
0 

 

 
 

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanjeshp.ir 
 
 
 

http://www.sanjeshp.ir 
 

 .با توجه به اینترنتی بودن ثبت نام، لطفاٌ این راهنما را با دقت مطالعه نمایید: داوطلب گرامی
 
 

 راهنمای شرکت در

 (Ph.D)آزمون دکتری تخصصی 

پزشکی و بهداشت،  یهای علوم پایهرشته 

 پزشکی و طب سنتی داروسازی، دندان

 (69-69سال تحصیلی )

http://www.sanjeshp.ir/
http://www.sanjeshp.ir/
https://www.google.com/url?q=http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=125&newsview=108226&sa=U&ei=KaqFU8KRMemh4gTQ_YGgDw&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=WO4p6eGLHpaC_JvB497Kkw&usg=AFQjCNHo4MWIGqGXyLcxItNQKJES29iVsw


1 

 

 

 

 

 (2صفحه ) مقدمه

 و برگزاری آزمون  ضوابط و شرایط ثبت نام: بخش اول
 (2صفحه ) ثبت نامشرايط عمومی برای  -1

 (2صفحه ) برای ثبت نام شرايط اختصاصی -2

 (7صفحه ) های مختلف در آزمونسهمیه -3

 (01صفحه ) چگونگی برگزاری آزمون و پذيرش دانشجو -4

 (00صفحه ) بندی اجرای آزمونی زمانبرنامه -5

 (22صفحه ) (، تربیت مدرس، شاهد و ارتش..بقیه ا) هاضوابط و شرايط خاص برخی از دانشگاه -6

 (59صفحه ) 69-69های تخصصی داروسازی سال تحصیلی رشته( Ph.D)ضوابط و شرايط اختصاصی آزمون دكتری تخصصی  -7

 (10صفحه ) 69-69ی طب سنتی سال تحصیلی رشته( Ph.D)آزمون دكتری تخصصی  منابع -8

 (19صفحه ) ی كل ترازو نمره ی كتبی هر درس به درصدی نمرهی محاسبهنحوه -9

 (17صفحه ) ای ثبت نام و شركت در آزمونمدارك الزم بر  -11

ی تحصیل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش ی تسهیل ادامهنامهآيین  -11

 (95صفحه ) پزشکی

 هاولجد: بخش دوم
 (5صفحه ) اطالعات گواهی زبان انگلیسی -1

 (00صفحه ) برنامه زمان بندی اجرای آزمون -2

صفحه ) 69-69ی پزشکی و بهداشت، سال تحصیلی های علوم پايهرشته( Ph.D)ی دكتری تخصصی اطالعات آزمون دوره -3

02) 

 (29صفحه ) های پذيرندهفهرست دانشگاه -4

 (55صفحه ) 69-69پزشکی سال تحصیلی های دندانرشته( Ph.D)ی دكتری تخصصی اطالعات آزمون ورودی دوره -5

 (55صفحه ) 69-69پزشکی اجتماعی سال تحصیلی ی سالمت دهان و دندانرشته( Ph.D) منابع آزمون -6

 (51صفحه ) 69-69ی مواد دندانی سال تحصیلی رشته( Ph.D)منابع آزمون  -7

 (59صفحه ) های تخصصی داروسازیتعهدات رشته -8

 (57صفحه ) داروسازیهای تخصصی رشته( Ph.D)دكتری منابع آزمون  -9

 (56صفحه ) 0569داروسازی سال  ( Ph.D)های مورد تأيید شركت در آزمون تخصصی رشتهنهائی  فهرست  -11

 (11صفحه ) تخصصی داروسازی یرشتههر ها برای دروس امتحانی و ضرايب آن  -11

 (11صفحه ) های ممنوعه برای اقامت اتباع خارجیها و شهرستاناسامی استان  -12

 هافرم: بخش سوم
 (91صفحه ) 69-69سال تحصیلی ( Ph.D)ترم آخر متقاضی شركت در آزمون دكتری تخصصی فرم مخصوص داوطلب دانشجوی  -1

صفحه ) 69-69سال تحصیلی ( Ph.D)فرم مخصوص اعضای هیأت علمی مربی رسمی متقاضی شركت در آزمون دكتری تخصصی  -2

90) 

تحصیل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر وزارت  یی تسهیل ادامهنامهفرم مخصوص داوطلبان استفاده از آيین -3

 (92صفحه ) 69-69سال تحصیلی ( Ph.D)بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آزمون دكتری تخصصی 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

 کمطالب



2 

 

 :مقدمه 
علم و آگاهی و امید  یكران به درگاه ايزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پويندگان و پژوهندگان عرصها سپاس بیب

-رشته( Ph.D)دكتری تخصصی سربلندی برای داوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط برگزاری آزمون پذيرش دانشجو در مقطع 

مین نیروی انسانی متعهد و متخصص أبا هدف تپزشکی و طب سنتی دندان پزشکی و بهداشت، داروسازی، یهای علوم پايه

 .استفقط به صورت اينترنتی و  21/5/69تا  01/5/69و ارسال مدارك از تاريخ  نام نويسیمهلت . گرددبه شرح زير اعالم می

 .است 7/9/69زمان برگزاری آزمون 

 

 و برگزاری آزمون ضوابط و شرایط ثبت نام -بخش اول

 
 یكلیه دارای  ،كه ضمن برخورداری از توانايی جسمی به تناسب رشته انتخابی هستندنی مجاز به شركت در آزمون اداوطلب

های مختلف كشور از جمله اعتقاد به دين مبین اسالم يا يکی از اديان مندرج در قانون شرايط عمومی متداول در آزمون

های اساسی، پذيرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ايران، عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروه

كیفری و نیز عدم اشتهار به فساد اخالقی در تمام ادوار تحصیلی و  یها، نداشتن سوء پیشینهمحارب و ملحد و هواداری از آن

 .باشندای حرفه ثرو نداشتن نقص عضو مؤمراحل شغلی 

 

 
پزشکی و طب سنتی به شرح زير دندان داروسازی، شرايط اختصاصی برای ثبت نام رشته های علوم پايه پزشکی و بهداشت،

 :است

، پزشکیپزشکی، دندان)ای ی حرفهامربوطه يا دكتر یدر رشته( فوق لیسانس)كارشناسی ارشد  یدانشنامه دارا بودن -1

های علوم پايه پزشکی و بهداشت، جدول شماره برای رشته 5طبق جدول شماره ( ، دامپزشکی و علوم آزمايشگاهیداروسازی

 .برای رشته طب سنتی 02های داروسازی و جدول شماره برای رشته 01پزشکی، جدول شماره برای رشته های دندان 9

 .را ارائه نمايند50/9/69گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاريخ توانند میآخر  دانشجويان ترم 

سسات آموزشی و ؤم یدر كلیهتخصصی يا دستیاری  (Ph.D) های دكترای تخصصیعدم اشتغال به تحصیل در دوره -2

 تحقیقاتی كشور

 (نیستندمدارك خارج از اين لیست مورد پذيرش ) :به شرح لیست زيردارا بودن يکی از مدارك زبان انگلیسی  -3

 نوع مدرک زبان حداقل نمره توضیحات

- 05 MHLE 

- 05 MSRT 

 TOEFL (pBT) 085 اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور

 TOEFL (iBT) 05 اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور

 IELTS (Academic) 0 يا سازمان سنجش آموزش كشور اخذ شده در خارج از كشور

- 085 TOLIMO 

- 05 MELAB 

 :شرایط اختصاصی برای ثبت نام -2

 :شرایط عمومی برای ثبت نام -1
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 در آزمون ،را كسب كرده باشند 16الی  19 ینمره MHLE و MSRT زم به ككر است داوطلبانی كه در امتحان زبانال

 نمره حد موفق به كسب  زمان امتحان جامع در صورت قبولی، تا كه  مشروط بر اين ؛توانند ثبت نام نمايندمی اين دوره

