 محل اعالم خواهد شد.  /انتخاب رشته

، به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن بومیاز قبولی با استفاده از سهمیه پس  :2تذکر 

 ع است.ممنواین سهمیه شدگان تغییر رشته و انتقال پذیرفته باشد.تعهدات خاص امکان پذیر نمی

 سهمیه رزمندگان و سهمیه بومی بالمانع است.استفاده همزمان از  :3تذکر 

  : تعهدات -3-4-2

موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی جهت پوشش مناطق  بومیسهمیه  یشدگان با استفاده از مزایااز پذیرفته-3-4-2-1

در واقع دانشجوی  باشد.جایی نمیگردد و این تعهد قابل خرید یا جابهیاخذ م خاص محروم، به میزان سه برابر مدت آموزش تعهد

 شود و این به مفهوم الزام برای ایجاد رابطه استخدامی نیست.رائه خدمت در منطقه مربوطه، جذب میبومی برای ا

موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، پس از فراغت از تحصیل  بومیسهمیه  یپذیرفته شدگان با استفاده از مزایا-3-4-2-2

خواهند داشت و در خارج از تخصصی مرتبط با رشته خود را یت فقط در حوزه مناطق محروم و یا نیازمند تعیین شده خود، فعال

 در رشته تحصیلی خود را تا پایان دوره تعهدات ندارند. یمنطقه مربوطه حق فعالیت تخصص

باشد و پذیرفته یاین گروه از پذیرفته شدگان بعد از اتمام تعهدات مورد نظر مجاز م یارائه مدرك فارغ التحصیل -3-4-2-3

 یمحل ارائه خدمات امکان ارائه خدمات تخصصی ور تا پایان زمان تعهدات و ارائه تسویه حساب از دانشگاه علوم پزشکشدگان مذک

 در سایر مناطق کشور را ندارند.

باشد. انتقال و یاز مدت زمان تعهدات امکانپذیر م یحداقل نیم یپس از ط ،ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر-3-4-2-4

 باشد.یتعهدات ممنوع متغییر محل 

و  یاسالم یمصوب مجلس شورا یعدالت آموزش یبراساس قانون برقرارپذیرش این داوطلبان در کلیه مراحل،  -3-4-2-5

 خواهد بود. آن 3اصالحیه ماده 

 .ارسال گردداز طریق سایت مرکز سنجش  همراه سایر مدارك، مقرر زمانبایست در می طی فرمهای مربوطهکلیه مستندات 
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 داوطلبان دقت نمایند : 

صورت اینترنتی از طریق سایت ه فقط ب 22/12/99تا  12/12/99 ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دریافت کد رهگیری از تاریخ 

www.sanjeshp.ir به ارسال مدارك اسکن شده خود  نسبت بایدداوطلبان  ،زمان با تکمیل فرم ثبت نامهم گیرد.صورت می

الزم به ذکر است پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك و بالفاصله الذکر اقدام نمایند. صورت اینترنتی به آدرس فوقه فقط ب

رت شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صومی برای وی کد رهگیری صادر ،ثبت توسط داوطلب یپس از فشار دادن دکمه

کامل بودن مدارك و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد 

 چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند. یرهگیری آن را به همراه نسخه

 حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. صورته گونه مدرکی ب الزم به توضیح است که هیچ

مدارك  یکلیه هستندداوطلبان ملزم  بنابراین،همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

افرادی که در هنگام ثبت نام مدارك ارسال نمی برایاسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال نمایند. 

 کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.  ،کنندکنند و یا ناقص ارسال می

ریال  0085و استفاده از خدمات پیامکی ریال(  و پانصد هزار یک میلیونریال )0.00005.1ی ثبت نام آزمون کتبی مبلغ هزینه -1

)به مبلغ  باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتباراست. داوطلب ریال( و پانصد هزار  هشت)

وجه ( اقدام نماید. الزم به ذکر است Ph.Dو دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون دکتری تخصصی ) ریال( 005.805.1

 .پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست

 هستند باید برای هر یک پرداخت جداگانه انجام دهند. )یا مجموعه( رشتهداوطلبانی که متقاضی شرکت در دو  توجه:

 تکمیل دقیق فرم ثبت نام اینترنتی. -2

یت کد رهگیری از سا یرزمندگان )داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازی به ارائه یمتقاضیان استفاده از سهمیه یکد رهگیری ویژه -3

 ایثار یا کد ایثارگری ندارند(.

به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نموده و از طریق دانشگاه  1داشتن فرم شماره  هبا همرا تحصیلی نیمسال آخرجویان دانش -4

مربوط به خود را با مهر و امضای  1فرم شماره  باید نیمسال آخردانشجویان  .مذکور نسبت به ارسال اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند

 حل تحصیل بدون قلم خوردگی یا الك گرفتگی اسکن نموده و ارسال نمایند.رسمی معاونت آموزشی دانشگاه م

هستند. الزم است این دسته از معلول جسمی و حرکتی ، ناشنوای مطلق ،گواهی در خصوص وضعیت داوطلبانی که نابینای مطلق -5

همراه با سایر مدارك از طریق سایت  نموده، را اسکن ن گواهی مذکور را از مراکز سازمان بهزیستی استان ذیربط دریافت و آنداوطلبا

 مرکز سنجش ارسال نمایند.

ثبت نام اصلی را  کامل فرم، فرم یداوطلبان بایستی بعد از مطالعه ،برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در تکمیل فرم ثبت نام -6

 تکمیل نمایند.

فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. الزم است باید  1400-1401 سال تحصیلیو پژوهشی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی  یکلیه -7

داوطلبان هنگام تکمیل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمایند. بدیهی است هرگونه سهل انگاری در این امر موجب اختالل در 

رود به جلسه، کارنامه و ورود اطالعات مربوط به داوطلب در رایانه خواهد شد. ضمناً کد رهگیری دریافتی را جهت دریافت کارت و

 خود یادداشت نمایند و از فرم ثبت نام خود پرینت بگیرند. ینامهپاسخ

. به مراجعات نمایند ارسال سیستم پاسخگویی اینترنتی سایت مرکز سنجش پزشکیاالت خود را تنها از طریق ؤسداوطلبان  -8

 خودداری شود. نه مدرك به صورت غیراینترنتی جداًرگواز ارسال ه کتبی پاسخ داده نخواهد شد. ضمناً حضوری، تلفنی یا

 مدارك الزم برای ثبت نام و شركت در آزمون: -4

http://www.sanjeshp.ir/
http://www.sanjeshp.ir/
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در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر  ،صورت اینترنتی استه نام بکه ثبت با توجه به این تذکر مهم:

داوطلب برخورد خواهد  ها بات بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونطبق مصوبات هیأ ،مرحله از آزمون )برگزاری، قبولی و تحصیل(

 شد.

 

 :مدارک الزم جهت اسکن و ارسال اینترنتی -9

 خودداری شود( استهایی که دارای مهر )از اسکن عکس 4x3عکس -9-1 

 اصل کارت ملی -9-2

 اصل شناسنامه -9-3

 صیل داوطلب باشد.دوره کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا مدرك معتبری که نمایانگر فراغت از تح یاصل دانشنامه -9-4

وری اآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فندرمان و  های بهداشت،خانهیید یکی از وزارتأ)مدارك تحصیلی خارج از کشور باید به ت

 .رسیده باشد(

که در  در صورتی های گذرانده شده(.نیمسالگواهی معدل  نیمسال آخربرای دانشجویان ) اصل گواهی معدل دوره تحصیلی -9-5 

معدل امتیاز  ی)بدیهی است در صورت عدم ارائه باشد.گواهی معدل نمی یتحصیلی، معدل قید شده باشد نیازی به ارائه مدارك

 (.مربوطه صفر منظور خواهد شد

 .امضاء و ممهور شده باشد الزاماًکه تحصیلی  نیمسال آخرمربوط به دانشجویان  1فرم شماره  -9-6 

 ی وضعیت نظام وظیفه عمومیهاصل مدرك نشان دهند -9-7 

 (2)و فرم شماره  ت علمی )مربی( رسمی متقاضی استفاده از ظرفیت مازادبرای اعضای هیأ 1399اصل حکم کارگزینی سال  -9-8

برای اعضای هیأت  Ph.Dکتبی بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در مقطع ینامهموافقت -9-9

 .سسات وابستهبی رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤعلمی مر

دامی و تشکیالتی اداری استخ ینامهتواند به استناد آئینذیربط می یدر ارتباط با مأموریت آموزشی کارکنان، دانشگاه/دانشکده

 Ph.Dجهت ادامه تحصیل در مقطع موریت آموزشی به کارکنان مأ یء، نسبت به اعطات امناکارمندان غیرهیأت علمی مصوب هیأ

 از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. بایدکارکنان مذکور  ،در غیر این صورت .اقدام نماید

امور ایثارگران استان محل  و فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشی و سایر تسهیالت مربوطه صادره از بنیاد شهید -9-10

 پرونده

تحصیل دانشجویان ممتاز و  یتسهیل ادامه ینامهدانشگاه مربوطه طبق آیین رای استعدادهای درخشان ازنامه باصل معرفی -9-11

 (3درمان و آموزش پزشکی )فرم شماره  استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت،

کد  یو ایثارگر نیازی به ارائه رزمندگان )داوطلبان شاهد یرقمی ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه 12کد رهگیری  -9-12

 رهگیری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ندارند(

 کارت فرزند یا همسر شهید، کارت جانباز، فرزند یا همسر جانباز -9-13

 کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی یفرم مربوط به جهادگران داوطلب بسیجی از اداره -9-14

 اعالم شده را از قبل آماده نمایند تا بتوانند در مهلت زمانی تعیین شده جهت ارسال به موقع شود داوطلبان مدارك توصیه می

کیلو بایت تهیه  300تا  20و حجم  jpgبایست با فرمت اینترنتی مدارك اقدام نمایند. هر یک از تصاویر اسکن شده می

 شوند.

می جهت اخذ کارت ورود به جلسه آزمون انداوطلب، ترنتی استصورت اینفقط به  ورود به جلسه این که توزیع کارتبه با عنایت 

 ه سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند.ب 2/4/1400تا چهارشنبه  29/3/1400شنبه یکروز از توانند 
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شهر محل  داوطلبان در انتخاب شهر محل آزمون که در فرم ثبت نام قرار گرفته است، نهایت دقت را بفرمایند.

 باشد.به هیچ عنوان قابل تغییر نمی )آخرین مهلت ویرایش( پس از ثبت نهاییآزمون 

همین  انتهایکه در  ،ابتدا نمونه فرم ثبت نام ،شود داوطلبان پیش از شروع فرایند ثبت نام اینترنتی*توصیه می

 نمایند. دفترچه قرار دارد را تکمیل نموده و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام اینترنتی اقدام

 

 تذکرات:

و  بهداشت ،پزشکی یهای علوم پایه( رشتهPh.D) و پژوهشی تخصصی دکتریشدگان آزمون دوره تمامی پذیرفتهاز  -الف

ها و با تشخیص کمیسیون تعهدات خاص وزارت متبوع اخذ تعهد خاص یا عام بر اساس اعالم نیاز از یکی از دانشگاه ،تخصصی

 .شودمی

های علوم پزشکی ها و دانشکدهسسات تابعه و دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤرسمی وزارت  نمستخدما -1تبصره 

 تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد. و خدمات بهداشتی درمانی کشور،

های تحصیلی چه هزینهچنان ،های دولتی و وابسته به دولتسسات و شرکتمؤ ها،خانهن رسمی سایر وزارتمستخدما -2تبصره 

 از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود. ،ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت گردد

( که شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی یا سایر نهادها Ph.D) و پژوهشی موضوع تعهدات قانونی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی»

ی کلیه مطرح و مصوب گردید: 19/4/91مورخ  شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی یو هشتمین جلسه ، در چهلهستند

ها و نهادهای غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در ها، سازمانن )مربیان و کارکنان( دانشگاهمستخدما

پس از قبولی  بایدشوند، صورت آزاد پذیرفته میه وم پزشکی بهای عل( رشتهPh.D)و پژوهشی دکتری تخصصی  یآزمون دوره

متعهد خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند و در صورتی که درخواست تعهد به محل خدمت خود را دارند، 

واهد تعیین خ های تحصیلی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهزینه یمحل خدمت باید متعهد شود که کلیه

 .«موریت آموزشی دانشجوی مورد نظر را صادر نمایدشد را پرداخت نموده و حکم مأ

 ،عدم واجد شرایط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالی مشخص گردد ،هر مرحله از آزمون یا تحصیل که در در صورتی -ب

و طبق مصوبات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات وم و داوطلب از شرکت در آزمون سال بعد محر شدهقبولی او کان لم یکن تلقی 

 .با او برخورد خواهد شد

تحصیل را طی مدت  یهنگام ثبت نام متعهد شوند دوره بایدداوطلبان دقت نمایند در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه،  -ج

 تعیین شده به اتمام خواهند رساند.

درصورت وجود امکانات خوابگاهی  ل ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارند.گونه تعهدی در قبا های علوم پزشکی هیچدانشگاه -د

 با دانشجویان مساعدت خواهد شد.

  



 1400 -1401پزشکی سال تحصیلی های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانرشتهراهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 

14 

 

 

« ها و مراکز آموزش عالی کشورسنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه»بر اساس قانون  -1

های تحصیالت ای سنجش و پذیرش دانشجو در دورهشور»مصوبات مجلس محترم شورای اسالمی و  18/12/94مصوب 

 زیر انجام می پذیرد:جدول به شرح و دکتری پژوهشی تخصصی  دکتریطع اسنجش و پذیرش در مق ،«تکمیلی

 شیوه پذیرش دکتری تخصصی و پژوهشی -1جدول شماره 

 رهتهیه طرح وا  مصاحبه علمی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری  آزمون کتبی شیوه پذیرش

 - %30 %20 %50  دکتری تخصصی

 %20 %30 %20 %30  دکتری پژوهشی

 

 پزشکی آموزش سنجش مرکز توسط ،منفی نمره دارای و ایچهارگزینه سؤاالت صورت به و متمرکز طور به کتبی آزمون -2

 قبلی مقطع مدرك به توجه با تواندمی داوطلب که است شده فراهم شرایطی دوره این در گردد.می برگزار بهداشت وزارت

 به مجاز ،داوطلبان کند. شرکت شودمی برگزار متفاوت نوبت دو در که امتحانی (مجموعه )یا رشته دو در حداکثر خود

 د.نباشنمی نوبت یک در امتحانی (مجموعه )یا رشته دو انتخاب

 .گیرد ورتص جداگانه پرداخت دو بایستمی امتحانی (مجموعه )یا رشته دو در نام ثبت برای توجه:

 از تعدادی و/یا تمام آزمون است ممکن بیماری، شیوع از متأثر کشور خاص شرایط نیز و هادانشگاه امکانات و شرایط بر بنا -3

 شود. برگزار کاغذی /یاو الکترونیک بصورت هارشته

باشند که در ژوهشی میپدکتری های دکتری تخصصی یا مجاز به انتخاب یکی از دوره داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً -4

 فرم ثبت نام باید نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام نمایند.

درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و  50در مرحله اول آزمون )کتبی( کسب حدنصاب  -5

درصد  50احبه( کسب حداقل درصد از نمره کتبی آزمون الزامی است. همچنین در مرحله دوم آزمون )مص 30کسب حداقل 

 باشد.اول هر رشته با رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی می درصد 5 میانگین نمره تراز شده مرحله دوم

منتشر شده در مجالت  (Original)ی تحقیقی اصیل داشتن حداقل دو مقاله ی دکتری پژوهشیبرای داوطلبان دوره -6

ی اول به عنوان نویسنده PubMedیا  Web of Scienceالمللی های بینهنامعلمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه

تأیید  جهت بررسی و محل/باید در زمان انتخاب رشته مقاالت مذکور داوطلب یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است.

پزشکی  در سامانه مرکز سنجش آموزش ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوری وزتوسط معاونت تحقیقات و فنا

 بارگذاری گردد.    

