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 1401دروس و ضرایب آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال  -1اطالعیه شماره 

دارای دو  1401-1402سیال تصصییلی    (.Ph.D) دکتری تخصصیی  )کتبی( آزمون مرحله اولرساند میداوطلبان گرامی به اطالع 

درس ذیل و یک دفترچیه مویومی شیامل    به شرح جدول  با دروس ضرایب  هر رشته دفترچه شامل یک دفترچه سواالت تخصصی

 خواهد بود. 1سوال ضریب  30درس استعداد تحصیلی با و  3سوال و ضریب  30زبان با 

 1401-1402سال تصصیلی های ملوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی رشتهتخصصی یب آزمون دکتری دروس و ضرا
 ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

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

 (3ضریب-سوال 20زیستی)
  .1 اپیدمیولوژی

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

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

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

 ی(وسایل کمک
4.  

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

 (2ضریب  -سوال 20ایمنی شناسی )
  .5 پزشکی انگل شناسی

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

 60) سیوال  15 و کارآزمیایی بیانینی  سیوال   15،  تصلییل بایا   سیوال  30استنباط آماری شامل یمارآ استنباط کلیات

شامل تصلیل واریانس، رگرسیون خطیی و یییر خطیی، تصلییل دادی هیای        روشهای آمار زیستی (،5ضریب-سوال

 (5ضریب-سوال 40) رسته ای و تصلیل چند متغیری

  .7 آمار زیستی

فلسرهه آمروزش بهداشرت و     (، اصول و3ضریب-سوال 40ی در سالمت)مبانی آموزش و تکنولوژی آموزش

 (5ضریب-سوال 60ارتقای سالمت)
  .8 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 40(، آمرار و اپیردمیولوژی )  2ضرریب   –سوال  60اصول مدیریت، سیاستگذاری سالمت و اقتصاد سالمت )

 (3ضریب  -سوال
  .9 آینده پژوهی سالمت

  .10 انهورماتیک پزشکی (2ضریب-سوال 50(، مدیریت  و فناوری اطالعات سالمت)5ضریب-والس 50انهورماتیک پزشکی)

 (2ضریب -سوال 20(، آماروروش تحقیق)5ضریب -سوال 80بهداشت حرفه ای)
 درس بهداشت حرفه ای از مباحث اصلی رشته )همانند سالهای گذشته( خواهد بود.-

  .11 بهداشت حرفه ای

(، تکنیرک هرا و تیهیرزات پاراکلینیرک در     5ضرریب -سروال  60چشر))  اپتومتری برالینی و بیماریهرای  

 (3ضریب-سوال 20(، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی)3ضریب-سوال 20اپتومتری)
  .12 بینایی سنیی

هرا، متابولیسر) و   سراختمان و عملکررد مراکرومولکول    –( 3ضرریب   -سؤال 25زیست سلولی مولکولی )

 ( 4ضریب  -سؤال  75های آزمایشگاهی )ها، تکنیکی پیشرفته بافتاختالالت بالینی، بیوشیم
  .13 بیوشیمی بالینی

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

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

  .15 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (5ضریب -سوال 80(، حشره شناسی پزشکی)3ضریب -سوال 20بیولوژی سلولی مولکولی)

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

  .17 یعلوم پزشک خیتار (2 بیضر -سوال  30) و فلسهه عل) خیرتا(؛ 3 بیضرسوال  70) و اسالم رانیدر ا یعلوم پزشک خیتار



 1401-1402سال تصصیلی های ملوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی رشتهتخصصی یب آزمون دکتری دروس و ضرا
 ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

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

 علوم انتقال خون
18.  

  .19 یست پزشکی سامانه ایز (3ضریب -سوال 65(، بیوشیمی و بیوانهورماتیک )3ضریب -سوال 35زیست شناسی سلولی و مولکولی)

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

 دروس ژنتیک انسانی و بیوشیوی بانینی از مباحث اصلی و مرتبط با رشته ژنتیک خواهد بود.-
  .20 ژنتیک پزشکی

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

  .22 سالمت در بالیا و فوریت ها (5ضریب-سوال 70(، مبانی سالمت در حوادث و بالیا)3ضریب-سوال 30آمار و روش تحقیق)

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

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

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

 (6ضریب-سوال
  .25 شنوایی شناسی

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

نشیانه شناسیی پزشیکی، نورونیوژی،     شیامل   (، گزیده مباحث پزشکی کالسریک  2ضریب  –سوال  20آناتومی )

 (3ضریب-سوال 80)، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیونوژی و قلب روانپزشکی، داخلی

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

  .27 سوزنی طب

  .28 علوم اعصاب (3ضریب-سوال 50و نوروبیولوژی) آناتومیو(، نور3ضریب-سوال 50نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی)