 .شودها جلوگیری میتحصیل آن یدر غیر اين صورت قبولی آنها كان لم يکن تلقی شده و از ادامه .شوند (05) نصاب

های زبان انگلیسی مورد به صورت مشروط به ساير آزمون MSRTآزمون زبان  16الی  19در خصوص تسری پذيرش نمرات 

چهل و ششمین  یبر اساس مصوبه ،رشته های علوم پزشکی( Ph.D)شركت در آزمون دكتری تخصصی پذيرش جهت 

 های مذكور موفق به، داوطلبانی كه در آزمون05/1/96مه ريزی علوم پزشکی مورخ شورای معین شورای عالی برنا یجلسه

می توانند در آزمون  ،درصد نمرات حدنصاب را كسب كرده باشند 61در صورتی كه حداقل  ،اندسب حدنصاب الزم نشدهك

دكتری  یتا زمان آزمون جامع دورهدر صورت قبولی، مشروط بر اين كه  ؛شركت نمايند( Ph.D)دكتری تخصصی  یدوره

 یكان لم يکن تلقی شده و از ادامهها در غیر اين صورت قبولی آن. حدنصاب شوند یموفق به كسب نمره( Ph.D)تخصصی 

 .شودها جلوگیری میتحصیل آن

 

 1/2/33از تاریخ گیرد که تاریخ آزمون زبان آنان مدارک زبان افرادی مورد پذیرش قرار می: مهمتذکر 

 .شدبا(  0251/ژوئن/ 3) 25/3/30 تا تاریخ( 0251/وریلآ/12)

 

نگلیسی می بایست اطالعات گواهی زبان ا و مدرک زبان ندارندداوطلبان نیازی به اسکن و ارسال  :ی مهمنکته

 :درج نمایند در فرم ثبت نامجدول زیر درقسمت مربوطه را به شرح خود 

 

 اطالعات گواهی زبان انگلیسی: 1جدول شماره 

Certification Code (شمسی)تاريخ آزمون  (میالدی)تاريخ آزمون  نمره MHLE 

Barcode Number (شمسی)تاريخ آزمون  (میالدی)آزمون  تاريخ نمره MSRT 

ETS Username & Password (شمسی)تاريخ آزمون  (میالدی)تاريخ آزمون  نمره TOEFL 

Test Report Form Number (شمسی)تاريخ آزمون  (میالدی)تاريخ آزمون  نمره IELTS 

Register Number (شمسی)تاريخ آزمون  (میالدی)تاريخ آزمون  نمره TOLIMO 

 

. الزم به ذکر است داوطلبان باید اطالعات درخواستی را به طور کامل و دقیق در فرم ثبت نام وارد نمایند

یید نشود، ی که اطالعات به هر دلیلی تأداوطلب است و در صورت یعهده رمسئولیت درستی اطالعات وارد شده ب

 .گونه مسئولیتی نخواهد داشت مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچ

مالک بررسی و تأیید درستی مدارک زبان انگلیسی، فقط اطالعات خواسته شده در جدول باال است که : توجه

 .(، بررسی نخواهند شدانمدارک زبان ارسال شده توسط داوطلب) وارد شودباید با دقت در فرم ثبت نام 

 

آزمون زبان در آزمون شفاهی  یشدهنمرات كسب  كه در آزمون كتبی، زبان تخصصی حذف شده است،  با توجه به اين

 .ثر خواهد بودؤمدارای امتیاز بوده و در نتیجه  (مرحله دوم)
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نمره و ساير ...( عدم اعالم نتايج آزمون زبان، مسافرت داوطلب، بیماری، مشکالت شخصی و) چه به هر دلیلبديهی است چنان

شد، ای ويرايش فرم ثبت نام و تکمیل مدارك اعالم خواهد هايی كه برمشخصات گواهی زبان در هنگام ثبت نام يا در فرصت

 .داوطلب از شركت در آزمون محروم و حذف خواهد شد ،يا نادرست باشد در فرم ثبت نام وارد نشود

 

 :عمومی یوضعیت وظیفه -0

-دندان داروسازی، پزشکی و بهداشت، یهای علوم پايهرشته( Ph.D)داوطلبان مرد كه در آزمون دوره دكتری تخصصی 

يکی از  ،(قبولی قطعی و ثبت نام)دانشگاه  الزم است هنگام پذيرش در شركت می كنند، 0569پزشکی و طب سنتی سال 

تحصیل  یدر غیر اين صورت مجاز به ادامه عمومی دارا باشند، یشرايط زير را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه

 :نخواهند بود

 

 يان خدمتاپداشتن كارت  -1-0

 (ران و موارد خاصايثارگ پزشکی، كفالت،)م داشتن كارت معافیت دائ -1-2

 (.و ماقبل 0519دارندگان مدرك دكترای گروه پزشکی متولد )ن شرايط معافیت سنی عنايت مقام معظم رهبری واجدا -1-5

( معافیت سنی عنايت مقام معظم رهبری) دائماين قبیل مشموالن بايد پس از اعالم قبولی و در زمان ثبت نام، كارت معافیت 

 .را ارائه نمايند

 .و قبل از آن به شرط اين كه تغییر سن نداده باشند 0519اول سال  ین نیمهتولدام -1-1

آماده به خدمت بدون غیبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاريخ اعزام به  یمشموالن دارای برگه -1-9

 .باشد( مندرج در برگ اعزام) خدمت

مندرج در برگ ) ، الزم است در تاريخ مقررمی باشدافرادی كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه : تبصره

 یجهت ادامه بديهی است در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط،. به خدمت اعزام شوند( اعزام

 .تحصیل نخواهند بود یصورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه در غیر اين .تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد

 .شوندالتحصیل میدر سنوات مجاز تحصیلی فارغ 50/9/69دانشجويان سال آخر مقطع دكترای عمومی كه تا تاريخ  -1-9

التحصیل شده و از تاريخ فراغت از سنوات تحصیلی فارغ التحصیالن مقطع دكترای عمومی كه در سقف مجازفارغ -1-7

 .تحصیل تا زمان پذيرش در مقطع دكتری تخصصی بیش از يک سال سپری نشده باشد

  داوطلبانی كه مدت تحصیل آنان در دكترای عمومی بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلی به طول انجامیده، شرايط

 .را ندارند استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع باالتر

گواهی اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايی  یها با ارائهخانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان-1-9

 .سازمان مربوط برای ادامه تحصیل

برای ادامه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوطه  یكاركنان پايور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه -1-6

 .تحصیل

 .هستندمدرك دكترای عمومی كه دارای معافیت تحصیلی حوزوی  یطالب علوم دينی دارنده -1-01

 ی خراسان و اصفهان تأيید نمايند كه ی علمیههای علمیه يا مركز مديريت حوزهدر صورتی كه مركز مديريت حوزه

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

 .تحصیلی حوزه، اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بالمانع است

 ی مربوط را ارائه نمايندی علمیهی حوزهنامهاين گونه دانشجويان برای ثبت نام در هر ترم تحصیلی بايد موافقت .