دو مقاله  محل/هنگام انتخاب رشتهبایست شوند؛ میقبول می دکتری پژوهشی داوطلبانی که در آزمون کتبی: تذکر مهم

 باشد. به هیچ وجه قابل قبول نمی (Acceptance) را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله چاپ شدهشرطی 

 باشد. (Original Article)ی بایست مقاله تحقیقی اصیلم دو مقاله شرطی حتماً :1تبصره 

غیر قابل   Emerging Sources Citation ISI(ESC) مقاالت چاپ شده درمجالت نمایه شده در نمایه  :2تبصره 

 .قبول است
 هشیپژو دکتری یدوره برای و ها()دانشگاه آمایشی مناطق توسط تخصصی دکتری یدوره برای )مصاحبه( شفاهی آزمون -7

 شد. خواهد برگزار پزشکی( علوم هایدانشگاه و مؤسسات )سازمانها، پژوهشی دکتری دوره مجری تحقیقات مراکز توسط

آزمون مرحله دوم ممکن است شرایط کشور از نظر شیوع بیماری برای برگزاری حضوری مصاحبه مناسب نباشد، چنانچه  توجه:

 د.و)مصاحبه( بصورت مجازی برگزار ش

 چگونگی برگزاری آزمون و پذیرش دانشجو: -5
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 ،( کسب کرده باشندداوطلب یالزم را )با توجه به سهمیه یاول( حدنصاب نمره یانی که در آزمون کتبی )مرحلهاز داوطلب -8

معرفی  جهت مصاحبهشوند و بر اساس اولویت نمره کتبی و انتخاب محل آن رشته انتخاب می برابر ظرفیت به تعداد دو

  .خواهند شد

 و داوطلب ینامهپایان تخصصی، دکتری در ارزیابی برای مهم موارد )مصاحبه( دوم مرحله در اینکه به توجه با

 هاینامه نمایه در شده نمایه مسئول یا اول ینویسنده یمقاله 2 ،پژوهشی دکتری در و آن از مستخرج یمقاله

 واردم این مصاحبه جامان زمان در داوطلبان است الزم لذا باشد،می  PubMed یا Web of Science یالملل بین

 .باشند داشته همراه و آماده را

آمایشی کشور به شرح  یگانهدر مناطق دهتخصصی  دکتریدانشجوی  یهای علوم پزشکی پذیرندهفهرست دانشگاه

 زیر است:

 ، گیالنبابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران :1آمایشی  یمنطقه

 ارومیه، تبریز: 2آمایشی  یمنطقه

 دستان، کرمانشاه، همدانکر :3آمایشی  یمنطقه

 : اهواز4آمایشی  یمنطقه

  ، فسا، بندرعباس: شیراز5آمایشی  یمنطقه

  ، اراك، قمزنجان، قزوین: 6آمایشی  یمنطقه

 کاشان، یزد اصفهان، شهرکرد، :7آمایشی  یمنطقه

 : کرمان8آمایشی  یمنطقه

 ، سبزوار: بیرجند، مشهد9آمایشی  یمنطقه

، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه اهلل )عج(هارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقی :10آمایشی  یمنطقه

  )کلیه واحدها( اسالمیدانشگاه آزاد ، شاهد، سازمان انتقال خون ایران، شهیدبهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

هوای  به یک زمینه خاص و آشنایی با علووم مورتبط بوا اسوتفاده از روش    هدف اصلی این دوره، تربیت افرادی است که ضمن احاطه 

گسترش مرزهای دانوش و ارتقواء سوالمت بردارنود. اهوداف       ،پیشرفته تحقیق بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسعه پایدار

 اختصاصی عبارتند از:

 ترگسترش مرزهای دانش در سطوح ملی و فرا ملی با اجرای تحقیقات گسترده  

 تری برای ظهور خالقیت و نوآوریایجاد زمینه گسترده  

 تقویت رهبری پژوهش از طریق توانمندسازی محققین متعهد و متخصص  

   منجر شدن نتیجه تحقیقات بهPatent 

  دستیابی به فناوری تولید فرآورده های دارویی مورد نیاز کشور در مراکز تحقیقات و مؤسسات مرتبط پژوهشی با ظرفیت

 های کافی تحقیقاتی پتانسیلو 

 های اپیدمیولوژیارائه خدمات تخصصی مورد نیاز نظام سالمت از طریق اجرای طرح 

  پرورش محقق کارآمد برای رفع نیازهای تحقیق در مراکز تحقیقاتی در صورت عدم دستیابی به محصول 

  ت مبتنی بر نیازبرای اجرای تحقیقا تخصصی مدن بستریآفراهم ارتقاء سالمت جامعه از طریق 

  معرفی دوره های دكتری پژوهشی
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 گذاران و ذی نفعان کلیدی سالمت کشورارائه نتایج تحقیقات تخصصی مبتنی بر نیاز سیاست 

 المللیه دستاوردهای هر چه بیشتر تحقیقاتی در سطح بینئارا 

 
ات و های دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقآموختگان دورهبا توجه به اهداف کلی مذکور سعی بر آن است تا دانش

های های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان محقق یا عضو هیئت علمی پژوهشی یا در شرکتپژوهشکده

 شان مشغول به خدمت شوند.آموختگیهای تحقیقاتی و مدرك تحصیلی دانشدانش بنیان در همان زمینه

های تحقیقاتی که در اختیار اساتید راهنما و مراکز تحقیقات تهای دکتری تخصصی پژوهشی بر اساس گرنبرای دانشجویان دوره

مجری دوره از سوی سازمان/مؤسسه/دانشگاه علوم پزشکی قرار داده شده است، در صورت لزوم و امکانات آن واحدهای تحقیقاتی، 

ی دانشجو در خارج از کشور و پژوهش -امکان استفاده از فرصت های مطالعاتی برای تکمیل شدن دوره مربوطه و تقویت بنیه علمی

 مراکز تحقیقاتی معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت.

 
 های علوم پزشکی مجری دوره دکتری تخصصی پژوهشی به شرح ذیل است:فهرست سازمانها/مؤسسات و دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراك .1

 رمانی ارومیهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، د .2

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان .3

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی البرز .4

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز .5

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران .6

 مدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایال .7

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل .8

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج ا...( .9

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند .10

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز .11

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت حیدریه .12

 پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهراندانشگاه علوم  .13

 جهاد دانشگاهی)پژوهشکده معتمد()خصوصی( .14

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان .15

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل .16

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان .17

 ، درمانی سبزواردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .18

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود .19

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد .20

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی .21

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد .22

 هداشتی، درمانی شیرازدانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب .23

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .24
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین .25

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان .26

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان .27

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان .28

 اه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاهدانشگ .29

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گلستان .30

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد .31

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیالن .32

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران .33

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد)خراسان رضوی(دانشگاه  .34

 مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  .35

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی نیشابور .36

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی هرمزگان .37

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان .38

 ات چشم پزشکی نور)خصوصی(مرکز تحقیق .39

 

 تذکرات مهم:

 یآزاد از نمره یسهمیهداوطلبان کتبی و نهایی( نسبت به ) رزمندگان در صورتی که در هر مرحله از آزمون یداوطلبان سهمیه -1

 شوند.آزاد منتقل می یبه سهمیه ،باالتری برخوردار باشند

 .است ممنوع (Ph.D)تخصصی پژوهشی و ی در مقطع دکترو تغییر رشته جائی ه ب جا ،انتقال -2

 .خواهد شد برگزارصورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی ه ب هارشته یکلیه کتبی آزمون -3

 به صورت تمام وقت است. (Ph.D) و پژوهشی تخصصی دکتری یتحصیل در دوره -4

 )اول( ءدانشجوی دانشگاه مبدا ،ذیرفته شدهفرد پشود، هایی که دانشجو به صورت مشترك بین دو دانشگاه پذیرش میدر رشته -5

ی نامهیا پژوهشی خود را )بر اساس تفاهم تخصصیی خواهد بود، ضمناً دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره

 کنند، بگذراند. ها تعیین میها( در هر محل که دانشگاهمیان دانشگاه

گاه، به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه نموده یا با امور دانشجویی دانشگاه مربوطه تماس حاصل در خصوص شرایط خواب -6

 فرمایید.

 توسط دانشگاه اعالم خواهد شد. های با پرداخت شهریه(میزان شهریه )برای رشته محل -7

(، جهاد دانشگاهی )رویان و ابن سینا(، دانشگاه اهلل )عجها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیهپذیرش در دانشگاه -8

آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد و سازمان انتقال خون ایران از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از 

ن دانشگاه یا مرکز )یا توانند جهت اطالع بیشتر به آجمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین خود بوده و داوطلبان می

 گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.سایت مربوطه( مراجعه فرمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچ

 باشند.بدیهی است کلیه پذیرفته شدگان )به غیر از پذیرفته شدگان شهریه پرداز( ملزم به انجام تعهدات آموزش رایگان می

 مرکزی هیأت توسط اخالقی صالحیت تأیید به منوط تحصیل محل دانشگاه در شدگان پذیرفته برای قطعی حکم صدور -9

 .است دانشجو گزینش
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 (Ph.D) تخصصی دکتریبندی اجرای آزمون زمان یبرنامه -2جدول شماره 

 تاریخ برنامه

 22/12/99تا  12/12/99 )به صورت اینترنتی(مهلت ثبت نام و ارسال مدارك 

 2/4/1400تا  29/3/1400 (به صورت اینترنتیی آزمون )ورود به جلسهع كارت توزی

 5/4/1400و  4،3 كتبی  آزمونبرگزاری 

 6/4/1400 به بعد 18ساعت  اعالم كلید اولیه

 8/4/1400تا  6/4/1400 (فقط به صورت اینترنتی)االت آزمون به سؤ مهلت ارسال اعتراض

 15/4/1400 عدبه ب 18ساعت  اعالم كلید نهایی

 

  زمان بندی برگزاری آزمون کتبی

 5/4/1400شنبه  4/4/1400جمعه  3/4/1400پنج شنبه 

 صبح عصر صبح عصر صبح

 بهداشت حرفه ای، 

  آمار زیستی،

 انگل شناسی پزشکی،

قارچ شناسی 

 پزشکی،

علوم سلولی 

 کاربردی،

 ویروس شناسی،

 مواد دندانی،

سالمت دهان و 

دندانپزشکی 

 ،اجتماعی

 ،اپیدمیولوژی

 طب سوزنی.

 ،مدیریت اطالعات سالمت

 ،مهندسی بافت

 ،کاردرمانی

کتابداری و اطالع رسانی 

 ،پزشکی

 ،فیزیک پزشکی

علوم وفناوریهای 

 –تصویربرداری پزشکی

 ،گرایش تصویربرداری عصبی

 (،مهندسی پزشکی )رباتیک

 ،های غذا و تغذیهسیاست

 ،مددکاری اجتماعی

 ،سالمت و رفاه اجتماعی

 ،آینده پژوهی سالمت

علوم وفناوریهای 

 –تصویربرداری پزشکی

 ،گرایش سلولی مولکولی

 ،مهندسی بهداشت محیط

 .مطالعات اعتیاد

 

 مجموعه فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی، )

 ،(فیزیولوژی ورزشی

علوم بیومدیکال 

 ،ایمقایسه

 ،علوم تغذیه

 ،علوم تشریحی

 ،نانوفناوری پزشکی

 ،فارماکولوژی پزشکی

 ،خالق پزشکیا

 ،شنوایی شناسی

 ،گفتار درمانی

اعضای مصنوعی و وسایل 

 ،کمکی

 .ارگونومی

 

 ،ایزیست پزشکی سامانه

 ،سالمند شناسی

مجموعه علوم و صنایع 

علوم و صنایع غذایی، ) غذایی

 ،(بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 ،هاسالمت در بالیا و فوریت

 آموزش پزشکیمجموعه 

ی آموزش پزشکی و یادگیر)

 ،(الکترونیکی

بیولوژی و کنترل ناقلین 

حشره شناسی ) بیماریها

 ، (پزشکی

مهندسی پزشکی 

 (،بیوالکتریک)

 ،بینایی سنجی

هوش مصنوعی در علوم 

 ،پزشکی

 تاریخ علوم پزشکی،

 .فیزیوتراپی

 

اقتصاد سالمت، مجموعه مدیریت و اقتصاد)

مدیریت خدمات بهداشتی و  ،سیاستگذاری سالمت

 (،درمانی

 ،اعصاب علوم

 ،مشاوره توانبخشی

باکتری شناسی پزشکی، باکتری شناسی)مجموعه 

 (،های میکروبیتوکسین

 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون،

 ایمنی شناسی،

 ،بیولوژی تولید مثل

 ،ژنتیک پزشکی

 ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 ،انفورماتیک پزشکی

 ،(اماییبهداشت باروری، م مجموعه بهداشت باروری)

 ،طب سنتی ایرانی

 ،پرستاری

زیست مجموعه زیست فناوری و پزشکی مولکولی)

 ،(فناوری پزشکی، پزشکی مولکولی

 ،بیوشیمی بالینی

روانشناسی بالینی، روانشناسی مجموعه روانشناسی )

 ،(نظامی

 مجموعه داروسازی.

و  بهداشت ،ی پزشكیهای علوم پایهرشته (Ph.D)بندی اجرای آزمون دكتری تخصصی ی زمانبرنامه -6

  پزشكین، داروسازی و دنداتخصصی
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 تذکرات الزم:

های قید شده به عنوان رشتهنام منطبق با  تحصیلی باید دقیقاًعنوان مدرك تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی  .1

 باشد. مدارك تحصیلی مورد پذیرش

ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه شورای عالی برنامه 27/12/1389چهل و پنجمین جلسه مورخ  یاساس مصوبه بر .2

مدارك مورد  پزشکی جزء ایحرفهدکتری  هایی کهرشته تخصصی بالینی درفوق یا ،تخصصی بالینی ینامهیا گواهی

 .هستند، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه استپذیرش 

 داوطلبانی که متقاضی شرکت در دو رشته )مجموعه( هستند باید برای هر رشته هزینه جداگانه پرداخت نمایند. .3

رشته )مجموعه( شرکت نمایند که زمان توانند در دو ها، داوطلبان تنها در صورتی میبا توجه به برگزاری همزمان آزمون .4

 متفاوت باشد.  نوبتبرگزاری آن دو رشته )مجموعه( در دو 

 
و تخصصی  دوره دکتری آزمون ورودیدر  علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی هایرشتهمدارک تحصیلی مورد پذیرش  -3جدول شماره 

  1400-1401 سـال تحصیـلی( Ph.D) پژوهشی

 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش

دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مصوب وزارت 

 آمار ریاضیکارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ جغرافیای پزشکی؛  ؛درمان و آموزش پزشکی ،بهداشت
  .1 *اپیدمیولوژی

 دندانپزشکی ؛داروسازی ؛دکتری حرفه ای پزشکی

و دارندگان مدال طال و نقره المپیاد دانشجویی با مدرك کارشناسی  پرستاری، مامایی و فیزیوتراپیکارشناسی ارشد 

 ارشد رشته های علوم پزشکی

  .2 اخالق پزشکی

در رشته های ارگونومی؛ ایمنی صنعتی؛ طراحی صنعتی؛  دکتری عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته

 (؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی )کلیه گرایشها( HSEمدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست )
  .3 *ارگونومی

 کارشناسی ارشد در رشته های اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و پزشکی عمومی
اعضای مصنوعی و 

 وسایل کمکی
4.  