 50(، ژنتیرک و بیولروژی سرلولی مولکرولی )    2ضریب  –سوال  50آسیب شناسی عمومی و بافت شناسی )

 (2ضریب  –سوال 
  .29 علوم بیومدیکال مقایسه ای

سوال، بافت شناسیی   43شامل آناتومی  (، علوم تشریحی3ضریب -سوال 15مولکولی)زیست شناسی سلولی و 

 (6ضریب -سوال 85)سوال 20سوال و جنین شناسی  22
  .30 علوم تشریحی

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

 25، هماتولوژی پزشرکی ) (3ضریب-سوال 25)(، ایمنی شناسی پزشکی 3ضریب-سوال 50بیولوژی سلولی مولکولی )

 (3ضریب  –سوال 
  .32 علوم سلولی کاربردی

 60)پردازش تصرویر   و ها ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی ، سیگنال و سیست)شامل  برداریریاضیات تصویر

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

ناوریهای تصویربرداری علوم وف

گرایش تصویربرداری  –پزشکی 

 عصبی

33.  

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

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

علوم وفناوریهای تصویربرداری 

گرایش سلولی  –پزشکی 

 یمولکول

34.  

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

 (5ضریب-سوال 80(، فیزیک پزشکی)2ضریب-سوال 20ریاضی فیزیک  و آمار)
 درس فیزیک پزشکی شامل دروس اختصاصی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی می باشد.-

  .36 فیزیک پزشکی

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

مولکرولی   –و بیولوژی سلولی ( 2 ضریب - سوال 15)(، بیوشیمی 4ضریب  –سوال  60فیزیولوژی پزشکی )

 (2ضریب  –سوال  25)
  .38 فیزیولوژی پزشکی

(، بیوشریمی برالینی   3ضریب  –سوال  35ولوژی ورزشی )(، فیزی3ضریب  –سوال  35فیزیولوژی پزشکی )

 (2ضریب  –سوال  30)
  .39 فیزیولوژی ورزشی

(، ایمنری  1ضرریب   -سوال   20(، تک یاخته شناسی پزشکی ) 5ضریب –سوال  60قارچ  شناسی پزشکی )

 (2ضریب  –سوال  20شناسی پزشکی )
  .40 قارچ شناسی



 1401-1402سال تصصیلی های ملوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی رشتهتخصصی یب آزمون دکتری دروس و ضرا
 ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

  .41 کاردرمانی (2ضریب-سوال 30یولوژی و بیومکانیک)(، کینز4ضریب-سوال 70کاردرمانی در بیماریها)

(، مدیریت  و فناوری اطالعرات سرالمت   5ضریب -سؤال 55دانش علوم کتابداری و اطالع رسانی پزشکی )

 (3ضریب  -سؤال 10(، روش تحقیق و آمار )3ضریب-سؤال 35)
  .42 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

  .43 گهتاردرمانی (6ضریب-سوال 90ان و گهتار)(، آسیب شناسی زب2ضریب-سوال 10روش تحقیق)

 35(، روش تحقیرق) 5ضرریب  -سروال  65) نظریه های مددکاری اجتماعی وجامعه شناسی و روانشناسری 

 (2ضریب -سوال
  .44 مددکاری اجتماعی

-سروال  50(، فرن آوری اطالعرات سرالمت  )   4ضرریب -سوال 50مدیریت وسیستمهای اطالعات سالمت )

 (4ضریب
  .45 المتمدیریت اطالعات س

 -سروال  50(، آزمونهای روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی )4ضریب -سوال50مشاوره توانبخشی )

 ( 3ضریب 
منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشناختی به معنیای جامع آن می باشد. متااضییان دقیت نواینید در ایین درس موضیومات مصیاحبه،        *

و تشخیص مورد نظر می باشد و سواالت آزمون از مباحیث فیوخ خواهید بییود. هوننییین درس شخصیییت و روان        آزمونها، آسیب شناسیی روانیی

 درمانی شامل کلیه دیدگاههای شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درمانی مورد نظر می باشد

  .46 مشاوره توانبخشی

  .47 مطالعات اعتیاد (3ضریب-سوال 40)(، اختالالت روانپزشکی4ضریب-سوال 60نوروفیزیولوژی و نوروفارماکولوژی)

مرواد  مبانی ، (3ضریب -سوال 55(، علوم تشریحی)3ضریب -سوال 25زیست شناسی سلولی و مولکولی)

 (2ضریب  -سوال 20)
  .48 مهندسی بافت

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

 (2ضریب 
 حیط از مباحث اصلی رشته )همانند سالهای گذشته( خواهد بود.درس بهداشت م-

  .49 مهندسی بهداشت محیط

 مدلسرازی   ، 10 حیراتی  سریگنالهای  پرردازش  ، 15 دقیرق  ابرزار ) (، بیوالکتریک5ضریب-سوال 20مهندسی) ریاضیات