ی تحصیل وی در ای را خاتمه يافته اعالم كند، ادامهی علمیه معافیت تحصیلی طلبهبديهی است هر موقع حوزه

دانشگاه منوط به تطبیق و احراز شرايط بهره مندی از معافیت تحصیلی دانشگاهی توسط معاونت وظیفه عمومی 

 .در غیر اين صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. استان محل استقرار دانشگاه خواهد بود
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 در مدت اعتبار آن...( كفالت و  پزشکی،) معافیت موقت بدون غیبت یمشموالن دارای برگه -1-00

 دو باي نیستندتحصیل  یاين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه 

 .درخواست معافیت تحصیلی نمايند ،برابر فرآيند تعريف شده

 .غیبت اولیه بدوندارای مدرك دكترای عمومی ( سربازان حین خدمت)كاركنان وظیفه  -1-02

 ی گواهی اشتغال به خدمت از يگان مربوطه و اين دسته از كاركنان پس از اعالم قبولی از سوی دانشگاه، با ارائه

شرايط برخورداری از معافیت به شرط اين كه پس از بررسی واجد ) 01 +صدور مجوز تحصیل از سوی دفاتر پلیس 

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

بايد پس  اما ،هستندرسد مجاز به شركت در آزمون به اتمام می 50/9/69ای كه خدمت آنان تا تاريخ كاركنان وظیفه: تبصره

 .ارائه نمايند كارت پايان خدمتگواهی اتمام خدمت يا  ثبت نام در دانشگاه، زماناز قبولی و 

ابالغ قانون )  22/9/61در صورتی كه از تاريخ كه قبالً دارای مدرك دكتری بوده اند، غیبت فاقد دانشجويان انصرافی  -1-05

 ،ینچنها در سنوات اولیه بوده باشد و همالزاماً يک بار انصراف از تحصیل داده باشند و تاريخ انصراف آن( جديد وظیفه عمومی

 .جديد بیش از يک سال سپری نشده باشد یقبلی تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته یاز تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته

در حال  «هات علمی مورد نیاز دانشگاهی تأمین هیأقانون نحوه»ها كه در راستای ت علمی دانشگاهمشموالن عضو هیأ -1-01

ین شده از تحصیل برابر فرآيند تعی یجهت ادامه پس از احراز شرايط،اين افراد پس ازقبولی در دانشگاه، . انجام خدمت هستند

 .خدمت ترخیص خواهند شد

 :تذکر

ای و در صورت شركت در آزمون و قبولی در دانشگاه، مجوز تحصیلی بر نیستندتحصیل  یمجاز به ادامه ،مشموالن غايب -الف

 .باشندها مجاز به ثبت نام از آنان نمیآنان صادر نگرديده و دانشگاه

را به پايان ضرورت  یخدمت دوره ندارند و بايدها شرايط استفاده از معافیت تحصیلی را دانشجويان اخراجی دانشگاه -ب

 .را اخذ كنند يا معافیت دائمرسانده 

 .نیستندمجاز به شركت مجدد در اين آزمون  ،نظر معافیت تحصیلی از (دكتری تخصصی) دورهاين التحصیالن فارغ -ج

در صورت  افراداين دسته از  .نیستندزمان با انجام خدمت مجاز به تحصیل هم( سربازان در حال خدمت)كاركنان وظیفه -د

تحصیل از خدمت ترخیص خواهند  یدر صورت نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن ساير شرايط، جهت ادامه ،قبولی در دانشگاه

 .شد

 .استدوره و حداكثر شش سال  ینامهبر اساس آيین( Ph.D) مدت تحصیل در مقطع دكتری -ه

مجاز  50/9/69ای با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاريخ ی حرفهادانشجويان ترم آخر كارشناسی ارشد و دكتر -0

 .هستندبه شركت در آزمون 

هايی كه بیش از يک محل، ظرفیت پذيرش بديهی است در رشته. هستندداوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در يک رشته  -0

تواند به ترتیب اولويت، نسبت به انتخاب چند می ،اول آزمون یداوطلب در صورت پذيرفته شدن در مرحله ،داشته باشد

رشته داروسازی را با توجه به مدرك كارشناسی بايد مجموعه های تخصصی داروسازی داوطلبان رشته .محل اقدام نمايد/رشته

 .انتخاب نمايند( 01طبق جدول شماره ) دارشد خو

 در شرکت کرده، پذیرفته شده و 30-30سال تحصیلی  Ph.Dداوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی  -0

مسئولیت  ،غیر اين صورت در .نیستندمجاز به شرکت در این آزمون  ،انداند یا انصراف دادهدانشگاه ثبت نام نکرده

مازاد با )الملل شدگان شعب بینالزم به ككر است اين محرومیت شامل پذيرفته .خواهد بود ی داوطلبعهده رعواقب بعدی ب

 .شودنمی اند،دهکركه اقدام به ثبت نام و يا شروع به تحصیل در شعب مربوطه ن (پرداخت شهريه

در  آزمون شركت نمايند و در صورتی كه در حین انجام  طرح نیروی انسانی داوطلبان می توانند قبل از شروع و يا اتمام -8

 .آيد تحصیل فراهم می یامکان ترخیص ايشان برای ادامه ،شوند طرح نیروی انسانی در آزمون قبول 
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 :ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی -3

 69-69 های گروه پزشکی سال تحصیلیدكتری تخصصی رشته یمتقاضی شركت در آزمون ورودی در دورهاتباع خارجی 

 :، بايد دارای شرايط زير نیز باشندعالوه بر شرايط عمومی و اختصاصی آزمون

احراز  راهنمای آزمون بوده و در صورت عدم یدقیق مندرجات دفترچه یپذيرفته شدگان غیرايرانی ملزم به مطالعه -6-0

 .هیچ عذری مبنی بر عدم اطالع از مفاد دفترچه پذيرفته نیست ،شرايط  مندرج در دفترچه

 ینمره% 011 و داوطلبان موظف به كسب استطور آزاد بالمانع ه ايران ب.ا.ايرانی مقیم در جی داوطلبان غیرشركت كلیه -6-2

عمل آمده ه صورت بورس موافقت به تحصیل آنان ب یدر خصوص دانشجويانی كه با ادامه ولی. حدنصاب قبولی خواهند بود

اين افراد الزم . آزاد آن رشته را كسب نمايند یسهمیه ايرانیِ ینفر آخرين فرد پذيرفته شده یحدنصاب نمره% 71 بايد ،است

ق مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دريافت و همراه ای مبنی برموافقت با بورس را از طرينامهمعرفی ،است هنگام ثبت نام

 .كرده و ارسال نمايندنسخه اصلی را اسکن  ،ساير مدارك

 .داشتن شرايط عمومی و اختصاصی اين آزمون -6-5
ع ثبت نام اتبا .هستندايرانی مقیم جمهوری اسالمی ايران و دارای اقامت قانونی، مجاز به شركت در آزمون فقط اتباع غیر -6-1

 :استمذكور در آزمون منوط به داشتن يکی از مدارك اقامتی يا شناسايی زير 

 دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت یگذرنامه -6-1-0
در  نیروی انتظامی یيیديهتأ) پناهندگی سیاسی صادره از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران یدفترچه -6-1-2

 (.مورد اصالت و اعتبار آن ضروری است

كل امور اتباع و مهاجرين  یاتباع غیرايرانی دارای اعتبار در همان سال بر اساس اعالم اداره یكارت هويت ويژه -6-1-5

 خارجی وزارت كشور
 شوركل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت ك یآخرين كارت آمايش معتبر بر اساس اعالم اداره -6-1-1

العالمیه بر اساس گذرنامه و ( ص) متقاضیان تحصیل فرزندان طالب مركز جامعه المصطفی یپذيرش و ثبت نام اولیه: تبصره

تحصیل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصیلی و اقامت  یآن مركز بالمانع بوده و ثبت نام قطعی و ادامه یاقامت صادره

 .استقانونی 

پذيرش آنان لغو  گزينه اتباع غیرايرانی را عالمت نزده باشند، ،آزمون یپذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام اولیهچه چنان -6-9

 .شودمی

و در صورت  نیستندمتقاضیان تحصیل غیرايرانی مجاز به انتخاب رشته در مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرايرانی  -6-9

ها از و دانشگاه شودقبولی و پذيرش آنان در آزمون همان سال كان لم يکن تلقی می قبولی در كد رشته مناطق غیرمجاز،

 .پذيرش اين دسته از متقاضیان معذور خواهند بود

متقاضیان تحصیل به استثناء  یگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده جمهوری اسالمی ايران هیچ -6-7

 .دهمسر و فرزندان دانشجويان ندار

متقاضیان تحصیل همانند پذيرفته شدگان ايرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجويی دانشگاه محل قبولی خود  -6-9