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد بهداشت؛  دکتری عمومی

اقتصاد؛ ارزیابی فناوری سالمت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زیستی؛ مدیریت مالی؛ 

 مدیریت بازرگانی

  .5 *اقتصاد سالمت

ها(؛ مهندسی الکترونیک؛ ریاضی و آمار؛ بیوانفورماتیک؛ ه گرایشکارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر )کلی

فناوری اطالعات؛ مدیریت فناوری اطالعات؛ مهندسی پزشکی؛ مهندسی فناوری اطالعات؛ مدیریت فناوری اطالعات 

(؛ بیوفیزیک؛ مدیریت کارآفرینی )با پایه computer sciencesپزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ علوم کامپیوتر )

حرفه ای پزشکی؛  دکتریسی مهندسی کامپیوتر( ؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی؛ کارشنا

 دندانپزشکی؛ داروسازی و علوم آزمایشگاهی

  .6 *انفورماتیک پزشکی

میکروب شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی؛ 

ی؛ قارچ شناسی؛ دامپزشک دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ ؛علوم آزمایشگاهی ایحرفه دکتریپاتوبیولوژی؛ 

 میکروبیولوژی 

  .7 *انگل شناسی پزشکی
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؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خونپاتوبیولوژی؛  ایمنی شناسی؛؛ پزشکی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 علوم غیراز گرایشها کلیه گرایشسی )؛ زیست شناپزشکی انگل شناسی ؛پزشکی ؛ میکروبشناسیبالینی بیوشیمی

زیست فن آوری پزشکی؛ ژنتیک  ؛پزشکی ؛ باکتری شناسیپزشکی ؛ ویروس شناسیپزشکی گیاهی(؛ قارچ شناسی

؛ دکتری حرفه ای علوم یدندانپزشک ، داروسازی،دکتری عمومی پزشکی انسانی؛ ایمونوژنتیک؛ بیوتکنولوژی؛

 بیوفیزیک ؛حرفه ای دامپزشکی دکتری؛ آزمایشگاهی

ایمنی شناسی 

  .8 *پزشکی

  .9 *آمار زیستی کارشناسی ارشد آمار زیستی )حیاتی(

مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت ؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت؛ کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

روستایی؛  حرفه ای؛ علوم تغذیه؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ توسعه محلی گرایشهای شهری و

؛ آموزش گذاری سالمت؛ مشاوره؛ مدیریت رسانهآموزش پزشکی؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ پرستاری؛ سیاست

  ؛بهداشت روان سیاستگذاری سالمت؛ مامایی؛ پرستاری؛ بزرگساالن؛ آموزش پزشکی؛

 حرفه ای دامپزشکی و متخصصین بالینی  دکتریعمومی پزشکی و دندانپزشکی؛  دکتری

 هداشت وآموزش ب

 *ارتقاء سالمت
10.  

تخصصی بالینی وفوق تخصصی بالینی؛ دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی؛ کارشناسی ارشد  دکتری

علوم تربیتی در  تمام رشته های علوم پزشکی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی؛ کارشناسی ارشد

ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی؛ برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم سه گرایش برنامه ریزی آموزشی، برنامه 

های علوم پزشکی سراسر کشور؛ اعضای دانشکده پزشکی؛ اعضای هیئت علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاهها و

  های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی )باپرداخت شهریه(هیئت علمی گروه

  .11 آموزش پزشکی

رشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اقتصاد بهداست؛ ارزیابی فناوری سالمت؛ اپیدمیولوژی؛ فناوری کارشناسی ا

 اطالعات سالمت؛ آینده پژوهی؛ دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی(
  .12 آینده پژوهی سالمت

میکروبیولوژی؛  مولکولی؛ کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ بیولوژی سلولی و

 ی ودندانپزشک ی،؛ دکتری عمومی پزشکپزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکیقارچ شناسی 

 دامپزشکی؛ میکروبشناسی مواد غذاییدکتری حرفه ای  ؛دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی ؛زیداروسا

باکتری شناسی 

 *زشکیپ
13.  

ته های مامایی؛ مشاوره در مامایی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی ارشد رش

)با پایه کارشناسی بهداشت عمومی و یا مامایی(؛ آموزش بهداشت )با پایه کارشناسی مامایی(؛ آموزش پزشکی )با 

 پایه کارشناسی مامایی(

  .14 *بهداشت باروری

  .15 بهداشت حرفه ای ؛ سم شناسی؛ بهداشت ایمنی صنعتی)بهداشت صنعتی(؛ ارگونومی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

دکتری عمومی پزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های : بهداشت و ایمنی 

مواد غذایی؛ میکروبشناسی مواد غذایی؛ علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی؛ علوم بهداشتی در 

یه؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ مهندسی بهداشت محیط؛ کنترل مواد خوراکی و تغذیه؛ علوم تغذ

 آشامیدنی )با پایه لیسانس علوم و صنایع غذایی(

بهداشت و ایمنی مواد 

 غذایی
16.  

  .17 *بینایی سنجی کارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی

زیست شناسی گرایش بیوشیمی؛ شیمی )با پایه  تغذیه؛علوم داروسازی؛ کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ 

 داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی ،دکتری عمومی پزشکی، دامپزشکیلیسانس بیوشیمی(؛ 
  .18 *بیوشیمی بالینی
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دکتری پزشکی عمومی؛ دامپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاری؛ مامایی؛ 

ویروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروبیولوژی  ؛؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانیفیزیولوژی

)میکروب بیماری زا( ؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ علوم تشریحی؛ بیولوژی تولید 

 ها(؛ زیست فناوری پزشکی مثل؛ بیولوژی )کلیه گرایش

  .19 *بیولوژی تولید مثل

به غیر )؛ زیست شناسی پزشکی؛ انگل شناسی (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها) رشناسی ارشد حشره شناسی پزشکیکا

 ای دامپزشکیحرفه دکتریای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ؛داروسازی ؛پزشکیعمومی  دکتری؛ (از گرایش گیاهی

بیولوژی و کنترل 

 * ناقلین بیماریها

 )حشره شناسی پزشکی(

20.  

به  گرایش های مربوط کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و

 کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاریپرستاری؛ 
  .21 *پرستاری

دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی؛ مقاطع تخصصی و 

تخصصی پزشکی و یا کارشناسی ارشد رشته های باکتری شناسی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ بیوفیزیک؛  فوق

حشره شناسی پزشکی و  ؛فیزیولوژی؛ ژنتیک انسانی؛ قارچ شناسی؛ زیست فناوری پزشکی)بیوتکنولوژی پزشکی(

زیست  ؛نک خون؛ ویروس شناسی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بابیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها() مبارزه باناقلین

شناسی )باگرایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی و میکروبیولوژی(؛ انگل شناسی؛ میکروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ 

 بیوشیمی بالینی؛ تغذیه 

  .22 *پزشکی مولکولی

ناسی دانش آموختگان دوره دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ کارش

ارشد رشته های تاریخ علم )تمام گرایشها(؛ تاریخ علوم پزشکی و کارشناسی ارشد دوره مجازی علوم حدیث، اخالق و 

 (آداب پزشکی )ویژه اعضای هیات علمی

  .23 تاریخ علوم پزشکی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ زیست شناسی )کلیه گرایشها(؛ انگل 

بیولوژی و کنترل ناقلین ) ی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینشناس

؛ زیست فناوری پزشکی )بیوتکنولوژی پزشکی(؛ بیوشیمی بالینی؛ سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی؛ بیماریها(

 دکتریولوژی( دارویی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فناوری )بیوتکنولوژی( میکروبی؛ زیست فناوری )بیوتکن

 دندانپزشکی و دامپزشکی ؛عمومی پزشکی؛ داروسازی

توکسین های 

 *میکروبی
24.  

ژنتیک  ؛ایمنی شناسی پزشکی ؛بیوشیمی بالینی ؛پاتوبیولوژی ؛علوم آزمایشگاهی ؛کارشناسی ارشد هماتولوژی

 مایشگاهی؛ دامپزشکیو دکتری حرفه ای علوم آز زیداروسا ی ودندانپزشک ی،دکتری عمومی پزشکانسانی؛ 

خون شناسی 

آزمایشگاهی و علوم 

 *انتقال خون

25.  

روانشناسی شخصیت؛ روانشناسی سالمت؛ روانشناسی بالینی کودك و نوجوان؛ روانشناسی بالینی؛  کارشناسی ارشد

 دکتری عمومی پزشکیبهداشت روان؛  استثنائی(؛ روانسنجی و رشته های روانشناسی)مشاوره، تربیتی، عمومی و
  .26 *وانشناسی بالینیر

 عمومی پزشکی دکتریکارشناسی ارشد روانشناسی )کلیه گرایشها(؛ بهداشت روان و 
 روانشناسی نظامی

 انتظامی( )مختص کادر نظامی و
27.  

دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی؛ 

)کلیه گرایش ها(؛ علوم و فناوری میکروبی )کلیه گرایشها(؛ میکروب شناسی پزشکی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی 

انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ علوم و فناوری نانو 

زیست پزشکی 

 *ایسامانه

Systems 

Biomedicine 

28.  
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یست فناوری )کلیه گرایشها(؛ زیست شناسی گرایش بیوفیزیک؛ ژنتیک انسانی؛ آمار زیستی؛ نانوفناوری پزشکی؛ ز

)بیوتکنولوژی( پزشکی؛ زیست فناوری )بیوتکنولوژی( میکروبی؛ زیست فناوری )بیوتکنولوژی( مولکولی؛ 

 بیوانفورماتیک؛ انفورماتیک پزشکی

خون؛ نانوفناوری  کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ خون شناسی آزمایشگاهی وبانک

پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ زیست فناوری پزشکی )بیوتکنولوژی پزشکی(؛ 

بیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی کشاورزی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ زیست شناسی )کلیه گرایش ها(؛ زیست پزشکی؛ انگل 

بیولوژی و کنترل ناقلین ) ناقلین مبارزه با شکی وشناسی؛ میکروب شناسی؛ قارچ شناسی؛ حشره شناسی پز

حرفه ای علوم  دکتریدندانپزشکی؛ داروسازی و  ؛عمومی رشته های پزشکی دکتری نانوزیست فناوری؛؛ بیماریها(

 آزمایشگاهی

 زیست فناوری

 *پزشکی
29.  

؛ زیست شناسی پزشکی یایمنی شناس؛ بالینی ؛ بیوشیمی؛ ژنتیک انسانیکارشناسی ارشد یا باالتر در رشته ژنتیک

زیست فناوری پزشکی)بیوتکنولوژی پزشکی(؛ هماتولوژی ؛ ژنتیک و بیوشیمی(سلولی و مولکولی؛ )گرایش های علوم 

و یا متخصصان رشته های  زیداروسا ی ودندانپزشک ی،دکتری عمومی پزشکبیوتکنولوژی میکروبی؛  )خونشناسی(؛

 شکی؛ دامپزعلوم آزمایشگاهی دکتریمختلف پزشکی؛ 

  .30 *ژنتیک پزشکی

سالمت سالمندی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ اپیدمیولوژی؛  ؛کارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی

مددکاری اجتماعی؛ بینایی سنجی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی  ؛مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ؛مدیریت توانبخشی

علوم  ؛زیوتراپی؛ شنوایی شناسی؛ کاردرمانی؛ گفتار درمانی؛ علوم تغذیهمشاوره در مامایی؛ فی؛مامایی ؛بالینی؛ پرستاری

و  ؛ مدیریت ورزشیبهداشتی در تغذیه؛ جامعه شناسی؛ پژوهش های اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ جمعیت شناسی

 دندانپزشکی و داروسازی ؛دکتری عمومی پزشکی

  .31 *سالمند شناسی

علوم آزمایشگاهی و دکترای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد  کتریدعمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی؛  دکتری

کلیه رشته های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد رشته های: مطالعات دفاعی، استراتژیک؛ مدیریت بحران؛ پدافند 

با گرایش امنیت اطالعات؛ ایمنی، بهداشت و محیط  ITغیرعامل؛ مدیریت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوری اطالعات 

ای، توانبخشی(؛ مدیریت اجرایی؛ مدیریت ورزشی؛ محیط زیست؛ (؛ مشاوره )مدرسه ای، شغلی، خانوادهHSE)زیست 

مهندسی پزشکی؛ مدیریت فناوری اطالعات؛ مدیریت شهری؛ مخاطرات محیطی )گرایش طبیعی و انسان ساخت(؛ 

 ستمدیریت محیط زیست با گرایش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیمدیریت دولتی؛ 

بالیا و  سالمت در

 *فوریت ها
32.  

کارشناسی ارشد درکلیه رشته های علوم پزشکی؛ علوم اجتماعی )کلیه گرایش ها(؛ روانشناسی )کلیه گرایش ها(؛ 

ریزی رفاه پژوهش علوم اجتماعی؛ علوم ارتباطات اجتماعی؛ ارتباطات اجتماعی )تحقیق درارتباطات اجتماعی(؛ برنامه

جغرافیا  ژورنالیسم پزشکی؛ تحقیقات وفناوری؛ مدیریت دولتی؛ جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛اجتماعی وزارت علوم، 

 عمومی پزشکی دکتری بهداشت روان؛ و برنامه ریزی روستایی؛

رفاه  سالمت و

 *اجتماعی
33.  

کارشناسی ارشدعلوم تغذیه؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ اقتصاد بهداشت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ 

مهندسی  بهداشتی(؛ یدمیولوژی؛ آموزش بهداشت؛ آمار زیستی؛ علوم و صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی واپ

بهداشت وایمنی موادغذایی؛ علوم تغذیه دربحران و  ؛کشاورزی گرایش صنایع غذایی )با پایه کارشناسی علوم تغذیه(

عمومی پزشکی؛  دکتری ؛د خوراکی و آشامیدنیمدیریت )با پایه کارشناسی تغذیه( ؛ کنترل مواحوادث غیرمترقبه؛ 

 دندانپزشکی و داروسازی

 سیاست های غذا و

 تغذیه
34.  
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اقتصاد بهداشت )تمام گرایش ها(؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه  ؛کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 ارزیابی فناوری سالمت؛ ؛یابهداشت محیط؛ بهداشت حرفه ؛؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ اپیدمیولوژیاجتماعی

آموزش بهداشت؛ اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت؛ سالمت سالمندی؛ اکولوژی انسانی؛ پرستاری؛ مامایی؛ سالمت و 

حرفه ای علوم  دکتریدندانپزشکی و داروسازی؛  ؛عمومی پزشکی دکتری سیاستگذاری عمومی،ترافیک؛ 

مدیریت دارو؛ کارشناسی ارشد رشته های MBA تانی؛ مدیریت بیمارس MBAدامپزشکی؛  دکتریآزمایشگاهی؛ 

سال سابقه اشتغال در سیستم  2)با پایه کارشناسی علوم پزشکی و  MBAمدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و 

 سالمت کشور با تایید باالترین مقام دستگاه مربوطه(

گذاری سیاست

 *سالمت
35.  

  .36 *شنوایی شناسی می پزشکیکارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دکتری عمو

  .37 *طب سنتی ایرانی ینیبال یتخصص یو رشته ها یپزشک یعموم یدکتر

  .38 طب سوزنی ینیبال یتخصص یو رشته ها یپزشک یعموم یدکتر

دندانپزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ زیست  ؛دکتری عمومی پزشکی

بیوشیمی(؛ ژنتیک انسانی؛ ژنتیک  و مولکولی، علوم جانوری، میکروبیولوژی، ژنتیک وشناسی )با گرایش علوم سلولی 

 ؛)کلیه گرایش ها(؛ فارماکولوژیعلوم شناختی پزشکی؛ علوم تشریحی )آناتومی(؛ سم شناسی؛ بیوشیمی بالینی؛ 

شناسی؛ فیزیک  گفتاردرمانی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ بینایی سنجی؛ شنوایی کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛

پزشکی؛ بیوفیزیک؛ فناوری تصویربرداری پزشکی؛ روانشناسی بالینی؛ روانشناسی کودك و نوجوان؛ روانشناسی 

الکترونیک؛ ریاضی؛ ایمنی  –سالمت؛ مهندسی بیومکانیک؛ مهندسی پزشکی )کلیه گرایش ها(؛ مهندسی برق 

 شناسی پزشکی؛ هوش مصنوعی؛ روانشناسی عمومی

  .39 *علوم اعصاب

کارشناسی ارشد علوم تشریحی؛ فیزیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ایمنی شناسی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ 

انگل شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ 

ی؛ علوم تغذیه؛ تغذیه بالینی؛ میکروبشناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بهداشت و ایمنی مواد غذای

میکروبشناسی مواد غذایی؛ سم شناسی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی؛ زیست شناسی جانوری )همه گرایشها(؛ 

 دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، زیست فناوری میکروبی؛ زیست فناوری مولکولی

علوم بیومدیکال 

 مقایسه ای
40.  

