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 1401سال ( Ph.D)بندی و نحوه برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی زمان -5اطالعیه شماره 

 (Ph.D، نکات زیر را در خصوص آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی )گرامی ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی برای داوطلبان

 رساند:به اطالع می 1401سال 

 برگزار خواهد شد. (دفترچه سواالت و پاسخنامه کاغذیها بصورت کاغذی )آزمون تمامی رشته (1

 برگزار خواهد شد. (تیر 3و 2سه نوبت صبح پنجشنبه، عصر پنجشنبه و صبح جمعه )زمون در آ (2

 بندی اعالم شده قبلی، به شرح جدول زیر خواهد بود:مون بر اساس گروههای آزبندی رشتهنوبت (3

 2/4/1401پنجشنبه  صبح

 (3گروه )

 2/4/1401پنجشنبه  عصر

 (1گروه )

 3/4/1401 جمعهصبح 

 (2گروه )
 مجموعه )روانشناسی بالینی،روانشناسی نظامی(-

 علوم تغذیه-

 ارگونومی-

 ارماکولوژیف-

 ایعلوم بیومدیکال مقایسه-

 طب سوزنی-

 اخالق پزشکی-

 شنوایی شناسی-

 (اعضای مصنوعیارتز و پروتز )-

 مشاوره توانبخشی-

مجموعه )اقتصاد سالمت،سیاستگذاری -

 سالمت،مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی(

 علوم سلولی کاربردی-

 نانوفناوری پزشکی-

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت-

 مهندسی بهداشت محیط-

 سیاستهای غذا و تغذیه-

 ویروس شناسی پزشکی-

 علوم تشریحی-

حشره بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها )-

 (شناسی پزشکی

 تاریخ علوم پزشکی-

 

 ژنتیک پزشکی-

 مجموعه )بهداشت باروری،مامایی(-

 بیوشیمی بالینی-

 انفورماتیک پزشکی-

 مدیریت اطالعات سالمت-

 گفتاردرمانی-

 کاردرمانی-

 ایمنی شناسی پزشکی-

 آینده پژوهی سالمت-

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی-

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی-

پزشکی  مجموعه )زیست فناوری پزشکی،-

 مولکولی(

پزشکی،توکسین های مجموعه )باکتری شناسی -

 میکروبی(

 فیزیک پزشکی-

 آمار زیستی-

 انگل شناسی پزشکی-

 قارچ شناسی پزشکی-

 ایبهداشت حرفه-

 خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون-

 اپیدمیولوژی-

 مددکاری اجتماعی-

 مواد دندانی-

 پرستاری-

 بیولوژی تولیدمثل-

 مجموعه )آموزش پزشکی،یادگیری الکترونیکی(-

جموعه )علوم و صنایع غذایی،بهداشت و م-

 ایمنی مواد غذایی(

 بینایی سنجی-

 ایزیست پزشکی سامانه-

 طب سنتی ایرانی-

 فیزیوتراپی-

 مهندسی بافت-

 مطالعات اعتیاد-

 هوش مصنوعی در علوم پزشکی-

 مجموعه داروسازی-

 سالمت در بالیا و فوریت ها-

 (بیوالکتریک)مهندسی پزشکی -

 (رباتیک)مهندسی پزشکی -

 سالمند شناسی-

تصویربرداری  پزشکی   علوم  وفناوریهای-

 (سلولی  مولکولی)

 سالمت و رفاه اجتماعی-

وم وفناوریهای تصویربرداری پزشکی عل-

 (عصبی)

 فیزیولوژی پزشکی-

 فیزیولوژی ورزشی-

 علوم اعصاب-

 

شروع فرایند ) 15شروع آزمون نوبت عصر و ساعت ( صبح 8شروع فرایند آزمون ) 9ساعت شروع آزمون نوبت صبح  (4

 خواهد بود. (بعدازظهر 14آزمون 



تا  کنندمون رشته خود، که بر روی کارت ورود به جلسه نیز درج خواهد شد، توجه برگزاری آززمان نوبت و داوطلبان به  (5

 .نداشته باشندی مشکلدر روز آزمون 

مرکز این رنتی نتاز طریق سایت ای 1/4/1401تا روز چهارشنبه  29/3/1401از روز یکشنبه  آزمون کارت ورود به جلسه  (6

 قابل دریافت خواهد بود.

، الزم است باشدفراهم نمیارت کآزمون، امکان دریافت  برگزاری هایبا توجه به اینکه در روز آزمون در محل حوزه (7

  در تاریخ مقرر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.داوطلبان حتماً

  خواهد بود. ممنوعد به جلسه و کارت شناسایی معتبر زمون بدون کارت وروآورود داوطلبان به جلسه  (8

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

 

 