 .خواهند بود

به  (ع) و مركز آموزش عالی اهل بیت( ص) سسات آموزش عالی يا مراكز جامعه المصطفیتحصیل متقاضیان در ساير مؤ -6-6

 .دكتری تخصصی پزشکی ممنوع است یدورها تحصیل در زمان بصورت هم

 .ل قانون نظام وظیفه نیستنددانشجويان غیرايرانی به دلیل تابعیت غیرايرانی مشمو -6-01

جدول شماره )سسات آموزش عالی واقع در مناطق ممنوعه ها و مؤهای تحصیلی دانشگاهپذيرش اتباع بیگانه در رشته -6-00

د و شومناطق ممنوعه و قبولی آنان در اين مناطق، پذيرش داوطلب كان لم يکن تلقی می در صورت انتخاب». نیستمجاز ( 02

 «.آيدهای مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت نام و تحصیل آنان ممانعت به عمل میامکان بررسی جهت رشته
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ی تحصیلی طبق مصوبات وزارت پرداخت شهريه ، موظف به(در كلیه مقاطع)ی پذيرفته شدگان غیرايرانی آزمون كلیه -6-02

لذا الزم است پیش از ثبت نام در آزمون با . هستند( گیری شوداز مركز خدمات آموزشی پی) و آموزش پزشکیبهداشت، درمان 

 .آگاهی كامل از شهريه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمايند

های مختلف التحصیالن رشتهيا مدرك رسمی فارغ موقت یمندرج در گواهینامه 01دارابودن حداقل معدل كل  6-05 

 .كارشناسی ارشد

  درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركز سنجش آموزش پزشکی با معدل مندرج در مدرك تحصیلیِ پذيرفته

 .شدگان در مقاطع مختلف تحصیلی، مطابق مقررات درخصوص اين افراد اقدام خواهد شد

كه دانشجو دارای مدرك تحصیلی هم طراز بوده و  شودچه درحین تحصیل پذيرفته شدگان غیرايرانی محرز چنان -6-01

از تحصیل ايشان ممانعت به عمل آمده و اخراج  ،مجدداً با شركت در اين آزمون در مقطع تحصیلی تکراری پذيرفته شده است

ی پذيرش و ثبت نام اولیه تعهد از دانشجو در مرحلهدانشگاه محل تحصیل در اين خصوص ملزم به اخذ . شودمیمحسوب 

 .است

پس از فراغت از تحصیل به كشور خويش بازگردند و دانشگاه محل تحصیل در اين  بايدالتحصیالن غیرايرانی فارغ -6-09

 .ستاالتحصیلی ت به كشور متبوع خويش پس از فارغخصوص نیز ملزم به اخذ تعهد محضری از دانشجو مبنی بر بازگش

كه از طريق مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بررسی و  استپذيرش نهايی دانشجو منوط به تائید مراجع كيربط  -09 -6

 . دشواعالم می

 .استآموختگان رواديد خروج قطعی از سوی دانش یالتحصیالن غیرايرانی منوط به ارائهصدور دانشنامه برای فارغ -07 -6

 تحصیل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت، یتسهیل ادامه ینامهبا توجه به آيین -15

درمان و آموزش پزشکی كه در انتهای اين اطالعیه آمده است و در سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به 

مذكور حائز شرايط استفاده از اين سهمیه  ینامهكسانی كه طبق آيین قرار دارد، ehdasht.gov.irhttp://edc.b آدرس

به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مراجعه نمايند و هنگام ثبت ( 5فرم شماره )نامه جهت دريافت معرفی بايد، هستند

 .كنندنام آن را همراه ساير مدارك ارسال 

در دانشگاه علوم  69-69سال تحصیلی ( Ph.D)تمامی داوطلبان متقاضی شركت در آزمون دوره دكتری تخصصی  -11

 یباشند و با ارائه (وزارت دفاع نیروی انتظامی، ارتش، سپاه پاسداران،) عضو رسمی نیروهای مسلح بايد( عج). ..پزشکی بقیه ا

 .هستنددانشگاه  مجاز به شركت و انتخاب ،گواهی عضويت از محل خدمت

 

 
های تحصیالت با توجه به ابالغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذيرش دانشجو در دوره سهمیه های پذيرش در اين آزمون

 :استبه شرح كيل تکمیلی و تخصصی 

صورت داشتن حد نصاب می درصد ظرفیت متعلق به سهمیه آزاد می باشد، كه همه داوطلبان در  79، سهمیه آزاد -1

 .توانند از آن استفاده كنند

و به  65-61شورای معین برنامه ريزی علوم پزشکی، از سال تحصیلی  یو بیست و دومین جلسه يکصد یبر اساس مصوبه

كل  یاز نمره% 51میانگین كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبی هر رشته و كسب حداقل % 91بعد كسب حدنصاب 

های علوم پزشکی با رعايت ساير شرايط و رشته( Ph.D)مصاحبه آزمون دكتری تخصصی  یآزمون جهت ورود به مرحله

 .مقررات الزامی است

رزمندگان و ايثارگران بر  یدر هر رشته تحت عنوان سهمیه پذيرشكل ظرفیت از  %20 حداكثر :رزمندگان یسهمیه -2

، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند ايثارگران ،رزمندگانبه  "2-0-2"تا  "0-0-2"اساس شرايط داوطلب در بندهای 

 :های مختلف در آزمونسهمیه -3

http://edc.behdasht.gov.ir/
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پس از اتمام مهلت ثبت نام، . اختصاص داردو باالتر، فرزند و همسر مفقوداالثر  % 29آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز 

 .پذیردهیچ گونه تغییر در سهمیه صورت نمی

افراد زير  ،های بعدی آناجرائی قانون ايجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان داوطلب بسیجی و اصالحیه ینامهبر اساس آئین

 .رزمندگان استفاده نمايند یتوانند از سهمیهمی

 

 :بسیجی رزمندگان  -2-1-1

اجرايی قانون ايجاد  ینامهمذكور در آيین یماده یهای چهارگانهو تبصره 0 یماده رزمندگان بسیجی كه براساس -2-0-0-0

تا  50/9/0596از تاريخ سسات آموزش عالی ها و مؤتسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه

اند، داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته ،ماه متوالی يا متناوب 9حداقل  50/9/0597

صرفاً برای نیروهای »اجا، ودجا، سازمان بسیج مستضعفین آجا، سپاه، ن)های نیروهای مسلح سازمانه به الزم است ضمن مراجع

رزمندگان اقدام و آن  یرقمی ايثارگری خود جهت استفاده از سهمیه 02نسبت به دريافت كد رهگیری ، («ی بسیجیرزمنده

درج نمايند تا آمار و  ،ثبت نام اينترنتی آزمون در نظر گرفته شده است یرا در زمان ثبت نام در محلی كه در تقاضانامه

نهايی توسط دفتر خدمات و طرح  بوط مورد تأيید و در نهايت تأيیداطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان مر

 .شودبه مركز سنجش آموزش پزشکی ارسال  نیروهای مسلححکمت معاونت نیروی انسانی ستاد كل 

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

رقمی اقدام  02رزمندگان و نیز دريافت كد رهگیری  ینسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیهداری پرونده، نگه

اين افراد . ید نهايی قرار گیردسط سازمان بسیج مستضعفین مورد تأينمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام تو

 .و كد رهگیری خود اقدام نمايند موظفند در فرم ثبت نام اينترنتی آزمون نسبت به درج سهمیه

 .لت ثبت نام پذیرفته نخواهد شدرقمی رزمندگان، بعد از اتمام مه 12است اعالم کدرهگیری بدیهی  ***

 .ت شورای عالی دفاع تعیین می شوداساس مصوبا مناطق عملیاتی بر :1تبصره 

های خدمتی پرسنل  سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموريت یمدت حضور يا خدمت در جبهه :2تبصره 

سسات آموزش عالی، ها و مؤدانشجويان دانشگاه یماهه 9های نظامی در جبهه و نیز طرح ها و ارگانها، سازمانخانهارتوز