  .41 *علوم تشریحی دامپزشکی بافت شناسی؛ دکتری پزشکی، دندانپزشکی، ؛لوم تشریحی )آناتومی(؛ جنین شناسیکارشناسی ارشد ع

کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث 

مهندسی شیمی گرایش صنایع یوشیمی بالینی؛ غیرمترقبه؛ تغذیه بالینی؛ تغذیه ورزشی؛ علوم وصنایع غذایی؛ ب

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی )با پایه کارشناسی علوم تغذیه(؛ بهداشت غذایی )با پایه کارشناسی علوم تغذیه( ؛ 

)با پایه کارشناسی علوم کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی و ایمنی مواد غذایی )با پایه کارشناسی علوم تغذیه( ؛ 

مهندسی زیست شناسی جانوری )با پایه کارشناسی علوم تغذیه(؛ بیوشیمی )با پایه کارشناسی علوم تغذیه(؛  ؛ تغذیه(

 داروسازی ؛)با پایه کارشناسی علوم تغذیه(؛ دکتری عمومی پزشکیکشاورزی گرایش صنایع غذایی 

 آزمون نمی باشند.الزم به ذکر است مهندسی کشاورزی علوم دامی )گرایش تغذیه دام( مجاز به شرکت در 

  .42 *علوم تغذیه

زیست  زیست شناسی )کلیه گرایش ها(؛ )کلیه گرایشها(؛ کارشناسی ارشد علوم تشریحی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی

فن آوری پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بیوتکنولوژی؛ سم شناسی؛ 

فیزیولوژی؛ فارماکولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی  بیولوژی تکوینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛

  .43 *علوم سلولی کاربردی
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عمومی در رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛  دکتریآزمایشگاهی و بانک خون )هماتولوژی(؛ نانوفناوری پزشکی؛ 

 حرفه ای دامپزشکی دکتریداروسازی و 

غذایی)کلیه گرایش ها(؛ شیمی مواد غذایی؛ میکروبیولوژی مواد غذایی؛ کارشناسی ارشد در رشته های علوم و صنایع 

علوم غذایی؛ مهندسی کشاورزی )گرایش علوم و صنایع غذایی(، بهداشت و ایمنی مواد  ؛مهندسی صنایع غذایی

ترل غذایی؛ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی )با پایه کارشناسی علوم تغذیه یا علوم و صنایع غذایی گرایش کن

کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی )با پایه لیسانس علوم و کیفی و بهداشت یا بهداشت محیط و یا بهداشت عمومی(؛ 

 پزشکی عمومی، دندانپزشکی و دامپزشکی دکتری؛  صنایع غذایی(

  .44 *علوم و صنایع غذایی

منی شناسی پزشکی؛ بیوشیمی بیولوژی سلولی و ملکولی )کلیه گرایشها(؛ زیست فناوری پزشکی؛ فیزیک پزشکی؛ ای

بالینی؛ بیوفیزیک؛ فیزیولوژی؛ نانوتکنولوژی پزشکی؛ مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی؛ دکتری 

 عمومی پزشکی و دکتری عمومی داروسازی

های علوم و فناوری

 تصویربرداری پزشکی

گرایش تصویربرداری 

 سلولی مولکولی

45.  

ها(؛ فناوری سی پزشکی)گرایش بیوالکتریک(؛ مهندسی برق )کلیه گرایشکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی؛ مهند

عمومی  دکتریو سی تی اسکن(؛ آمار ریاضی؛ ریاضی با گرایشهای محض و کاربردی؛  MRIتصویربرداری پزشکی )

 پزشکی؛ مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی

های علوم و فناوری

 تصویربرداری پزشکی

ی گرایش تصویربردار

 عصبی

46.  

  .47 پزشکی فارماکولوژی ای علوم آزمایشگاهیدکتری حرفه ؛زیداروسا ی ودندانپزشک ی،کارشناسی ارشد فارماکولوژی؛ دکتری عمومی پزشک

مهندسی پرتوپزشکی؛ مهندسی  ؛مهندسی پزشکی ؛بیوفیزیک ؛فیزیک ؛کارشناسی ارشد رشته های فیزیک پزشکی

 پزشکی ؛(MRIپرتوپزشکی؛ فناوری تصویربرداری پزشکی ) ؛رادیولوژیتکنولوژی  ؛ای )گرایش پرتوپزشکی(هسته

 پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی دکتریفوتونیک؛ ؛ (و حفاظت پرتویی )رادیوبیولوژی رادیوبیولوژی ؛ایهسته

  .48 *فیزیک پزشکی

  .49 *یفیزیوتراپ عمومی پزشکی دکتری؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ فیزیوتراپیکارشناسی ارشد 

و سلولی و )گرایش جانوری  ؛ زیست شناسیو دام(جانوری )انسانی، فیزیولوژی  رشناسی ارشد فیزیولوژی؛کا

 ؛ دامپزشکیزیداروسا ی ودندانپزشک ی،دکتری عمومی پزشک(؛ پرستاری )از جمله بیهوشی(؛ مامایی؛ مولکولی
  .50 پزشکی* فیزیولوژی

بیولوژی ملکولی؛ علوم  -فیزیوتراپی؛ بیوشیمی  ؛درمانیکار -تربیت بدنی  ؛کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی

 پزشکی و دندانپزشکی ؛تشریحی و دکتری عمومی داروسازی
  .51 فیزیولوژی ورزشی

 ؛پاتوبیولوژی ؛انگل شناسی پزشکی ؛باکتری شناسی پزشکی قارچ شناسی؛ ؛کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

 و دامپزشکی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دکتری ؛وسازیدار ؛میکروبیولوژی پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی
  .52 *قارچ شناسی پزشکی

  .53 کاردرمانی کارشناسی ارشد کاردرمانی و ارگونومی )با پایه کارشناسی کاردرمانی(

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی و غیرپزشکی؛ فناوری اطالعات سالمت؛ آموزش مدارك پزشکی؛ 

علم  ژورنالیسم پزشکی؛ریت خدمات بهداشتی درمانی؛ انفورماتیک پزشکی؛ اقتصاد بهداشت؛ مدارك پزشکی؛ مدی

 سنجی؛ علم اطالعات و دانش شناسی

کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی
54.  

  .55 گفتار درمانی کارشناسی ارشد کلیه رشته ها صرفا با مدرك کارشناسی گفتار درمانی

  .56 مامایی ه در ماماییکارشناسی ارشد رشته های مامایی و مشاور
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؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی )با کارشناسی مددکاری اجتماعی( ؛ کارشناسی ارشد عمومی دکتری

 رفاه اجتماعی ؛مدیریت خدمات اجتماعی ؛مددکاری اجتماعی
  .57 مددکاری اجتماعی

راپی؛ گفتاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛ رفاه مشاوره و روانشناسی درکلیه گرایش ها؛ کاردرمانی؛ فیزیوت کارشناسی ارشد

اجتماعی؛ روانشناسی سالمت؛ روانشناسی نظامی؛ کودکان استثنایی؛ مدیریت توانبخشی؛ اعضای مصنوعی و وسایل 

 عمومی پزشکی دکتریپرستاری؛ بهداشت روان؛  کمکی؛

  .58 مشاوره توانبخشی

 ؛عمومی پزشکی دکتری؛ سی ارشد و باالترکلیه رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در مقطع کارشنا

 (.Ph.Dمتخصصین بالینی و دکتری تخصصی ) داروسازی و دندانپزشکی؛

الزم به ذکر است به غیر از دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی، متخصصین بالینی پزشکی و رشته 

مقطع کارشناسی ارشد (کتاب یا پایان نامه روانشناسی بالینی؛ سایر داوطلبان ملزم به ارائه حداقل یک مقاله یا یک 

باشند که الزم است هنگام ثبت نام آزمون، ارائه )آپلود( نمایند. بررسی موضوع و تایید با موضوع اعتیاد می )یا باالتر

یا عدم تایید آن به عهده هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته خواهد بود. الزم به ذکر در هر صورت )تایید 

 یا عدم تایید(  هزینه ثبت نام برگردانده نخواهد شد.

  .59 *مطالعات اعتیاد

کارشناسی ارشد آموزش مدارك پزشکی؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ مددکاری اجتماعی؛ کتابداری و اطالع 

فورماتیک رسانی پزشکی؛ کتابداری و اطالع رسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوری اطالعات سالمت؛ ان

 دندانپزشکی داروسازی و عمومی دررشته های پزشکی؛ دکتریپزشکی؛ ارزیابی فناوری سالمت و 

مدیریت اطالعات 

 سالمت
60.  

آموزش  کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مدیریت بیمارستان؛ اقتصاد بهداشت؛

آموزش پزشکی؛ مدیریت  توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ مدیریتارزیابی فناوری سالمت؛ بهداشت و ارتقا سالمت، 

 Businessبهداشت عمومی؛ ؛ مدیریت پرستاری؛ پرستاری؛ مدیریت )کلیه گرایشها( ؛ اجرایی؛ مامایی

Administration دامپزشکی ؛زیداروسا ی ودندانپزشک ی،دکتری عمومی پزشک؛ 

مدیریت خدمات 

 *بهداشتی و درمانی
61.  

حی )آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی(؛ زیست شناسی )کلیه گرایشها(؛ کارشناسی ارشد علوم تشری

شناسی پزشکی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ مهندسی پزشکی )کلیه گرایشها(؛ فیزیولوژی؛ بافت  بیوتکنولوژی؛ ایمنی

آزمایشگاهی و  خون شناسی ؛شناسی؛ فارماکولوژی؛ سم شناسی؛ بیوپلیمر؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی

زیست فناوری پزشکی؛ مهندسی پلیمر؛ مهندسی  ؛نانوتکنولوژی پزشکی ؛نانوتکنولوژی ؛فیزیک پزشکی ؛بانک خون

شناسی تکوینی؛ بافت شناسی مواد، مهندسی شیمی؛ شیمی؛ بیوشیمی؛ مهندسی مکانیک )کلیه گرایشها(؛ زیست

 )کلیه رشته ها(دامپزشکی؛ مهندسی کامپیوتر؛ مهندسی نساجی؛ مهندسی برق

 و علوم آزمایشگاهیدکتری حرفه ای دامپزشکی  ؛داروسازی و دندانپزشکی ؛عمومی در رشته های پزشکی دکتری

  .62 *مهندسی بافت

آب  -عمران  مهندسی ؛ی محیطکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی بهساز

محیط زیست؛  -یط زیست؛ محیط زیست؛ مهندسی منابع طبیعی ؛ مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محو فاضالب

آموزش محیط زیست؛ کلیه گرایشهای  –مدیریت؛ محیط زیست  -برنامه ریزی؛ محیط زیست  -محیط زیست 

مدیریت  –شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مهندسی عمران؛ مهندسی مکانیک؛ اکولوژی انسانی؛ مهندسی بهداشت محیط 

سم  –بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری؛ بهداشت محیط  –یط پسماند؛ مهندسی بهداشت مح

بهداشت پرتوها؛ مهندسی عمران  –مدیریت کیفیت هوا؛ بهداشت محیط  –شناسی محیط؛ مهندسی بهداشت محیط 

 گرایش محیط زیست؛ مهندسی عمران گرایش آب و فاضالب

بهداشت مهندسی 

 *محیط

 

63.  
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 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش

مهندسی برق )کلیه گرایش ها(؛ فیزیک )کلیه گرایش ها(؛ اعضای مصنوعی و  شکی؛مهندسی پز کارشناسی ارشد

 ؛کامپیوتر )کلیه گرایشها( ؛انفورماتیک پزشکی ؛فیزیک پزشکی ؛ارگونومی ؛کاردرمانی ؛گفتار درمانی ؛وسایل کمکی

 دکتریتوپزشکی و مهندسی پر ؛فیزیوتراپی ؛فیزیوتراپی ورزشی ؛بینایی سنجی ؛فناوری اطالعات؛ شنوایی شناسی

 عمومی پزشکی

 مهندسی پزشکی

 *)بیوالکتریک(
64.  

 مهندسی مکاترونیک؛ ها(؛ها(؛ مهندسی مکانیک )کلیه گرایشکارشناسی ارشد مهندسی پزشکی )کلیه گرایش

ها(؛ اعضای مصنوعی و مهندسی و علوم کامپیوتر)کلیه گرایش مهندسی برق )کلیه گرایش ها(؛ مهندسی رباتیک؛

فناوری اطالعات سالمت؛ فیزیوتراپی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی،  ی؛ انفورماتیک پزشکی؛وسایل کمک

رندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازههای هوایی، آئرودینامیک، بشامل رشته های جلو)مجموعه مهندسی هوا و فضا 

 عمومی پزشکی دکتری و ) اهوارهحیتهای پروازی، مهندسی فضایی، مهندسی فناوری مالسوانح هوایی و ص

 مهندسی پزشکی

 )رباتیک پزشکی(
65.  

 کلیهها(؛ شیمی )کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی)نانوتکنولوژی پزشکی(؛ بیوفیزیک؛ فیزیک )همه گرایش

مهندسی نساجی؛  ؛ها(گرایشها(؛ مهندسی مواد )کلیه گرایش کلیهزیست شناسی ) ؛شیمیها(؛ مهندسیگرایش

ایمونولوژی؛ اعضای مصنوعی؛ انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛  ؛وژی)کلیه گرایشها(بیوتکنول

علوم و  ؛علوم تغذیه ؛؛ ژنتیک انسانی)بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها( حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

ویروس شناسی  ؛میکروب شناسی ؛شناسیقارچ  ؛فیزیوتراپی ؛فیزیولوژی ؛صنایع غذایی؛ علوم بهداشتی در تغذیه

فیزیک پزشکی؛ سم شناسی؛ هماتولوژی؛ مهندسی پزشکی؛ زیست فناوری  ؛پزشکی؛ مهندسی بهداشت محیط

مهندسی پلیمر؛ شیمی دارویی؛ تکنولوژی گردش خون؛  ؛نانوبیوتکنولوژی؛ فوتونیک پزشکی؛ زیست فناوری دارویی؛

 ای دامپزشکیحرفه دکتری؛ شکی و داروسازیدندانپز ؛عمومی پزشکی دکتری نانوفیزیک؛

 *وری پزشکیانانوفن

 
66.  

؛ ایمنی شناسی؛ ؛ علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکیکارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی

حرفه ای  دکتری؛ زیداروسا ی ودندانپزشک ی،بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروب شناسی؛ دکتری عمومی پزشک

 دامپزشکی مایشگاهی؛علوم آز

ویروس شناسی 

 *پزشکی
67.  

دانش آموختگان دوره دکتری عمومی )پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی(؛ کارشناسی ارشد رشته های علوم کامپیوتر؛ 

مهندسی کامپیوتر؛ مهندسی برق )کلیه گرایش ها(؛ مهندسی پزشکی )کلیه گرایش ها(؛ مهندسی مکانیک )گرایش 

 بردی و مکاترونیک(؛ بیوانفورماتیک؛ زیست فناوری پزشکیبیومکانیک، طراحی کار

هوش مصنوعی در 

 علوم پزشکی
68.  

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی؛ آموزش پزشکی؛ تکنولوژی  کارشناسی ارشد تمام رشته های علوم پزشکی؛

 پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازیآموزشی در علوم پزشکی؛ دکتری عمومی 

 یادگیری الکترونیکی

 در علوم پزشکی
69.  