 (5ضریب-سوال 45)(10 پزشکی تصاویر پردازش ، 10 بیولوژیکی سیستمهای
  .50 کتریکبیوال -مهندسی پزشکی 

 ، 10  پزشرکی  تصراویر   پرردازش  ، 10 دقیق ابزار ،15 رباتیک) پزشکی رباتیک (،5ضریب-سوال 20مهندسی) ریاضیات

 (5ضریب-سوال 45)(10 بیومکانیک
  .51 رباتیک -مهندسی پزشکی 

  .52 نانوفناوری پزشکی (5ضریب -سوال 75(، نانوزیست فناوری)3ضریب -سوال 25) بیولوژی سلولی مولکولی

  .53 ویروس شناسی پزشکی (4ضریب -سوال 80(، ویروس شناسی پزشکی)1ضریب -سوال 20ژی سلولی مولکولی)بیولو

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

  (3ضریب  –سوال  30هوش مصنوعی و شبکه های عصبی ) -
  .54 هوش مصنوعی در علوم پزشکی



 

 میموعه آموزش پزشکی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )
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

 سوالتعداد  ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 آموزش پزشکی .55 25 3 50 5 25 3

3 25 5 50 3 25 
یادگیری الکترونیکری در آمروزش    .56

 پزشکی

 

 میموعه  باکتری شناسی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 5سوال باکتری شناسی پزشکی ،  60)میکروبشناسی پزشکی 

سوال  5کی و سوال قارچ شناسی پزش 5سوال انگل شناسی پزشکی ، 

 ویروس شناسی پزشکی(

 پزشکی ایمنی شناسی

 ضریب تعداد سوال ضریب
تعداد 

 سوال

 باکتری شناسی پزشکی .57 25 2 75 5

 توکسین های میکروبی .58 25 2 75 5

 
 

 میموعه بهداشت باروری

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 بهداشت باروری بارداری و زایمان (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ریبض

 بهداشت باروری .59 50 6 50 4

 مامایی .60 50 4 50 6

 

 میموعه روانشناسی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 آزمونهای روانی نظریه های شخصیت و روان درمانی (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 روانشناسی بالینی .61 50 4 50 5

 روانشناسی نظامی .62 50 4 50 5

 

ونها، آسیب منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشناختی به معنیای جامع آن می باشد. متااضیان دقت نوایند در این درس موضومات مصاحبه، آزم  -

شخصییت و روان درمانی شامل کلیه  شناسیی روانیی و تشخیص مورد نظر می باشد و سواالت آزمون از مباحث فوخ خواهد بیود. هوننیین درس

 .دیدگاههای شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درمانی مورد نظر می باشد



 

 میموعه مدیریت و اقتصاد

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 روش تحقیق سازمان و مدیریت اقتصاد بهداشت

 ضریب والتعداد س ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال

 2 20 2 40 4 40 اقتصاد سالمت .63

 2 20 3 40 3 40 سیاستگذاری سالمت .64

 2 20 4 40 2 40 مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی .65

 

 میموعه علوم و صنایع غذایی 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 میکروبیولوژی مواد غذایی شیمی مواد غذایی (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 علوم و صنایع غذایی  .66 50 4 50 4

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی .67 50 4 50 4

 

 
 زیست فناوری و پزشکی مولکولیمیموعه  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 بیولوژی سلولی مولکولی بیوشیمی بالینی (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 زیست فناوری پزشکی .68 60 5 40 3

 پزشکی مولکولی .69 60 4 40 5

 

 1401-1402سال تحصیلی  دندانپزشکیهای تخصصی رشتهمیموعه دروس و ضرایب امتحانی 

 ردیف رشته تحصیلی مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

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

 (3زبان انگلیسی موومی ) ( و1، استعداد تصصیلی)(2پزشکی اجتوامی)دندان
 سالمت دهان و 

 پزشکی اجتماعیدندان
1 

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

( و زبان 1، استعداد تصصیلی)(1پزشکی ترمیوی)دندان، (3مواد دندانی)

 (3انگلیسی موومی )

 2 مواد دندانی

 

 1401-1402سال تحصیلی  صی داروسازیهای تخصرشتهمیموعه دروس و ضرایب امتحانی 

دروس 

 آزمون
سفارماسیوتیک  فارماکوگنوزی 

داروسازی 

 بالینی 

شیمی 

 دارویی

 داروشناسی و

شناسی س)  

استعداد 

 تحصیلی 

 یانگلیسزبان 

 عمومی

 30 30 25 15 25 10 25 تعداد سؤال

 3 1 4 4 4 4 4 ضریب

 

 مرکز سنیش آموزش پزشکی