 .شودحضور داوطلبانه تلقی نمی

 .شوندبسیجیان فعال و عادی پايگاههای مقاومت بسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی :3تبصره 

مشمول ( هستند« حضور در جبهه»داوطلبانی كه پدر و مادر آنان فقط دارای ) همسران رزمندگانفرزندان و : 0تبصره 

 .نیستنداستفاده از سهمیه رزمندگان 

رزمندگان و ايثارگران برای هر آزمون و هر سال متفاوت  یرقمی ايثارگری برای استفاده از سهمیه 02كد رهگیری : 0تبصره 

 .برای هر آزمون كد رهگیری جديد از سازمان كيربط دريافت دارند بايدداوطلبان  بنابراين، .است
چه عالوه بر میزان موظفی، از تاريخ چنان نیروهای مسلحآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پیمانی و وظیفه  -2-0-0-2

حق علیه باطل حضور های در مناطق عملیاتی و جبهه ماه ناپیوسته 3يا  ماه پیوسته 0حداقل  50/9/0597تا  50/9/0596

اين قبیل داوطلبان . رزمندگان استفاده نمايند یتوانند از امتیاز سهمیهمی نیروهای مسلحاند، با تأيید نهايی ستاد كل داشته

گیری در محل مربوط رقمی پی 02گذاری در بند مربوط به سهمیه در فرم ثبت نام، نسبت  به درج كد الزم است ضمن عالمت

 .اقدام نمايند

و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه به سازمان كيربط مراجعه % 29جانبازان با درصد جانبازی زير : تذکر مهم

كارت جانبازی يا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمايند و آمار و اطالعات آنان  یو با ارائه

های نیروهای مسلح مورد تأيید نهايی قرار گیرد و در گزينش نهايی به مدت حضور جبهه انبعد از زمان ثبت نام، توسط سازم

 .معادل شده با درصد جانبازی و مدت اسارت اضافه گردد
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اجرايی قانون ايجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب  ینامهآيین 01ماده  2براساس تبصره   -2-0-0-5

ت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب هیأ 09/2/0599عالی مصوب  سسات آموزشها و مؤبسیجی به دانشگاه

رزمندگان در آزمون سراسری  یبه بعد يک نوبت با سهمیه 0599مجلس شورای اسالمی داوطلبانی كه از سال  00/6/0570

توانند ه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، میماه حضور داوطلبان 02اند، درصورتی كه دارای حداقل مدت پذيرفته شده

رزمندگان را در اين آزمون  یدر غیر اين صورت حق استفاده از سهمیه. رزمندگان شركت نمايند یدر اين آزمون با سهمیه

 .نخواهند داشت

گران داوطلب بسیجی، داوطلبان ی اجرايی برای ورود رزمندگان و جهادنامهآيین 01ی ماده 5ی با توجه به تبصره: 1تبصره 

ماه  02توانند دوباره از اين سهمیه استفاده نمايند كه حداقل ی رزمندگان در صورتی كه میواجد شرايط استفاده از سهمیه

شايان ككر است واجدان شرايط استفاده از اين سهمیه كه قبل از سال . ی حضور در جبهه را داشته را داشته باشندسابقه

ی حضور داوطلبانه در توانند با داشتند حداقل شش ماه سابقهاند، میی مذكور استفاده نمودهی يک بار از سهمیهبرا 0599

شوند، در ی رزمندگان پذيرفته میالزم به ككر است افرادی كه با استفاده از سهمیه. مند گردندجبهه مجدداً از اين مزايا بهره

آن دسته از  .ی مجدد از اين سهمیه را نخواهند داشتی دوره، حق استفادهيا ادامه/وصورت انصراف از ثبت نام، شروع دوره 

و يک بار كارشناسی ناپیوسته  یدر دوره كاردانی، يک بار یرزمندگان يک بار در دوره یكه با استفاده از سهمیه داوطلبانی

ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه  21اند، در صورتی كه دارای حداقل پذيرفته شدهشناسی ارشد ناپیوسته كار

 .رزمندگان شركت نمايند یتوانند در اين آزمون با سهمیهباطل باشند، می

پذيرفته  (Ph.D) تخصصیرزمندگان يک بار در آزمون دكتری  یآن دسته از داوطلبانی كه با استفاده از سهمیه: 2تبصره

رزمندگان در آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی دوره دكتری تخصصی  یاز سهمیهاند طبق ضوابط حق استفاده مجدد شده

(Ph.D) را نخواهند داشت. 

های دوره)های ورودی تحصیالت تکمیلی كه در آزمون رزمندگان اعم از اين یداوطلبان واجد شرايط سهمیه :تذکر مهم

 یبرای استفاده از سهمیه ،كرده يا نکرده باشندسنوات گذشته شركت ( كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و دكتری تخصصی

رزمندگان  یدر سهمیه ،رزمندگان بايد طبق توضیحات فوق عمل نمايند و تمام داوطلبان رزمنده و ايثارگر در اين آزمون

 .گردندگزينش می

 .ود االثر، آزادهشاهد، مفق: فرزند و همسر آزادگان و  و باالتر،% 29جانبازان، همسر و فرزند جانبازان  -2-0-2
آزادگان، جانبازان، : شامل) هدف بنیاد شهید و امور ايثارگران یجامعه یداوطلبان ايثارگر متقاضی استفاده از سهمیه یكلیه

ندگان، رزم یبه منظور استفاده از سهمیه(  شاهد ، مفقود االثر، آزاده: فرزند و همسر و باالتر،% 29فرزند و همسر جانبازان 

بنیاد شهید و امور  یگذاری در قسمت سهمیهبه ويژه كد ملی و عالمت ،ایبر اساس ورود صحیح اطالعات شناسنامه صرفاً

كد رهگیری از سايت ايثار يا كد  یاقدام نمايند و نیازی به ارائه ،ايثارگران و مشخص نمودن نسبت با ايثارگر در فرم ثبت نام

 .ندارند( پدر، مادر يا خود ايثارگر)ايثارگری 

 ی آن، گزینش داوطلبان بر اساس این با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصالحیه

کسب حداقل )از ظرفیت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب علمی % 20قانون، 

ی نمره %85، و کسب حداقل ایثارگرانی آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط نمره 05%

 .اختصاص دارد( رزمندگانآخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد توسط 

حداقل )دانشگاههای علوم پزشکی  رسمی اعضای هیأت علمی مربیی مازاد بر ظرفیت، برای سهمیه%( 01)ده درصد  -3

 .يابده شده اختصاص میی آخرين فرد پذيرفتنمره%( 91)منوط به كسب حداقل هشتاد درصد ( يک نفر
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 .هستند (نمره % 35)و مصاحبه  (نمره %05)كتبی  یآزمون شامل دو مرحله -1

 آمايشی مناطق توسط شفاهی آزمون و بهداشت وزارت توسط ،تستی صورت به و متمركز طور به كتبی آزمون -2

  .شود می برگزار (ها دانشگاه)

كسب كرده ( داوطلب یبا توجه به سهمیه)الزم را  یحدنصاب نمره( اول یمرحله)از داوطلبانی كه در آزمون كتبی  -3

 در كه اين به توجه با ..دعوت به عمل خواهد آمد( دوم یمرحله)برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی  به تعداد دو ،باشند

 الزم باشد، می آن از مستخرج مقاله و داوطلب نامه پايان ارزيابی، برای مهم موارد از يکی (مصاحبه) دوم مرحله

 .باشند داشته آماده را خود نامه پايان مصاحبه انجام زمان در است
 

فهرست . های علوم پزشکی برگزار خواهد شدتوسط مناطق آمایشی دانشگاه (مصاحبه) ی دوم آزمونمرحله

 :استهای علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی در مناطق ده گانه آمایشی کشور به شرح دانشگاه

 بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران :0آمايشی  یمنطقه

 ارومیه، تبريز: 2آمايشی  یمنطقه

 كردستان، كرمانشاه، همدان :5آمايشی  یمنطقه

 اهواز: 1آمايشی  یمنطقه

 شیراز :9آمايشی  یمنطقه

 زنجان، قزوين: 9آمايشی  یمنطقه

 اصفهان، شهركرد،كاشان، يزد :7آمايشی  یمنطقه

 كرمان: 9آمايشی  یمنطقه

 بیرجند، مشهد: 6آمايشی  یمنطقه

رويان، دانشگاه آزاد واحدهای  –ارتش، انستیتو پاستور ايران، ايران، بقیه اله، تهران، جهاد دانشگاهی  :01آمايشی  یمنطقه

علوم دارويی و علوم تحقیقات، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، شهیدبهشتی، علوم بهزيستی و 

 توانبخشی

 شود و پذيرش مربوط به انتخاب رشته محلل  آمايشی برای هر رشته فقط يک مصاحبه انجام می یدر هر منطقه-

 . پذيرد های آن منطقه آمايشی با همان مصاحبه صورت می

 كتبی، حداكثر در سه منطقه آمايشی جهت آزمون مرحله دوم دعلوت بله    یاز هر داوطلب بر اساس اولويت نمره

 .عمل خواهد آمد

 

 :تذکرات مهم

آزاد از  یسهمیهداوطلبان نسبت به ( كتبی و نهايی) رزمندگان در صورتی كه در هر مرحله از آزمون یداوطلبان سهمیه -1

 .شوند آزاد منتقل می یبه سهمیه ،باالتری برخوردار باشند ینمره

 .استممنوع  (Ph.D)در مقطع دكتری تخصصی و تغییر رشته جائی ه ب جا ،انتقال -2

شهر تهران، اصفهان، تبريز، شیراز،  9در صورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشکی ه ب هارشته یكلیهآزمون  -3

 .خواهد شد برگزار كرمانشاه ومشهد، اهواز، كرمان 

  آزمون  اند و تمايل دارند در نموده ثبت نام پزشکیدستیاری دندانآزمون داوطلبانی كه درPh.D   رشته های مواد

امتحانی شهر تهران را انتخاب  یحوزه بايد ،ثبت نام نمايندنیز  پزشکی اجتماعیدندانی یا سالمت دهان و دندان

ضمن تماس با شماره  است،پزشکی آنان غیر از شهر تهران و در صورتی كه حوزه امتحانی آزمون دستیاری دندان نمايند

 :چگونگی برگزاری آزمون و پذیرش دانشجو -0
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الزم . اقدام نمايند پزشکی به شهر تهرانامتحانی آزمون دستیاری دندان یتغییر حوزهنسبت به  120 – 91962901تلفن 

فقط و  7/9/69شنبه پزشکی اجتماعی عصر روز پنجهای مواد دندانی و سالمت دهان و دندانرشته آزمونبه ككر است كه 

 .دبرگزار خواهد ش در شهر تهران

 .است تمام وقتبه صورت  (Ph.D) دكتری تخصصی یتحصیل در دوره -0

بديهی است رعايت ضوابط . گرددتحصیل كاركنان رسمی و پیمانی تابع يکی از شرايط به شرح زير اعالم می یضوابط ادامه -0

 .استدانشگاه محل تحصیل نیز الزامی 

شی در مقطع فوق موريت آموزمه و با رعايت مفاد دستورالعمل مأناآئین 19 یموريت آموزشی با استناد به مادهاعطای مأ -9-0

 .رلیسانس و باالت

 .سال 9نامه تا سقف آئین 79استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده -9-2

موريت آموزشی قبلی، ادامه تحصیل در خارج از ساعات دستورالعمل مأ 05ی نامه و مادهآئین 007 یبا استناد به ماده -9-5

 .شیفت و ساعت موظفینامه و انجام آئین 97 یاداری يا استفاده از مرخصی استحقاقی با رعايت ماده

 97ی ماده 2 یو تقلیل ساعت كار با استناد به تبصره( رسمی كاركنانصرفاً جهت ) استفاده از قانون نیمه وقت بانوان-9-1

 .نامهآئین

 .الزم به ككر است ايثارگران در استفاده از مأموريت آموزشی، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود

 
 
 

 

 

 

 

 (Ph.D) بندی اجرای آزمون دکتری تخصصیی زمانبرنامه -2جدول شماره 

 

 تاریخ برنامه

 25/3/30تا  15/3/30 (به صورت اینترنتی)مهلت ثبت نام و ارسال مدارک 

 0/0/30و  0/0/30 (به صورت اینترنتی)ی آزمون ورود به جلسهتوزیع کارت 

 0/0/30 آزمون

 15/0/30 به بعد 18ساعت اعالم کلید اولیه      

فقط به صورت )االت آزمون به سؤ مهلت ارسال اعتراض

 (اینترنتی
 11/0/30تا  15/0/30

 10/0/30 به بعد 18ساعت اعالم کلید نهایی    

 

 
 

 پزشکی و بهداشت، یهای علوم پایهرشته (Ph.D)بندی اجرای آزمون دکتری تخصصی زمان یبرنامه -0

 2مطابق جدول شماره  30-30سال تحصیلی   پزشکی  و طب سنتیدندان داروسازی،
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ی پزشکی و های علوم پايهرشته (Ph.D)دكتری تخصصی  یاطالعات آزمون ورودی دوره :3جــدول شــماره 

 69-69سلال تحصیللی بهداشت 
 

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

 

 آمار زیستی 1

؛ روشهای آمار زيستی (2)استنباط آماری ؛ آمار رياضی(حیاتی)كارشناسی ارشد آمار زيستی 

؛ تحلیل (9/0)؛ تحلیل چند متغیره (9/5)

 (9/0)؛ كارآزمايی بالینی (9/0)بقاء 

 

2 

 
 اپیدمیولوژی

دكتری عمومی پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی، 

رشته های  دامپزشکی؛ كارشناسی ارشد در يکی از

 ؛مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 كارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ آمار رياضی

؛ آمار (7)اصول و روشهای اپیدمیولوژی 

؛ اپیدمیولوژی بیماريهای شايع (5)زيستی 

؛ نظام سالمت و برنامه های (5)دركشور 

 (2)جاری آن 

 

 

3 

 
 اقتصاد سالمت

دندانپزشکی، داروسازی، علوم دكتری عمومی پزشکی، 

آزمايشگاهی كارشناسی ارشد رشته های اقتصاد 

بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزيابی فناوری سالمت؛ مديريت 

خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زيستی؛ 

 مديريت مالی؛ مديريت بازرگانی

؛ اقتصاد خرد و (2)اقتصاد بهداشت و درمان 

داشت و ؛ سازمان و مديريت به(5)كالن

؛ بهداشت و (0)؛ اقتصاد سنجی(2)درمان 

 (2)اپیدمیولوژی 

 

 

0 
 آموزش بهداشت و

 ارتقاء سالمت

علوم اجتماعی؛  ؛ كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ آموزش 

مامايی؛ بهداشت مادر وكودك؛ روانشناسی؛ علوم 

گذاری سالمت؛  تربیتی؛ آموزش پرستاری؛ سیاست

دكترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی؛ دكترای حرفه 

ای دامپزشکی و متخصصین بالینی و مدارك باالتر 

 نپزشکیرشته های پزشکی و دندا

و ارتقای  ارتباطات در آموزش بهداشت

 اصول و فلسفه آموزش بهداشت ؛(2) سالمت

در   آموزشی تکنولوژی ؛(5) و ارتقای سالمت

جامعه  ؛(2)بهداشت و ارتقای سالمت  آموزش

 (0)؛ روانشناسی سالمت(2)شناسی سالمت

 

 

 

 