 باشند. ها میمتقاضیان دکتری پژوهشی فقط مجاز به انتخاب این رشته باشند.های پژوهشی نیز میدار دارای دورههای ستاره*رشته
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 1400-1401های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی رشتهتخصصی دروس و ضرایب آزمون دکتری  -4جدول شماره 

 ردیف رشته تحصیلی نی و ضرایب مربوطهمواد امتحا

-سوال 20(، روشهای آمار زیستی)5ضریب-سوال 80اصول و روشهای اپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در کشور)

 (3ضریب  -سوال 40(، زبان انگلیسی عمومی )1ضریب -سوال 30(، استعداد تحصیلی)3ضریب
  .1 اپیدمیولوژی

 (، 5ضریب-سوال 80(، اخالق پزشکی)2ضریب-سوال 20روش تحقیق در علوم پزشکی)

 ( 3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .2 اخالق پزشکی

 (،3ضریب -سوال 20(، آماروروش تحقیق)5ضریب -سوال 80ارگونومی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .3 ارگونومی

 (، 2ضریب-سوال 30(، کینزیولوژی و بیومکانیک)4ضریب-سوال 70ارتز و پروتز)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .4 اعضای مصنوعی

، ایمنی (2ضریب  -سوال 20(، قارچ شناسی )5ضریب -سوال  60انگل شناسی پزشکی)تک یاخته شناسی و کرم شناسی( )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30(، استعداد تحصیلی)2ضریب  -سوال 20شناسی )
  .5 انگل شناسی

 (، 5ضریب-سوال 75(، ایمنی شناسی پزشکی )2ضریب-سوال 25بیولوژی سلولی مولکولی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .6 ایمنی شناسی پزشکی

 (، 3ضریب-سوال 20(، روشهای آمار زیستی)5ضریب-سوال 80استنباط آماری،  تحلیل بقا و کارآزمایی بالینی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .7 آمار زیستی

 60فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت) اصول و(، 3ضریب-سوال 40مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سالمت)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30(، استعداد تحصیلی)5ضریب-سوال

آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت
8.  

(، 3ضریب  -سوال 40(، آمار و اپیدمیولوژی )2ضریب  –سوال  60اصول مدیریت، سیاستگذاری سالمت و اقتصاد سالمت )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .9 آینده پژوهی سالمت

 (، 2ضریب-سوال 50(، مدیریت  و فناوری اطالعات سالمت)5ضریب-سوال 50انفورماتیک پزشکی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .10 کیانفورماتیک پزش

 (، 2ضریب -سوال 20(، آماروروش تحقیق)5ضریب -سوال 80بهداشت حرفه ای)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته )همانند سالهای گذشته( خواهد بود.-

  .11 بهداشت حرفه ای

(، 3ضریب-سوال 20(، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری)5ضریب-سوال 60چشم)اپتومتری بالینی و بیماریهای 

 (، 3ضریب-سوال 20دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

  .12 بینایی سنجی

ها، متابولیسم و اختالالت بالینی، بیوشیمی ساختمان و عملکرد ماکرومولکول –( 3ضریب  -سؤال 25زیست سلولی مولکولی )

 ( 4ضریب  -سؤال  75های آزمایشگاهی )ها، تکنیکپیشرفته بافت

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب  -سؤال  30استعداد تحصیلی )

  .13 بیوشیمی بالینی

 (، 6ضریب -سوال 75(، علوم تولید مثل)3یب ضر-سوال 25زیست شناسی سلولی و مولکولی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 درس علوم تولید مثل شامل مواد امتحانی جنین شناسی، بافت شناسی و فیزیولوژی تولید مثل و غدد می باشد. -

  .14 بیولوژی تولیدمثل

 (، 5ضریب-سوال 70(، مبانی مراقبتهای پرستاری)3ضریب-سوال 30آمار و روش تحقیق)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .15 پرستاری

 (،5ضریب -سوال 80(، حشره شناسی پزشکی)3ضریب -سوال 20بیولوژی سلولی مولکولی)

 (3ضریب  -لسوا 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) 

بیولوژی و کنترل ناقلین 

 پزشکی(حشره شناسی) بیماریها
16.  

 ، (2 بیضر -سوال  30) و فلسفه علم خیتار(؛ 3 بیضرسوال  70) و اسالم رانیدر ا یعلوم پزشک خیتار

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .17 تاریخ علوم پزشکی

  ،(5ضریب –سوال  35)علوم انتقال خون (، 5ضریب  –سوال  65) یشگاهیآزما یخونشناس

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

خون شناسی آزمایشگاهی 

 و علوم انتقال خون
18.  
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 ردیف رشته تحصیلی نی و ضرایب مربوطهمواد امتحا

 (، 3ضریب -سوال 65(، بیوشیمی و بیوانفورماتیک )3ضریب -سوال 35زیست شناسی سلولی و مولکولی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .19 زیست پزشکی سامانه ای

 (، 2ضریب -سوال 20(، بیوشیمی بالینی)5ضریب -سوال 80ژنتیک انسانی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 بالینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود. دروس ژنتیک انسانی و بیوشیمی-

  .20 ژنتیک پزشکی

 (، 5ضریب-سوال 70(، جامعه شناسی و روانشناسی سالمندی)3ضریب-سوال 30آمار و روش تحقیق)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .21 سالمند شناسی

 (، 5ضریب-سوال 70(، مبانی سالمت در حوادث و بالیا)3ضریب-والس 30آمار و روش تحقیق)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 سالمت در بالیا و

 فوریت ها 
22.  

 (،3ضریب -سوال 35(، روش تحقیق)3ضریب -سوال 65نظریه های جامعه شناسی و رفاه اجتماعی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) 
  .23 سالمت و رفاه اجتماعی

 (، 2ضریب-سوال 35(، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی)5ضریب-سوال 65تغذیه)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .24 سیاستهای غذا و تغذیه

(، 6ضریب-سوال 90های شنوایی و تعادل)(، نوروساینس، تشخیص و توانبخشی آسیب2ضریب-سوال 10روش تحقیق)آمار و 

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .25 شنوایی شناسی

 (، 5ضریب-سوال 80(، مبانی طب ایرانی و نوین)2ضریب-سوال 20روش تحقیق در علوم پزشکی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30حصیلی)استعداد ت
  .26 ایرانی سنتی طب

نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، بیهوشی )درد و شامل: (، گزیده مباحث پزشکی کالسیک 2ضریب  –سوال  20آناتومی )

 (، 3ضریب-سوال 80)رادیولوژی  طب تسکینی(، طب فیزیک و توانبخشی، داخلی، تغذیه و زنان، پوست، اطفال،

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 باشد.منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کالسیک بر اساس آزمون دستیاری می

  .27 طب سوزنی

 (، 3ضریب-سوال 50و نوروبیولوژی) آناتومیو(، نور3ضریب-سوال 50نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .28 علوم اعصاب

(، 2ضریب  –سوال  50(، ژنتیک و بیولوژی سلولی مولکولی )2ضریب  –سوال  50آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

علوم بیومدیکال مقایسه

 ای
29.  

 (، 6ضریب -سوال 75(، علوم تشریحی)2ضریب -سوال 25زیست شناسی سلولی و مولکولی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .30 علوم تشریحی

 (، 2ضریب-سوال 35(، بیوشیمی و فیزیولوژی)5ضریب-سوال 65تغذیه)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30داد تحصیلی)استع
  .31 علوم تغذیه

 (، 2ضریب-سوال 50(، ایمنی شناسی پزشکی )3ضریب-سوال 50بیولوژی سلولی مولکولی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .32 علوم سلولی کاربردی

 -سوال 60)پردازش تصویر  و ها سیگنال و سیستم ،ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکیشامل  برداریریاضیات تصویر

  ،(4ضریب  -سوال 20 )نوروآناتومی ونوروفیزیولوژی شامل  علوم اعصاب(، 5ضریب 

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

علوم وفناوریهای 

 –اری پزشکی تصویربرد
 گرایش تصویربرداری عصبی

33.  

(، زیست 4ضریب  -سوال 30 )نوروآناتومی ونوروفیزیولوژی شامل  علوم اعصاب(، 5ضریب  -سوال 40)تصویربرداری پزشکی 

 (،4ضریب  –سوال  30شناسی سلولی و مولکولی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی ) 

لوم وفناوریهای ع

 –تصویربرداری پزشکی 
 گرایش سلولی مولکولی

34.  

 (،2ضریب  –سوال  50بیوشیمی بالینی و فیزیولوژی )، (5ضریب  –سوال 50فارماکولوژی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) 
  .35 فارماکولوژی پزشکی

 (، 5ضریب-سوال 80(، فیزیک پزشکی)2بضری-سوال 20ریاضی فیزیک  و آمار)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
 درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی می باشد.-

  .36 فیزیک پزشکی
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 ردیف رشته تحصیلی نی و ضرایب مربوطهمواد امتحا

 (،2ضریب-سوال 30(، کینزیولوژی و بیومکانیک)4ضریب-سوال 70فیزیوتراپی در بیماریها)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) 
  .37 فیزیوتراپی

 (، 2ضریب  –سوال  35مولکولی ) –(، بیولوژی سلولی 3ضریب  –سوال  65فیزیولوژی پزشکی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی )
  .38 ی پزشکیفیزیولوژ

ضریب  –سوال  30(، بیوشیمی بالینی )3ضریب  –سوال  35(، فیزیولوژی ورزشی )3ضریب  –سوال  35فیزیولوژی پزشکی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30(، استعداد تحصیلی )2
  .39 فیزیولوژی ورزشی

 20(، ایمنی شناسی پزشکی )2ضریب  -سوال   20ی پزشکی )(، تک یاخته شناس5ضریب  –سوال  60قارچ  شناسی پزشکی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30(؛ استعداد تحصیلی)2ضریب  –سوال 
  .40 قارچ شناسی

 (،2ضریب-سوال 30(، کینزیولوژی و بیومکانیک)4ضریب-سوال 70کاردرمانی در بیماریها)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) 
  .41 کاردرمانی

 (، 2ضریب-سوال 40(، مدیریت  و فناوری اطالعات سالمت)5ضریب-سوال 60دانش علوم کتابداری)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

کتابداری و اطالع رسانی 

 پزشکی
42.  

 (، 6ضریب-سوال 90(، آسیب شناسی زبان و گفتار)2بضری-سوال 10روش تحقیق)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .43 گفتاردرمانی

(، 2ضریب -سوال 35(، روش تحقیق)5ضریب -سوال 65نظریه های مددکاری اجتماعی وجامعه شناسی و روانشناسی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .44 مددکاری اجتماعی

(، 4ضریب-سوال 50(، مدیریت  و فناوری اطالعات سالمت)4ضریب-سوال 50سیستمهای اطالعات و تئوریهای مدیریت)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .45 مدیریت اطالعات سالمت

استعداد  ،(3ضریب  -سوال 50(، آزمونهای روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی )4ضریب -سوال50نبخشی )مشاوره توا

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30تحصیلی)

این درس موضوعات مصاحبه، آزمونها، آسیب  منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشناختی به معنوای جامع آن می باشد. متقاضیان دقت نمایند در *

گاههای شناسوی روانوی و تشخیص مورد نظر می باشد و سواالت آزمون از مباحث فوق خواهد بوود. همچنوین درس شخصویت و روان درمانی شامل کلیه دید

 شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درمانی مورد نظر می باشد

  .46 مشاوره توانبخشی

 (،3ضریب-سوال 40)(، اختالالت روانپزشکی4ضریب-سوال 60نوروفارماکولوژی) نوروفیزیولوژی و

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) 
  .47 مطالعات اعتیاد

 (، 3ضریب -سوال 75(، علوم تشریحی)3ضریب -سوال 25زیست شناسی سلولی و مولکولی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1 ضریب-سوال 30استعداد تحصیلی)
  .48 مهندسی بافت

 (، 2ضریب -سوال 20(، آماروروش تحقیق)5سوال)ضریب  20سوال و اثر عوامل محیطی بر سالمت  60بهداشت محیط 

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 ه )همانند سالهای گذشته( خواهد بود.درس بهداشت محیط از مباحث اصلی رشت-

  .49 مهندسی بهداشت محیط

 سیستمهای مدلسازی  ،10 حیاتی سیگنالهای پردازش ،15 دقیق ابزار) (، بیوالکتریک5ضریب-سوال 20مهندسی) ریاضیات

  (،5ضریب-سوال 45)(10 پزشکی تصاویر پردازش ،10 بیولوژیکی

 (3ضریب  -سوال 40سی عمومی )زبان انگلی ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)

 -مهندسی پزشکی 

 بیوالکتریک
50.  

 بیومکانیک ،10  پزشکی تصاویر  پردازش ،10 دقیق ابزار ،15 رباتیک) پزشکی (، رباتیک5ضریب-سوال 20مهندسی) ریاضیات

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی) (،5ضریب-سوال 45)(10

 -ی پزشکی مهندس

 رباتیک
51.  

 (، 5ضریب -سوال 75(، نانوزیست فناوری)3ضریب -سوال 25بیولوژی سلولی مولکولی )

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .52 نانوفناوری پزشکی

 (، 4ضریب -سوال 80(، ویروس شناسی پزشکی)1ضریب -سوال 20بیولوژی سلولی مولکولی)

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1ضریب -سوال 30استعداد تحصیلی)
  .53 ویروس شناسی پزشکی

هوش مصنوعی و  -( 3ضریب  –سوال  20، یادگیری ماشین )(3 بیضر -سوال  50و علوم اعصاب ) یولوژیزیف ،یآناتوم اتیکل

 (3ضریب  -سوال 40زبان انگلیسی عمومی ) ،(1 ضریب-سوال 30استعداد تحصیلی)، (3ضریب  –سوال  30شبکه های عصبی )

 هوش مصنوعی در

 علوم پزشکی 
54.  
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قابل توجه داوطلبان: در رشته های ذیل که به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتی که از نظر مدارك مورد پذیرش منعی 

مجموعوه یوک دفترچوه سووال متشوکل از موواد        توانند در آزمون رشته های یک مجموعه شرکت نمایند. برای هرنداشته باشند می

 شود.درسی اعالم شده با ضرایب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته می

 مجموعه آموزش پزشکی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

زبان انگلیسی 

 عمومی
 استعداد تحصیلی

مدیریت آموزشی و 

روشهای پژوهش در 

 نظام سالمت و آموزش

 پزشکی

طراحی و برنامه ریزی 

آموزشی در علوم 

 پزشکی

مبانی آموزش و تکنولوژی 

 آموزشی در سالمت

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 آموزش پزشکی .55 25 3 50 5 25 3 30 1 40 3

3 40 1 30 3 25 5 50 3 25 
یادگیری الکترونیکی  .56

 آموزش پزشکیدر 

 

 مجموعه  باکتری شناسی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )
 استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی

سوال باکتری شناسی  60)میکروبشناسی پزشکی 

سوال قارچ  5 ،سوال انگل شناسی پزشکی 5 ،پزشکی

 سوال ویروس شناسی پزشکی( 5شناسی پزشکی و 

 پزشکی سیایمنی شنا

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

3 40 1 30 5 75 2 25 
باکتری شناسی  .57

 پزشکی

3 40 1 30 5 75 2 25 
توکسین های  .58

 میکروبی

 

 مجموعه بهداشت باروری

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )
 بهداشت باروری بارداری و زایمان داد تحصیلیاستع زبان انگلیسی عمومی

 ضریب
تعداد 

 سوال
 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 بهداشت باروری .59 50 6 50 4 30 1 40 3

 مامایی .60 50 4 50 6 30 1 40 3

 

 مجموعه روانشناسی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )
 آزمونهای روانی نظریه های شخصیت و روان درمانی استعداد تحصیلی ی عمومیزبان انگلیس

 ضریب
تعداد 

 سوال
 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 روانشناسی بالینی .61 50 4 50 5 30 1 40 3

 روانشناسی نظامی .62 50 4 50 5 30 1 40 3
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اختی به معنوای جامع آن می باشد. متقاضیان دقت نمایند در این درس موضوعات مصاحبه، آزمونها، آسیب منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشن  -

شناسوی روانوی و تشخیص مورد نظر می باشد و سواالت آزمون از مباحث فوق خواهد بوود. همچنوین درس شخصویت و روان درمانی شامل کلیه 

 .انی مورد نظر می باشددیدگاههای شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درم

 

 مجموعه مدیریت و اقتصاد

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 زبان انگلیسی عمومی استعداد تحصیلی روش تحقیق سازمان و مدیریت اقتصاد بهداشت

 ضریب تعداد سوال ضریب ضریب ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال
تعداد 

 سوال
 ضریب

 3 40 1 30 3 3 2 40 4 40 اد سالمتاقتص .63

 3 40 1 30 3 3 3 40 3 40 سیاستگذاری سالمت .64

 مدیریت خدمات  .65

 درمانی بهداشتی و
40 2 40 4 20 2 30 1 40 3 

 

 مجموعه علوم و صنایع غذایی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )
 میکروبیولوژی مواد غذایی اد غذاییشیمی مو استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 علوم و صنایع غذایی  .66 50 4 50 4 30 1 40 3

3 40 1 30 4 50 4 50 
ــواد    .67 ــی م ــت و ایمن بهداش

 غذایی

 
 زیست فناوری و پزشکی مولکولیمجموعه  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 بیولوژی سلولی مولکولی بیوشیمی بالینی استعداد تحصیلی زبان انگلیسی عمومی (Ph.Dشته دکتری تخصصی )ر

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

3 40 1 30 3 40 5 60 
ــاوری   .68 ــت فنـ زیسـ

 پزشکی

 پزشکی مولکولی .69 60 4 40 5 30 1 40 3
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 پزشکیهای دندانرشته (Ph.D) و پژوهشی : اطالعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی5جــدول شــماره 

 1400-1401سـال تحصیـلی 

 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

 ،(1پریودانتیکس) (،1پزشکی ترمیمی)دندان (،1پزشکی کودکان)دندان

 (3( و زبان انگلیسی عمومی )1ستعداد تحصیلی)، ا(2پزشکی اجتماعی)دندان
 پزشکی دندان ایدکتری حرفه

 سالمت دهان و 

 *پزشکی اجتماعیدندان
1 

  (،1پروتزهای دندانی) (،1اندودنتیکس) (،1آمار و روش تحقیق)

( و زبان 1، استعداد تحصیلی)(1پزشکی ترمیمی)دندان، (3مواد دندانی)

 (3انگلیسی عمومی )

 2 *مواد دندانی پزشکیدندان ایدکتری حرفه

 باشند.ها میمتقاضیان دکتری پژوهشی فقط مجاز به انتخاب این رشته باشند.های پژوهشی نیز میدار دارای دورههای ستاره*رشته
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 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،29 ،26،27 ،24 ،22،23 ،20 ،19 ،16 ،15 ،14 ،12 ،3فقط فصول 

39، 40 

دندانپزشکی 

 ترمیمی
1 15 

 
1. Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig's Restorative Dental 

Materials.14th Ed.2018. 

 کتاب  13( و 178تا  171ط از صفحات )فق 10و  9فصول  - 

2. Andre Ritter. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. 

7th Ed. 2018. 

  10و  5و  4و 3و 2اول اکلوژن( و 15تا  1)از صفحه  1فصل - 

3.Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary 

Approach. 4th Ed. 2013. 

  11و  10( و 217)از مبحث باندینگ تا صفحه  9و  7و  6فصل - 

 15 1 پریودانتیکس

1- Carranza’s Clinical Periodontology.2019. 

و  27و  25و  24و  23و  20و  19و  18و  17و  16و  15و  13و  12و  8و  7و  5و  3فصول -

 60و  59و  57و  52و  51و  50و  49و  48و  47و  46و  45و  44و  36و  35و  33و  32و  28

 ) شامل قسمت های چاپ شده و آنالین ( کتاب 72و  70و  69و  64و  62و 

دندانپزشکی 

 اجتماعی
2 50 

 

سازمان انتشارات -( تالیف نویسندگان1394کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی)

 جهاد دانشگاهی کلیه فصول

 

 

 

https://www.eu.elsevierhealth.com/author/ronald_l_sakaguchi
https://www.eu.elsevierhealth.com/author/jack_ferracane
https://www.eu.elsevierhealth.com/author/john_m_powers
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 منابع
تعداد 

 سوال
 نام درس ضریب

 

دکتر ، روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی )دکترکاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی-1

 (1378وارتکس نهاپتیان، سال 

 Park & Parker –درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی جلد اول -2

15 1 
روش  و آمار

قتحقی  

 

Cohen,s Pathways of the pulp. 11th edition. Kenneth Hargreaves, Louis 

Berman (2016) (chapters: 5, 10, 12, 13, 14, 15) 
 اندودنتیکس 1 15

 

Fundamental of Fixed Prosthodontics. 4th edition. Herbert T., Jr. 

Shillingburg (2012) (chapters: 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 25 1 
پروتزهای 

 دندانی

 

1. Introduction to Dental Materials. 4th edition. Van Noort R 

(2013).{section 3,(chapters:3.4،3.5،3.6،3.7)} 
 

2. Craig’s restorative Dental Materials. 14th edition. Ronald 

Sakagvchi,jack ferrance,john powers (2019)  

 مواد دندانی 3 30

 

1. Sturdevant,s Art & Science of Operative Dentistry. 7th edition. Andre v. 

ritter, lee w.boushell, ricardo walter (2019) (chapters:1،5) 
 

2. Summitt,s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th edition. Thomas J. 

Hilton (2013) (chapters: 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18،20) 

15 1 
 دندانپزشکی

 ترمیمی
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 شفاهی و کتبی بخش دو شامل داروسازی تخصصی هایرشته در دانشجو پذیرش یدورهمین وسو  سی ورودی آزمون مقدمه:

آزمون دارای نمره . شد واهدخ برگزار  5/4/1400 شنبه روز در داروسازی هایرشته (Ph.D) تخصصی یدکتر کتبی آزمون .است

شفاهی( راه خواهند آزمون ی دوم )از قبول شدگان آزمون کتبی، به مرحله برابر ظرفیووت اعالم شووده 2تعداد  .باشدمنفی می

 یافت.

 دارویی، شیمی فارماسیوتیکس، دارو، دارو، کنترل مدیریت و اقتصاد هایرشته در دانشجو پذیرش برای آزمون ینا

 ای،هسته داروسازیسنتی،  داروسازی بالینی، داروسازی شناسی، سم دارویی، بیوتکنولوژی وزی،فارماکوگن

 آن برگزاری ینحوه و ضوابط و برگزار و شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکی دارویی زیست مواد ،دارویی نانوفناوری

 :شودمی اعالم زیر شرح به

 به مجاز 31/6/1400 پایان تا تحصیل از فراغت بر مبنی تحصیل محل دانشگاه از گواهی یارائه با داروسازی دانشجویان  .1

 .هستند آزمون در شرکت

 شرکت آزمون این در توانندمی انسانی نیروی طرح گذراندن محدودیت بدون داروسازی یرشته التحصیالنفارغ  .2

 .نمایند

  .شودمی برگزار واحد آزمون کی با داروسازی هایرشتهمجموعه و پژوهشی  تخصصی دکتریکتبی  آزمون .3

 . است آمده 8 یشماره جدول در سؤاالت تعداد و ضرایبدروس امتحانی، 

از نظر  10و طبق جدول شماره  اندهایی را که در آن مجاز شدهتمامی رشته توانندداوطلبان مجاز به انتخاب رشته می .4

 در نهایت فقط به، انتخاب نمایند؛ اما رشته یرندهپذهای متعدد محلدر  مدرك تحصیلی مقطع قبل نیز مجاز هستند،

 .به مصاحبه دعوت خواهند شد ،بر اساس نمره و رتبه خود ،رشته یک

باشد و در صورت مشخص شدن تطبیق مدرك تحصیلی مقطع قبل و رشته انتخابی بر عهده شخص داوطلب می توجه:

طبق مقررات با شخص متخلف برخورد خواهد  ،آزمون در هر مرحله از ،مطابقت رشته مقطع قبل با رشته پذیرشعدم 

 شد و در صورت قبولی، پذیرش وی کان لم یکن اعالم خواهد شد.

برای تحصیل در این مقطع  ریزی علوم پزشکیاز سالمت کامل تن و روان بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه برخورداری .5

 . الزامی است

 محضری تعهد تخصصی، و داروسازی آموزش شورای نشست مصوبات و وابطض اساس بر هستند موظف متقاضیان یکلیه  .6

 .بسپارند عام یا خاص صورت به

 مجاز مربوطه ذیصالح مراجع طرف از رسمی موافقت و نامهمعرفی یارائه با فقط کشوری نظامی و دولتی کارکنان یکلیه .7

 بود. خواهند آزمون در شرکت به

 کسب جهت داوطلبان و بوده مربوطه دانشگاه مقررات و قوانین تابع اسالمی آزاد اهدانشگ به مربوط هایرشته در تحصیل .8

 .نمایند مراجعه دانشگاه آن به باید اطالعات

 .هستند پذیرش محل دانشگاه امنایهیأت مصوبه طبق شهریه پرداخت به ،موظفپردازهای شهریهدوره در شدگانپذیرفته .9

 مرکز و شدگان ندارند پذیرفته به خوابگاه واگذاری به نسبت تعهدی درمانی هداشتیب خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه .10

 خوابگاه اخذ قبال گونه مسئولیتی در هیچ تخصصی و داروسازی آموزش شورای یدبیرخانه و پزشکی آموزش سنجش

 .ندارند را هادانشکده از یک هیچ در شدگان پذیرفته برای

 های تخصصی داروسازی ( رشتهPh.Dضوابط و شرایط اختصاصی آزمون دكتری تخصصی ) -7
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 های تخصصی داروسازیرشتهمجموعه حانی امتو ضرایب دروس  -8جدول شماره 

 فارماكوگنوزی فارماسیوتیكس دروس آزمون
داروسازی 

 بالینی 
 شیمی دارویی

داروشناسی و 

شناسی سم  

استعداد 

 تحصیلی 

 انگلیسیزبان 

 عمومی

 40 30 25 15 25 10 25 تعداد سؤال

 3 1 3 3 3 3 3 ضریب

 
1400سال  داروسازی هایرشته تخصصی دکتریمنابع آزمون  -9جدول شماره   

 Aulton’s Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. The latest فارماسیوتیکس

edition.  

 فارماکوگنوزی
Trease and Evans Pharmacognosy. The latest edition. 

 5از بخش  26الی  19فصل 

 داروسازی بالینی

 

 یف دکتر غالمی و دکتر مجتهدزاده )آخرین چاپ(شناسی تأل کتاب درسنامه جامع درمان

 عناوین:

 پرفشارخونی، اختالالت چربی، نارسایی قلبی، آنژین صدری، ترمبوآمبولیقلب وعروق: 

 زخم پپتیک، ریفالکس معده به مری، بیماری التهابی روده گوارشی:

 نارسایی مزمن کلیه، آب و الکترولیت ها کلیوی:

 پارکینسونصرع، سردرد،  مغز و اعصاب:

 دیابت، تیروئید غدد درون ریز:

 اسکیزوفرونی، افسردگی، خلقی دوقطبی، اضطراب روانپزشکی:

 ، کنتراسپتیوهاPMSدیسمنوره و  زنان:

 پوکی استخوان، ارتریت روماتوئید، نقرس استخوان و مفاصل:

لی از راه (، عفونتهای انتقاUTIعفونتهای فوقانی دستگاه تنفس، عفونت مجاری اداری ) عفونی:

 (، هپاتیت، سیستم اعصاب مرکزی )مننژیت(STDجنسی)

 آکنه و پسوریازیس پوستی:

 آنمی خون:

 COPDآسم و  تنفسی:

 مروری بر عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی انکولوژی:

الزم به ذکر است برای مباحثی که در کتاب درسنامه جامع درمان شناسی وجود ندارد از کتاب -*

Applied Therapeutics  استفاده شود. 2013چاپ سال 

 شیمی دارویی

Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, The latest edition.  

Chapters: 

Drug Design and Relationship of Functional Groups to Pharmacologic Activity 

(Chapter 2) 

Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter 7)  
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Drug Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter 8) 

Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter 9)  

Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic Neurotransmission 

(Chapter 10) 

Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter 14) 

Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter 15) 

Antiseizure Drugs (Chapter 17) 

Antidepressant agents (Chapter 18) 

Central Analgesics (Chapter 20) 

Adrenocorticoids (Chapter 28) 

Thyroid Function and Thyroid Drugs (Chapter 29)  

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Chapter 31) 

Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents (Chapter 32) 

Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter 33)  

Cancer and Chemotherapy (Chapter 37) 

Men’s Health (Chapter 40) 

Women’s Health (Chapter 41) 

 داروشناسی و

سم شناسی   

1- Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al., The latest edition.  

 داروهای مبحث ویژه، عناوین قسمت در البته . ویژه عناوین و شناسی سم قسمت بجز کتاب مباحث همه 

 .امتحان است شامل گوارشی

2- Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. The Latest 

edition.  
Unit 1  

-History and scope of Toxicology  

 -Principles of Toxicology  

- Mechanisms of Toxicology  

Unit 11 

- Absorption, Distribution, and Excretion of Toxicants  

Unit IV 

-Toxic Responses of the Blood.  

-Toxic Responses of the Respiratory System  

-Toxic Responses of the Nervous System  

3-Haddad and Winchester 2007 

Chapter : 

2- Emergency Management of Poisonina 

 A: AGeneral Approach to Poisoning 

 B: Decontamination  

71- Mercury: Heavy Metals and lnorganic Agents 

73- lead 

74-Arsenic and Arsine 

76- Organophosphates and Carbamates-Sodium Azide. 

87- Carbon Monoxide Poisoning 

88- Cyanide and Related Compounds- Sodium Azide. 
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 1400سال ی تخصصی داروسازی دکتر مدارک مورد پذیرش در آزمون دوره های فهرست -10جدول شماره 

 مدارک مورد پذیرش رشته

 کنترل دارو 

 *یشی و بهداشتیهای آراو فرآورده

 عمومی داروسازی دکتری* 

 کارشناسی ارشد رشته داروسازی  *

 *فارماسیوتیکس
 عمومی داروسازی دکتری *

 کارشناسی ارشد رشته داروسازی  *

 *سم شناسی

 عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهوی دکتری*

یمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی )گرایشهای علوم *کارشناسی ارشوود رشته های: داروسازی، بیوش

 سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری(، سم شناسی، داروشناسی

 *داروسازی سنتی
 عمومی داروسازی دکتری*

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 

 *داروسازی هسته ای
 عمومی داروسازی دکتری*

  *کارشناسی ارشد رشته داروسازی

            *وری دارویی زیست فنا

 عمومی: داروسازی و پزشکی دکتری*

*کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، زیست فنآوری دارویی، زیست فنآوری پزشکی )بیوتکنولوژی 

پزشکی(، مهندسی شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی،  میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی  و 

 فناوری میکروبی نانوتکنولوژی دارویی، زیست

 *اقتصاد و مدیریت دارو

 عمومی: داروسازی، پزشکی، دامپزشکی دکتری*

*کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوری سالمت، 

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت بر امور دارویی 

 *فارماکوگنوزی

 زی، پزشکیعمومی: داروسا دکتری*

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی. 