0 

 آموزش پزشکی

های دارندگان مدارك كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته 

آموزش پرستاری؛  ؛آموزش بهداشت ؛آموزش پزشکی

مديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ آمار زيستی؛ 

مديريت خدمات پرستاری؛ فناوری اطالعات سالمت؛ 

اپیدمیولوژی؛ روانشناسی بالینی؛ مديريت آموزشی؛ 

 مديريت برنامه ريزی آموزش عالی؛ كارشناسی ارشد

ی آموزشی، علوم تربیتی در سه گرايش برنامه ريز

برنامه ريزی درسی و تکنولوژی آموزشی؛ بهداشت 

باروری؛ دارندگان مدارك دكترای تخصصی بالینی 

دكترای عمومی پزشکی؛  ؛وفوق تخصصی بالینی

داروسازی و دندانپزشکی؛ اعضای هیئت علمی گروه 

های علوم  دانشکده های علوم پزشکی دانشگاهها و

های  گروه پزشکی سراسر كشور؛ اعضای هیئت علمی

 (باپرداخت شهريه)علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

اصول برنامه ريزی درسی درعلوم 

؛ طراحی آموزشی درعلوم (0)پزشکی

؛ نظريه های يادگیری و روش (2)پزشکی

ارزشیابی  ؛ ارزيابی و(2)های تدريس

روش های تحقیق درآموزش و  ؛(2) آموزشی

 (0)؛ مديريت آموزش عالی(2)نظام سالمت

0 

انگل شناسی 

 پزشکی

كارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ؛ علوم 

میکروب شناسی پزشکی؛ ايمنی شناسی آزمايشگاهی ؛ 

علوم  ای پاتوبیولوژی؛ دكترای حرفهپزشکی؛ 

 دكتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ ؛آزمايشگاهی

 ی؛ قارچ شناسی؛ میکروبیولوژیدامپزشک

؛ (9)كرم شناسی ؛ (9)تک ياخته شناسی 

ايمنی شناسی  ؛(0)حشره شناسی پزشکی 

بیوشیمی  ؛(0)پزشکیقارچ شناسی ؛ (0)

 (0)باكتری شناسی و ويروس شناسی ؛(0)
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0 

 انفورماتیك پزشکی

كلیه )كارشناسی ارشد رشته های  مهندسی كامپیوتر 

؛ مهندسی الکترونیک؛ رياضی و آمار؛ (ها گرايش

مديريت فناوری  ؛بیوانفورماتیک؛ فناوری اطالعات 

اطالعات؛ مهندسی فناوری اطالعات؛ مديريت فناوری 

 computer)اطالعات پزشکی ؛ علوم كامپیوتر 

sciences) با پايه )؛ بیوفیزيک؛ مديريت كارآفرينی

؛ كلیه رشته های ( كارشناسی مهندسی كامپیوتر

كارشناسی ارشد علوم پزشکی ؛ دكترای حرفه ای 

 ازی و علوم آزمايشگاهیپزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروس

؛ انفورماتیک (0)مديريت اطالعات بهداشتی 

 حیاتی آمار ؛ رياضیات گسسته و(0)پزشکی

داده  ؛ اصول رايانه ،(0)؛ كلیات پزشکی(0)

 (0)ساختارها و الگوريتم

8 

 اخالق پزشکی

دندانپزشکی و  ؛داروسازی  ؛دكتری حرفه ای پزشکی 

 كارشناسان ارشد اخالق پزشکی

 ؛ مبانی(0)؛ انسان شناسی(2)لسفه مبانی ف

؛ مبانی فقه و حقوق (1)پزشکی اخالق

؛ روش تحقیق در علوم (2)پزشکی

 (0)پزشکی

3 

 ارگونومی

دكتری عمومی پزشکی و يا كارشناسی ارشد ناپیوسته 

در رشته های ارگونومی؛ ايمنی صنعتی؛ طراحی 

صنعتی؛ مديريت سالمت ايمنی و محیط زيست 

(HSE) بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی ؛ مهندسی

 ؛(كلیه گرايشها)

؛ ارگونومی (1)ارزيابی در ارگونومی های روش

؛ (2)؛ آنتروپومتری و بیومکانیک(2)محیطی

شناختی و  ؛ ارگونومی(2)ماكرو ارگونومی

؛ (2)كار ؛ فیزيولوژی(2)خطای انسانی

 (0)آناتومی

اعضای مصنوعی و  15

 وسایل کمکی

رشته های اعضای مصنوعی و كارشناسی ارشد در 

 وسايل كمکی و پزشکی عمومی

؛ ارتوپدی (2)؛ بیومکانیک (5)؛ پروتز(5)ارتز

(2) 

11 

ایمنی شناسی 

 پزشکی

ايمنی ؛ پزشکی كارشناسی ارشد ايمنی شناسی

خون شناسی آزمايشگاهی و بانک پاتوبیولوژی؛  شناسی؛

انگل  ؛پزشکی ؛ میکروبشناسی بالینی ؛ بیوشیمی خون

غیراز ها  كلیه گرايش)زيست شناسی  ؛ پزشکی شناسی

؛ ويروس  پزشکی ؛ قارچ شناسی(گیاهی علوم گرايش

زيست فن  ؛پزشکی ؛ باكتری شناسی پزشکی شناسی

آوری پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ ايمونوژنتیک؛ 

 ، داروسازی،دكتری عمومی پزشکی  بیوتکنولوژی؛

؛ ؛ دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهییدندانپزشک

 بیوفیزيک ؛دكترای حرفه ای دامپزشکی

 ؛(0)پزشکیبیوشیمی  ؛(9)ايمنی شناسی

 (9/0)پزشکیژنتیک 

12 

باکتری شناسی 

 زشکیپ

 

كارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ 

 باكتری شناسی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛

؛ انگل شناسی پزشکیقارچ شناسی میکروبیولوژی؛ 

؛  دكتری عمومی پزشکی؛ ويروس شناسی پزشکی

دكتری حرفه ای  ؛زیداروسا ی ودندانپزشک ی،پزشک

دامپزشکی؛ دكتری حرفه ای  ؛علوم آزمايشگاهی

 میکروبشناسی مواد غذايی

 ؛(0)ويروس شناسی  ؛(9)باكتری شناسی 

؛ (0)و قارچ شناسی  شناسی تک ياخته

 ؛( 0) میکروارگانیسمژنتیک ؛ (0)بیوشیمی

 (0)ايمنی شناسی 

 

13 

 یولوژی تولید مثلب

دكتری پزشکی عمومی؛ دامپزشکی؛ دكتری حرفه ای 

علوم آزمايشگاهی و يا كارشناسی ارشد پرستاری؛ 

 ؛مامايی؛ فیزيولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی

ويروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ 

ايمنی شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمايشگاهی و 

؛ فیزيولوژی تولیدمثل و (9/2)جنین شناسی

؛ (5)؛ بیولوژی سلولی و مولکولی (0)غدد 

؛ (0)؛ آناتومی لگن و پرينه(9/0)بافت شناسی

 (0)شناسی پايه  ايمنی
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؛ (ها كلیه گرايش)بیولوژی  بانک خون؛ علوم تشريحی؛

 زيست فناوری پزشکی؛

 

 

 

10 
 كارشناسی ارشد رشته بینايی سنجی بینایی سنجی

؛ تکنیک های (2)الکتروفیزيولوژی بینايی 

؛ (5)كلینیکی پیشرفته در اپتومتری

توانبخشی  ؛(2)كودكان پیشرفته اپتومتری

؛ بیماری های چشم  (2)در اپتومتری

؛ عدسی های تماسی پیشرفته (2)پیشرفته 

؛ (0)اصالح غیرجراحی استرابیسم ؛(2)

ديسپنسینگ و ساخت عینک های طبی و 

 (0)تلسکوپی

 

 

 

 

 