* کارشناسی رشته داروسازی، مشروط به دارا بودن کارشناسی ارشد رشته های شیمی، زیست شناسی، 

 بیوتکنولوژی، بیوشیمی، علوم گیاهی، کشاورزی و فیتوشیمی

 *شیمی دارویی
 عمومی داروسازی دکتری*

 آلی، شیمی تجزیه، شیمی دارویی *کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، شیمی 

 داروسازی بالینی
 عمومی داروسازی دکتری*

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 

 *نانوفناوری دارویی

 علوم آزمایشگاهیو دکتری  دندانپزشکی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکیعمومی:  دکتری*

نانوتکنولوژی  )کلیه گرایش ها(،داروسازی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی  :رشته های ارشد کارشناسی*

پزشکی، زیست فنآوری پزشکی، داروشناسی، سم شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیه، 

علوم بهداشتی درتغذیه، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک،  زیست شناسی )گرایش علوم 

یک(، میکروب شناسی پزشکی، مهندسی سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنت

 بیوانفورماتیک  (، ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد وکلیه گرایش ها(، شیمی )کلیه گرایش هاپزشکی )



 1400 -1401پزشکی سال تحصیلی های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانرشتهراهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 

38 

 

 *زیست مواد دارویی

 در یکی از رشته های داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و دکتری حرفه ای دامپزشکی عمومی دکتری*

ی: داروسازی، زیست فناوری )کلیه گرایش ها(، نانوفناوری پزشکی، نانوفناوری *کارشناسی ارشد رشته ها

دارویی، مهندسی پلیمر، زیست شناسی سلولی ملکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک، شیمی )کلیه گرایش 

ها( بیوشیمی )پایه و بالینی(، بیومکانیک، ایمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، شیمی )آلی و پلیمر(، مهندسی 

زیست فناوری پزشکی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی داروسازی و مهندسووووی  بافت،

 پزشکووووی )زیست مواد(

شیمی مواد خوراکی و آبشناسی 

 پزشکی

 عمومی داروسازی دکتری*

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 

 باشند. ها میپژوهشی فقط مجاز به انتخاب این رشته متقاضیان دکتری باشند.های پژوهشی نیز میدار دارای دورههای ستارهرشته * 

 1400-1401سال تحصیلی  ایرانی سنتی ی طب( رشتهPh.Dمنابع آزمون دکتری تخصصی ) -11جدول شماره 

  بیماریهای داخلی

 مباحث زیر از کتاب:

 Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; 2012 

Part 1 “Introduction to Clinical Medicine” 

Part 2 “Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases” 

 483تا  1مجموعاً صفحات 

 نبیماریهای کودکا

 مباحث زیر از کتاب:

Nelson Essential of Pediatrics./ W.B.Saunders/ 2011 

Section11 

 

 طب جنین و نوزاد
  The Fetus and the Neonatal Infant 

 62تا انتهای 58فصل های 

Section 16 Infections   125تا آخر فصل  93از اول فصل   بیماریهای عفونی 

Section 17 The Digestive System 126فقط فصل  سیستم گوارشی 

 زنان و زایمان

 مباحث زیر از کتاب:

Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology. Lippincot, Williams & Wilkins; 2008 

Chapter 1 Prenatal Care  

Chapter 34 Pelvic and Sexually Transmitted infections 

Chapter 35 Benign Vulvovaginal Disorders 

Chapter 36 Amenorrhea 

Chapter 37 Abnormal Uterine Bleeding 

Chapter 38 Premenstrual Syndrome 
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Chapter 40 Infertility 

Chapter 41 Endometriosis 

Chapter 42 Menopause 

Chapter 59 Human Papillomavirus and the Management of the Abnormal Pap Smear 

Chapter 62 Management of the Adnexal Mass 

 جراحی عمومی

  234-15صفحات  2010جراحی شوارتز 

 

 پزشکیاخالق و تاریخ 

 اخالق پزشکی: -الف

برای »انتشارات  -ی دکتر باقر الریجانیجلد اول )مروری بر مبانی اخالق پزشکی تالیف آقا -کتاب پزشک و مالحظات اخالقی 

 (1383، «فردا

 تاریخ پزشکی ایران: -ب

 تالیف مرحوم دکتر محمود نجم آبادی 2بخش های منتخب از کتاب تاریخ طب در ایران جلد  

آموزش پزشکی مرکز سنجش  اینترنتینظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصویر صفحات مورد اشاره از این کتاب در پایگاه )به م 

 (.شده استقرار داده 

 منابع آزمون کتبی اطالعات طب سنتی به شرح زیر است:

 1390انتشارات المعی  -قانونچه چغمینی ترجمه استاد اسماعیل ناظم -الف

نشر شهر و انتشارات  -طب سنتی: تالیف دکتر محسن ناصری، دکتر حسین رضایی زاده، دکتر رسول چوپانی مروری بر کلیات -ب

  1390بهار  -طب سنتی ایران 

 کتاب الموجز ابن نفیس، چاپ مصر )بخش های منتخب( -ج

آموزش پزشکی رکز سنجش اینترنتی م)به منظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصویر صفحات مورد اشاره از این کتاب در پایگاه 

 (.شده استقرار داده 

 کتاب صرف و نحو عربی، تألیف دکتر خوانساری، انتشارات ناهید

 صرف:

  81تا  29اقسام کلمه و فعل: از صفحه  -1

 99تا  96از صفحه  مبحث اسم: مذکر و مؤنث -2

 107تا  102از صفحه  مفرد و مثنی و جمع 

 143تا  121 از صفحه جامد ومشتق 

 160تا  144از صفحه  رفه و نکرهمع 

 168تا  166از صفحه  متصرف و غیر متصرف 

 نحو:

  190تا  177از صفحه  اعراب فعل: -1

  248تا  239از  و 227تا  191اعراب اسم: از صفحه  -2

  265تا  259اقسام اعراب: از صفحه -3
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 باع خارجیبرای اقامت ات های ممنوعهها و شهرستاناسامی استان :12 جدول شماره

 

 شهرستانهای ممنوعه استان ردیف

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می آذربایجان شرقی  1

 باشد . در شهرهای مرزی استان ممنوع می خارجیاتباع کلیه اقامت اتباع افغانی در سطح استان و  آذربایجان غربی  2

 اردبیل 3
 بیله سوار، گرمی، ن و اقامت اتباع عراقی در شهرستانهای پارس آباد،اقامت اتباع افغانی در سطح استا

 باشد. و نمین ممنوع می مشکین شهر

 اصفهان 4

فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش  ،اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای نطنز

و بخش ابوزید از شهرستان آران و اردستان خور و بیابانک، نائین، گلپایگان،  ،اصفهان، دهاقان مرکزی،

 باشد . ممنوع میبیدگل 

 ایالم  5
 ودر شهرستان های مهران و دهلران  اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت کلیه اتباع خارجی

 باشد. شهرهای مرزی ممنوع می

 فاقد ممنوعیت البرز 6

  باشد.وه ممنوع میشهرستان های دیلم و گنااقامت اتباع افغانی در  بوشهر 7

 شهرداری تهران برای اتباع افغانی  13فاقد ممنوعیت به استثنای منطقه خجیر در منطقه  تهران  8

 باشد. اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می بختیاریو چهارمحال  9

 خراسان جنوبی 10

فردوس و  زیرکوه، قاین، رمیان،د سربیشه، اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستانهای مرزی نهبندان،

 است.جاز . اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای بیرجند و خوسف مسرایان و طبس ممنوع می باشد

 اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع است . 

 باشد .ی و عراقی در سطح استان ممنوع میاقامت اتباع افغان خراسان شمالی 11

 خراسان رضوی 12
کالت نادری و  سرخس، خواف، تایباد، قوچان، شهرستانهای مرزی تربت جام،اع افغانی در اقامت اتب

 درگز ممنوع است . 

 خوزستان 13

اتباع  د. اقامت و ترددباشثناء شهرستان گتوند ممنوع میاقامت اتباع افغانی در سطح استان به است

 .باشددشت آزادگان ممنوع می خرمشهر، خارجی در شهرستانهای آبادان،

گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهای آبادان و خرمشهر بالمانع  ایتبصره : اقامت اتباع خارجی دار

 باشد. می

 زنجان 14
اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد صرفاً شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت 

 باشد. اتباع عراقی مجاز می

 انسیستان و بلوچست  15

 باشد.در کل استان ممنوع میو عراقی اقامت اتباع افغانی 

بخش های مرزی شهرستانهای نیز زهک و  هیرمند، اقامت و تردد اتباع خارجی در شهرستانهای زابل،

 باشد. سراوان و چابهار ممنوع می ایرانشهر، خاش،

 سمنان 16

مرکز آزمایش معراج یک و منطقه  ،رامتردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه گرمسار و ورودی قصر به

دامغان از جاده جندق بطرف مرکز آزمایش سراج ممنوع می باشد.اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای 

 و دامغان ممنوع است. شاهرود

 فارس 17
نی ریز و  رستم، مهر، فسا، ارسنجان، داراب، فراشبند، ،اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای فیروز آباد

 باشد.ج ممنوع میخن
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 باشد . سایر شهرهای استان برای اقامت اتباع افغانی ممنوع می ،به استثناء شهرستان قزوین قزوین 18

  فاقد ممنوعیت قم  19

 کرمان 20
 فاریاب، قلعه گنج، ریگان، بم، فهرج رودبار، بافت، عنبرآباد، نوجان،ماقامت اتباع افغانی در شهرستانهای 

 باشد . انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع می جیرفت، ج،کهنو نرماشیر،

 باشد.اقامت اتباع افغانی درسطح استان و کلیه اتباع خارجی در شهرهای مرزی استان ممنوع می کرمانشاه 21

 کردستان 22
اتباع خارجی در بخش مرکزی شهرستان کلیه اقامت همچنین و  اقامت اتباع افغانی در سطح استان

 شهرها()به استثنای مهمان باشد.قز و شهرستانهای بانه و مریوان و شهرهای مرزی استان ممنوع میس

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد.  کهگیلویه و بویراحمد 23

 اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد.  گیالن 24

  باشد.گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز می صرفاً شهرستان های گرگان و گلستان 25

 . غانی در سطح استان ممنوع می باشداقامت اتباع اف لرستان 26

 اقامت اتباع افغانی در کل استان ممنوع می باشد. مازندران 27

 مرکزی 28
زرندیه،  خمین، شازند، محالت، فرمهین، های آشتیان، تفرش، فراهان،شهرستاناقامت اتباع افغانی در 

  باشد .کمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع می

 باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می همدان 29

 هرمزگان 30
  باشد.جاسک ممنوع می ابوموسی، قشم، حاجی آباد، عراقی در شهرستانهای کیش، اقامت اتباع

 اشد.قامت اتباع افغانی ممنوع می بکل استان برای ا

  شهرستان های خاتم و بافق ممنوع میباشد .اقامت اتباع افغانی در  یزد 31

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله )عج(ضوابط و شرایط 

مجاز به انتخاب مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع( سایر نیروهای  این دانشگاه، داوطلبان رسمی سپاه وهای مربوط به دررشته

 خواهند بود.

 خدمتی مربوطه یمجوز شرکت درآزمون از رده یه: اعضاء رسمی سپاه پاسداران با ارائهسپا 

 مجوز شرکت  یسایر نیروهای مسلح: شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران با ارائه

 خدمتی مربوطه یآزمون از رده در

 اه ندارد.مین خوابگاین دانشگاه تعهدی در خصوص تأ 

 در زمان اعالم ظرفیت مشخص خواهد شد.افراد پذیرش قطعی *نحوه 

 

 هاضوابط و شرایط خاص برخی از دانشگاه -8
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 برای دانشجویان ورودی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تربیت مدرسشرایط، ضوابط و تسهیالت 

، برای رتبه نخست آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی )رتبه کل شامل مجموع 1400دانشگاه تربیت مدرس در سال -1

 3تبه آزمون کتبی و مصاحبه(، پانزده میلیون تومان به عنوان هدیه در نظر گرفته است. )مشروط بر پذیرش دانشجو در حداقل ر

 دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری(

جو در های بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشمبلغ هدیه تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی در نیمسال تبصره: یک سوم

 طول تحصیل پرداخت می شود. 

نیم تا ده میلیون تومان اعتبار  کلیه دانشجویان دوره روزانه بر حسب رشته تحصیلی از مبلغ سه و برای حمایت از رساله -2

 پژوهشی در نظر گرفته شده است.
 3هایی که حداقل شکی )در رشتهبه دانشجویان دارای رتبه های برتر دوره روزانه در آزمون ورودی مرکز سنجش آموزش پز -3

دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند( اعتبار ویژه پژوهشی )گرانت(  عالوه بر اعتبار پژوهشی رساله 
 (، به شرح زیر با رعایت تبصره های مربوط تعلق می گیرد:2)ردیف 

سه و نیم  )رتبه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه(: پزشکی( دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش 3-1
 میلیون تومان گرانت 

دو نیم میلیون  )رتبه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه(: ( دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی3-2
 تومان گرانت 

دو میلیون  ه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه(:)رتب ( دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری مرکز سنجش آموزش پزشکی3-3
 تومان گرانت 

دانشگاه دولتی در آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند(،  4هایی که حداقل دانشگاه به دانشجویان رتبه اول )در رشته -4
 نماید.می الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت دانشجویی پرداختمبلغ هفت میلیون تومان وام قرض

امتیاز بیشتری برای سکونت در خوابگاه مجردی از ضوابط آزمون سراسری مقطع دکتری دوره روزانه، طبق  5تا  1به رتبه های  -5
 سال دوم داده می شود.نیم

گذراندن  آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، )در صورت 55ماده  6های روزانه، براساس تبصره به کلیه دانشجویان دوره -6
 دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت مدرسی(، گواهی صالحیت مدرسی اعطا خواهد شد. 

های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور )بورس کوتاه مدت( دانشگاه تمهیدات الزم را به منظور استفاده دانشجویان دوره -7
 تا نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد.با توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راس

کمک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با  -8
 امکانات و تعرفه مصوب دانشگاه تعیین و پرداخت خواهد شد. 

 گاه  قابل مشاهده است.* شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در سایت دانش
با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه، واگذاری خوابگاه صرفاً به صورت مجردی فقط به دانشجویان روزانه به طور تدریجی در  -9

های اول و دوم خواهد بود و مدت سکونت حداکثر تا پایان نیمسال  هشتم در مقطع دکتری با پرداخت نقدی اجاره طول نیمسال
 باشد. سال میتدای هر  نیمبها در اب

 های مازاد، دانشجویان روزانه شاغل و بورسیه را ندارد.دانشگاه امکان تامین خوابگاه برای دوره -10
باشد. متقاضیان واجد شرایط کمک ودیعه مسکن براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می -11

 باشند.زش پزشکی، مجاز به درخواست وام مذکور میوزارت بهداشت، درمان و آمو
و  صندوق رفاه یاز سو ینیبر اساس اعتبار تامبه کلیه دانشجویان روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی وعده ناهار  -12

ساکن روزانه  انیبه دانشجوشود. لیکن صرفاً های مصوب این صندوق، در روزهای غیرتعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارائه میقیمت
 شود.یارائه م های مصوب صندوق رفاهنیز طبق قیمتصبحانه و شام  وعدهعالوه بر وعده ناهار، دانشگاه  یهاخوابگاه



 1400 -1401پزشکی سال تحصیلی های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانرشتهراهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 

43 

 

 شود.تبصره: به کلیه دانشجویان مازاد صرفاً وعده ناهار ارائه می
 های غذایی را ندارد.( امکان ارائه وعدهدانشگاه همه ساله در تابستان در بازه زمانی )اول مرداد الی بیست شهریور -13
پرداخت هر گونه وام بصورت محدود و براساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و  -14

 باشد.آموزش پزشکی می
معاونت آموزشی دانشگاه  داوطلبان دوره مازاد ضروری است قبل از انتخاب رشته برای آگاهی از میزان شهریه به پورتال -15

 مراجعه نمایند. در ضمن این شهریه صرفا بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد.      
 های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه، به سایت دانشگاه مراجعه نمایند. داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه -16

 www. modares.ac.ir * نشانی اینترنتی دانشگاه:

 دانشگاه علوم پزشكی ارتش شرایط و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجویان دكتری تخصصی در 

به تاریخ گواهی عضویت معتبر  یارائه). ارتش جمهوری اسالمی ایران باشند عضو رسمی بایدتمامی داوطلبان متقاضی  -1

 (به بعد 1394شهریور ماه 

 یگان مربوطه الزامی است. مجوز شرکت در آزمون از یارائه -2

 .استالزامی  PhD( برای مقطع أموریت تحصیلیانتساب )م -3

 روزی بوده و دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه و ایاب و ذهاب ندارد.تحصیل در دانشگاه غیرشبانه -4

 دانشگاه شاهدشرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در 

 احکام  مبین اسالم و التزام عملی به اعتقاد به دین -1

 نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی  ،اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه -2

 هواداری از احزاب و سازمان ها و گروههای غیرقانونی  ،عدم سابقه وابستگی تشکیالتی -3

 نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر -4

 بندی کامل به ضوابط و مقررات دانشگاه یپا -5

و شئونات اسالمی برای خواهران و برادران )اعتقاد و التزام عملی به چادر به عنوان  رعایت کامل ضوابط پوشش اسالمی -6

 حجاب برتر برای خواهران ضروری است(

 یبررسووی الزم از سوووی هسووته ،هووای عمووومی متقاضوویان دوره و احووراز موووارد فوووقبوودیهی اسووت در خصوووص صووالحیت 

 گزینش دانشگاه خواهد بود. یمنوط به تأیید هسته گزینش دانشگاه صورت پذیرفته و پذیرش نهایی داوطلبان

 دانشگاه آزاد اسالمی شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در 

 

بایست در این آزمون شرکت نموده و جهت اطالع از متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسالمی می

 به سایت دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایند.  میزان شهریه و سایر شرایط پذیرش دانشجو
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 نمره کتبی هر درس به درصد: -9-1

الی که نفی و سؤالی که بیش از یک پاسخ داده شود یک امتیاز مپاسخ اشتباه و یا سؤ ،3ن به ازای هر پاسخ صحیح امتیاز در این آزمو

تعداد سؤال پاسخ غلط  1n تعداد سؤال پاسخ صحیح و nتعداد سؤال هر درس،  Nاگر  شود.خ داده نشده امتیاز صفر منظور میپاس

 ی زیر به دست می آید:آنگاه نمره خام از رابطه باشد،

 

 1n -n 3 = خام درس  ینمرهi ام 

 

 شود :این نمره با فرمول زیر به درصد تبدیل می 

 

𝑁𝐾𝐻𝑖 =
3𝑛−𝑛1

3𝑁
∗  ام iدرصد درس  خام به ینمره 100

 

باشد، این  )بیش از یک جواب صحیح یا فاقد جواب صحیح( سؤاالت غلط اگر در یک درس طبق کلید نهایی تعدادی از :1تبصره 

 .شودسؤال باقی مانده صحیح میتعداد  Nسؤاالت حذف شده و 

 سؤال صحیح 39، مذکورسؤال درس  40د از تعدا ها چهل باشدالغلط باشد و کل سؤسؤال  یک یادر رشتهاگر به عنوان نمونه 

(N=39) خواهد بود. 

 

 کل تراز : یمحاسبه نمره -9-2

 

 .شودمیمحاسبه  (iNKH) عدد نمره خام به درصد mدرس امتحانی،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 

عبارتی ه شود. ب( میiNTتراز ) ی(، تبدیل به نمرهiNKHخام به درصد ) یاکتسابی، نمره یدر هر درس با کمک ماکزیمم نمره

(iNKH) خام به درصد درس  ینمرهi یام به نمره ( ترازiNT) شود.تبدیل می 

از طریق فرمول زیر  (NKLTکل تراز ) یمربوطه، نمره یها در رشته( دروس مختلف و ضرایب آنiNT) با داشتن نمرات تراز

 شود:محاسبه می

 
𝑘𝑖  ضریب درسi باشد.ام می 

 شود.کل تعیین می یکل در کارنامه درج و رتبه براساس این نمره ی. این نمرهگیردصورت میفراد براساس این نمره پذیرش ا

 

 

 

 

 

 ی كل ترازنمره و ی نمره كتبی هر درس به درصدنحوه محاسبه -9
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علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و  هایرشته( Ph.Dآزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی )

 1400دندانپزشکی سال 
  و دانشگاه آزاد اسالمی( )دوره های روزانه، شهریه پرداز

 مشخصات فردی

  نام

 نام خانوادگی
 

 نام پدر
 

 شماره شناسنامه
 

 محل صدور
 

 جنس
 

 تاهل
 

 ملیت
 

 دین
 

 داوطلب چپ دست
 

 کد ملی
 

 تاریخ تولد
 

 استان محل تولد
 

 شهر/شهرستان محل تولد
 

 آدرس محل سکونت
 

 رقمی 10کد پستی 
 

 شماره همراه
 

 ثابت با کد شهرتلفن 
 

 پست الکترونیک
 

 وضعیت نظام وظیفه

  كارت پايان خدمتدارای -1

 دایم كارت معافيت دارای -2

 و قبل از آن 1346سال نيمه اول متولدين -3

 داشتن برگه آماده به خدمت بدون غيبت-4

 کارکنان متعهد خدمت در سازمانها یا وزارتخانه ها-5

 اههامشموالن عضو هيات علمی دانشگ-6

 ایحرفهدانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد یا دکتری -7

 کارکنان شاغل رسمی در نيروی نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران-8

 طلبه-9

 دانشجوي انصرافي-10

 سرباز وظيفه در حال خدمت-11

یا کارشناسی ارشد که از تاریخ فراغت تا پذیرش  ایدکتری حرفهفارغ التحصيل -12
 سال سپری نشده باشد.بيش از یک 

 نوع معلولیت
 

 
 

 

 

 نمونه فرم ثبت نام  -10
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 مشخصات تحصیلی

 وضعیت تحصیل در زمان ثبت نام
 

 مقطع تحصیلي
 

 ايرشته تحصیلي كارشناسي ارشد یا دكتري حرفه
 

 رشته تحصیلي کارشناسی
 

 ايتاریخ شروع به تحصیل كارشناسي ارشد یا دكتري حرفه
 

 ايیا دكتري حرفهتاریخ فراعت از تحصیل كارشناسي ارشد 
 

 ايمعدل مقطع دوره كارشناسي ارشد یا دكتري حرفه
 

 دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسي ارشد یا دكتري حرفه اي
 

 شهر محل امتحان
 

 دکتری تخصصی یا دکتری پژوهشی  نوع دوره

 نام رشته امتحاني اول
 

 نام رشته امتحانی دوم
  

 

مورد نیاز برای هرسهمیه، مطابق مندرحات راهنمای ثبت نامی همزمان با انجام مراحل ثبت نام  مشخصات سهمیه ای )ارسال مدارک

 الزامی می باشد(

 متقاضي استفاده از سهمیه

 1-آزاد ؛

  2-رزمندگان و ایثارگران 25% ؛

 ؛ %5و ایثارگران  رزمندگان -3

 نوع سهمیه رزمندگان/نسبت با ایثارگر

 

 شامل:  %25رزمندگان و ایثارگران -1

با - %80با حد نصاب -که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا-1

 رقمی 12کدرهگيری 

 با کد ملی )مراجعه به جهاد کشاورزی(  - %80با حد نصاب -یجهادگران جهاد کشاورز-2

 با کد ملی - %70با حد نصاب -فرزند شهيد -3

 لیبا کد م - %70با حد نصاب  همسر شهيد-4

 با کد ملی - %70با حد نصاب  باالتر و %25جانباز -5

 با کد ملی - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -6

 با کد ملی - %70با حد نصاب  باالتر و %25فرزند جانباز -7

 با کد ملی - %70با حد نصاب  باالتر و %25همسر جانباز -8

 با کد ملی - %70با حد نصاب  -آزاده-9

 با کد ملی - %70با حد نصاب  دههمسر آزا-10

 با کد ملی - %70با حد نصاب  آزاده فرزند -11

 با کد ملی -%70با حد نصاب  همسر مفقود االثر-12

 با کد ملی - %70با حد نصاب  فرزند مفقود االثر- 13

 

 شامل: %5رزمندگان و ایثارگران -2

با  - %70با حدنصاب -رندکه فقط حضوردر جبهه دا یثارگرانیهمسررزمندگان بسيجي و ا-1

 رقمی 12کدرهگيری

با  - %70با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا فرزند-2

 رقمی 12کدرهگيری 

- %70با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-3 

 باکدملی

 باکدملی- %70با حدنصاب -در جبهه دارند که فقط حضور کشاورزیجهادگران جهاد  فرزند-4
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  با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  همسر-5

 با کد ملی - %70با حد نصاب  -%25جانباز کمتر از  فرزند-6

 با کد ملی - %70با حد نصاب  %25جانباز کمتر از -7

 نوع سازمان مربوط به سهمیه رزمندگان یا ایثارگران
 

   در جبهه )تعداد روزمدت حضور 

   (www.isaar.ir) كد ایثارگري دریافتي از ایثارگران

 از سهمیه رزمندگان استفاده كرده اید 68آیا بعد از سال 
 

 68آخرین مقطع استفاده از سهمیه رزمندگان بعد از سال 
 

 خاب شود. استان انت 2یا  1درصورت انتخاب گزینه بلی باید  -بلی/خير    متقاضی سهمیه بومی

  )اجباری( 1استان بومی 

  )اختیاری( 2استان بومی 

 وضعیت استخدامي
 

 نوع استخدام
 

   محل خدمت

متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... 

  )ویژه عضو رسمی نیروهای مسلح(

 نوع سازمان )نیروهای مسلح(
 

 شانواجد شرایط استفاده از آئین نامه استعداد درخ
 

واجد شرایط استفاده از ظرفیت مازاد ویژه اعضای هیات علمی 

  مربیان رسمی
 

 کد رهگیری
 

 کد پرداخت
 

 زمان ثبت نام
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 بسمه تعالی

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاریخ

 

 

 1400-1401 تحصیلی سالهشی و پژودکتری تخصصی  آزمون در شرکت متقاضی نیمسال آخر داوطلب دانشجوی فرم مخصوص

 

  پزشکی آموزش سنجش مرکز : به

 …………………………………………………………… دانشگاه : از

داردمی اعالم بدینوسیله
خانم

آقای
 ...............................................

کدملی

شناسنامه شماره

 

.. ..................................... :سال دمتول ...........................................

 تاریخ تا حداکثر…...........................……… رشتهو پژوهشی دکتری تخصصی  دوره آزمون در شرکت متقاضی ……………… فرزند

دوره در 31/6/1400
ای حرفه  دکتری

ارشد کارشناسی
 خواهد التحصیل فارغ .................................. .......گرایش ……………………… .رشته  

 شد.
 .باشدمی ................ گذرانده واحدهای کل معدل و ................... کنون تا نامبرده گذارنده واحدهای تعداد

 
 .باشد می ترجمه ارزش و دیگر اعتبار گونه هر فاقد و گردیده صادر مرکز آن اطالع جهت" صرفا گواهی این

 
 

 

 

 دانشگاه آموزشی ونمعا امضاء و مهر

 1 شماره فرم
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 بسمه تعالی

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاریخ

 

 

 1400-1401 تحصیلی سال و پژوهشی دکتری تخصصی آزمون اعضای هیئت علمی مربی رسمی متقاضی شرکت در فرم مخصوص

 
 پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت پزشکی آموزش سنجش مرکز : به

 …………………………………………………………… از

داردمی اعالم بدینوسیله
خانم

آقای
به ............................................................

کدملی

شناسنامه شماره
........ ................. :سال متولد  :…………… 

 …................................……… یتهرش و پژوهشی دکتری تخصصی دوره آزمون در شرکت با مشخصات زیر متقاضی ………… فرزند

 می باشد.  ..................................................................... دانشگاه علوم پزشکی در شاغلیشی آزما/رسمی ت علمی مربیعضو هیأ

 

 شماره شناسنامه:   نام پدر :   نام:  نام خانوادگی : -1

 کدملی:         رشته امتحانی: -2

 دانشگاه محل تحصیل :    ای :رشته مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه -3

 معدل:   سال فراغت از تحصیل:   سال ورود :

 تاریخ شروع:  محل خدمت کنونی ) دانشگاه علوم پزشکی( -4

 گذارنید د خود را میدر صورتیکه متعهد خدمت به وزارتخانه، سازمان یا مرکزی بوده و یا در حال حاضر تعه -5

 تاریخ خاتمه:   تاریخ شروع تعهد : مدت تعهد : نام سازمان یا مرکز مورد تعهد ذکر نمائید :

 آیا خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان را گذرانیده اید ؟  -6

    تاریخ خاتمه:    تاریخ شروع :   محل خدمت :

    شود خانم / آقای بدینوسیله گواهی می -7

 

 

 محل امضاء و مهر باالترین مقام مسئول صادر کننده حکم کارگزینی

 

 
 

 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع ع رابطه استخدامینو

 الف : رسمی قطعی

 ب: رسمی آزمایشی 
  

  

  2شماره فرم
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 بسمه تعالی

 
 

  

 .…..………………………شماره 

 …………..………………اریخ..ت 
 

تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر  مخصوص داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیل ادامه

  (1400-1401 )سال تحصیلی Ph.D و پژوهشیدرمان و آموزش پزشکی در آزمون دکتری تخصصی  ،وزارت بهداشت

 درمان و آموزش پزشکی  ،به : مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت

 ……………………………………………علوم پزشکی  دانشگاه از
 م و احترام با سال

................. و با مشخصات .....با شماره تلفن ..... ..............فارغ التحصیل دوره روزانه/شبانه .............. بدینوسیله خانم / آقای ............................................

گردد . ضمناً مدارك معرفی می 1400-1401سال  و پژوهشی تخصصیزیر جهت استفاده از آئین نامه استعدادهای درخشان در آزمون دکتری 

 باشد.به شرح زیر پیوست می

 

نام و نام 

 خانوادگی

نام 

 پدر

شماره 

 شناسنامه

سال فارغ 

 التحصیلی

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه 

محل 

 تحصیل

بودن  دارا

 شرایط 

 3ماده 

بودن  دارا

شرایط 

 4ماده 

 توضیحات

         

 

 وط به احراز شرایط :مدارك پیوست مرب

 : 3ماده 

 : 4ماده 

فوق با مفاد آئین نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان  درصورت مغایرت هریک از موارد

 عهده دانشگاه و خود داوطلب خواهد بود . ه و آموزش پزشکی مسئولیت عواقب بعدی ب

 نفر باشد. 5حداقل  هر دوره برتر فارغ التحصیالن( الزم است تعداد فارغ التحصیالن %10آیین نامه ) طاز بند برای استفاده  تذکر:

 

 

 

 محل مهر و امضاء معاون آموزشی دانشگاه 

 

 

 

  

3فرم شماره   
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 فرم مقاطع تحصیلی -1پیوست 
 (1400( سال Ph.Dدکتری تخصصی ))مربوط به آزمون 

 استان:

 شهرستان:

 نام و نام خانوادگی:

 ی ملی:ارهشم

 تاریخ تولد:

 محل تولد:

 استان: ی ابتداییگواهی طی دوره

 شهرستان:

 از سال:

 تا سال:

 ی آموزش و پرورش شهرستان:مهر و امضای رئیس اداره
 

 استان: ی راهنماییگواهی طی دوره

 شهرستان:

 از سال:

 تا سال:

 ی آموزش و پرورش شهرستان:مهر و امضای رئیس اداره
 

 استان: ی دبیرستاندورهگواهی طی 

 شهرستان:

 از سال:

 تا سال:

 ی آموزش و پرورش شهرستان:مهر و امضای رئیس اداره
 

 استان: دانشگاهیی گواهی طی دوره

 شهرستان:

 از سال:

 تا سال:

 مهر و امضای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
 

 رویت و مورد تایید قرار گرفت استشهاد محلی فرم

 و تأیید نهایی)مطابقت با شناسنامه(  محل تولد گواهی تأیید

 

 مهر و امضای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان: 
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 2پیوست 

 استشهاد محلیفرم 
 (1400( سال Ph.Dدکتری تخصصی ))مربوط به آزمون 

 

 

  مشخصات داوطلب  : 

 نام و نام خانوادگی :             

 شماره ملی : 

 محل تولد :                             تاريخ تولد :              

 

   آدرس : استان :  ........              شهر : ........              خيابان : .......         كوچه: ..........         پالك :         

 

 زمان سكونت:از تاريخ   ...... ....             لغايت........             

 

 حل امضا و مشخصات اهالي تاييد كننده سكونت داوطلب بر اساس مراتب فوق :  م     

       

 امضاء محل تولد تاريخ تولد كد ملي نام و نام خانوادگي رديف

1      

2      

3      

4      

                 

 

  

 

 مهر و امضاي كالنتري يا شوراي شهر / روستا 
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