10 

 بهداشت محیط

مهندسی  كارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ 

مهندسی آب و  محیط زيست؛ مهندسی بهسازی؛

؛ مديريت، برنامه ريزی و آموزش محیط زيست؛ فاضالب

محیط زيست؛  -محیط زيست؛ مهندسی منابع طبیعی 

مديريت؛  -برنامه ريزی؛ محیط زيست  -محیط زيست 

آموزش محیط زيست ؛ شیمی تجزيه؛  –محیط زيست 

كلیه گرايشهای شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مهندسی 

 اكولوژی انسانی ؛عمران؛ مهندسی مکانیک

بهداشت مواد غذايی، )كلیات بهداشت محیط 

بهداشت مسکن و اماكن عمومی، گندزدايی، بهداشت 

پرتوها و حفاظت؛ آلودگی صوتی و ارزيابی اثرات 

شهری، ) ائد جامدمواد ز ؛(2)(زيست محیطی

آلودگی  ؛(2)(ای خطرناك، بهداشتی درمانی، هسته

تصفیه آب و توسعه )؛ آب (2)وكنترل آن هوا

تصفیه فاضالب، تصفیه و )؛ فاضالب (2)(منابع آب

؛ شیمی (2)( دفع لجن و استفاده مجدد از فاضالب

؛ (0)(آب، فاضالب، هوا، مواد زائدجامد) محیط

ب، هوا، مواد آب، فاضال)میکروب شناسی محیط 

؛ هیدرولیک و مکانیک (0)(زائد جامد

؛ انتقال (0)؛ جمع آوری فاضالب(0)سیاالت

 (0)و توزيع آب

 

10 
 بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی؛ داروسازی؛  كارشناسی ارشد 

زيست شناسی گرايش بیوشیمی؛ علوم تغذيه ؛

 ،دكتری عمومی پزشکی، دامپزشکیبیوشیمی؛ 

 داروسازی و دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهی

 ؛(1)( ساختمانی)بیوشیمی عمومی 

و متابولیسم  ؛(2)فیزيولوژی عمومی 

 (1)اختالالت آن 

 

10 
 بهداشت باروری

دكتری عمومی پزشکی؛ كارشناسی ارشد رشته های 

مامايی؛ مشاوره در مامايی؛ مديريت خدمات بهداشتی و 

بهداشت عمومی و يا با پايه كارشناسی )درمانی 

 (با پايه كارشناسی مامايی)؛ آموزش بهداشت (مامايی

؛ (5)؛ بارداری و زايمان (9)بهداشت باروری 

 (2)بیماريهای زنان و سرطانهای شايع 

 

18 
 بهداشت حرفه ای

؛ (بهداشت صنعتی) كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

 ارگونومی؛ سم شناسی

عوامل ؛ (1)عوامل شیمیايی محیط كار

؛ ايمنی درمحیط (1)فیزيکی محیط كار

؛ (2)؛ مهندسی فاكتورهای انسانی(9/2)كار

 (9/2)سم شناسی شغلی

 

13 
 پرستاری

 

كارشناسی ارشد در يکی از رشته های آموزش يا 

گرايش های  مديريت خدمات پرستاری و يا رشته ها  و

كارشناسی ارشد هوشبری با به پرستاری ؛  مربوط

 لیسانس پرستاری

 ؛(9)نظريه ها و كاربرد آن در پرستاری 

نظريه های مديريت و              اصول و 

اصول و نظريه   ؛(1)كاربرد آن در پرستاری 

 ؛(5)های آموزش و كاربرد آن در پرستاری 

 (5)آمار و پژوهش در پرستاری 

 

 
 

 یپزشکی مولکول

دكتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی ، 

دكتری حرفه ای دامپزشکی، علوم آزمايشگاهی؛ مقاطع 

؛ (5)؛ ژنتیک(1)سلولی و مولکولی  بیولوژی

؛ فیزيولوژی (2)؛ ايمونولوژی(2)بیوشیمی
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25 

 

 

 یپزشکی مولکول

تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و يا كارشناسی ارشد 

رشته های باكتری شناسی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ 

بیوفیزيک؛ فیزيولوژی؛ ژنتیک انسانی؛ قارچ شناسی؛ 

حشره  ؛(کیبیوتکنولوژی پزش)زيست فناوری پزشکی

شناسی پزشکی و مبارزه باناقلین؛ خون شناسی 

زيست  ؛آزمايشگاهی و بانک خون؛ ويروس شناسی

باگرايش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی و )شناسی 

؛ انگل شناسی؛ میکروبیولوژی؛ (میکروبیولوژی

 ايمونولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ تغذيه

 (2)شناسی ؛ میکروب(2)پزشکی 

 

 

 

 

21 
توکسین های 

 میکروبی

كارشناسی ارشدمیکروب شناسی پزشکی؛ میکروب 

؛ (كلیه گرايشها)شناسی مواد غذايی؛ زيست شناسی 

انگل شناسی پزشکی؛ ايمنی شناسی پزشکی؛ حشره 

اقلین؛ زيست فناوری شناسی پزشکی و مبارزه با ن

؛ بیوشیمی بالینی؛ سم (بیوتکنولوژی پزشکی)پزشکی

شناسی، قارچ شناسی پزشکی؛ باكتری شناسی پزشکی؛ 

میکروبی؛ زيست فناوری ( بیوتکنولوژی)زيست فناوری 

دارويی؛ دكترای عمومی پزشکی؛ ( بیوتکنولوژی)

 دندانپزشکی و دامپزشکی ؛داروسازی

؛ (2)می؛ بیوشی(0)زيست شناسی عمومی

؛ كلیات میکروب شناسی (2)ايمنی شناسی

 (5)؛ باكتری شناسی پزشکی(2)

 

 

حشره شناسی  22

پزشکی و مبارزه با 

 ناقلین

كارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ؛ انگل شناسی 

؛ ( به غیر از گرايش گیاهی )؛ زيست شناسی پزشکی

دكترای حرفه ای ؛داروسازی  ؛پزشکیدكترای عمومی 

 آزمايشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشکیعلوم 

واپیدمیولوژی بیماری  حشره شناسی پزشکی

 ؛(2)منتقله به وسیله بندپايان های

لیشمانیوز  ؛(0)پیشرفته  يولوژیماالر

سلولی  زيست شناسی ؛(0)پیشرفته 

حشره كش ها، بیوشیمی آفت  ؛(2) مولکولی

اكولوژی  ؛(2)كشها و مبارزه با بندپايان 

 (2)سیستماتیک حشراتواصول 

 

خون شناسی  23

آزمایشگاهی و علوم 

 انتقال خون

 ؛علوم آزمايشگاهی ؛كارشناسی ارشد هماتولوژی

 ؛ايمنی شناسی پزشکی ؛بیوشیمی بالینی ؛پاتوبیولوژی

 ی ودندانپزشک ی،دكتری عمومی پزشکژنتیک انسانی؛ 

و دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهی؛  زیداروسا

 دامپزشکی

؛ (9/5)؛ علوم انتقال خون (9/5)خونشناسی 

؛ بیولوژی (9/0)ايمنی شناسی پزشکی 

 (9/0)سلولی و مولکولی 

 

 

 روانشناسی بالینی 20

 

روانشناسی كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی؛ 

مشاوره )رشته های روانشناسی روانسنجی و شخصیت؛ 

 دكتری عمومی پزشکی ؛(استثنائی ، تربیتی،  عمومی و

آزمونهای روانی  ؛(0)آمار و روش تحقیق 

بنیادهای بیولوژيکی و فیزيولوژيکی  ؛(2)

نظريه های  ؛(0)روانشناسی رشد  ؛(0)رفتار 

آسیب شناسی ؛ (5)شخصیت و روان درمانی 

 (2)روانی 

20 
 روانشناسی نظامی

رشته مختص کادر )

نظامی وانتظامی 

 (باشد می

و دكترای  (گرايشهاكلیه )كارشناسی ارشد روانشناسی 

 عمومی پزشکی

؛ روانشناسی (2)آمارو روش تحقیق 

؛ (2)؛ روانشناسی سازمانی(5)نظامی

؛ شخصیت وروان (2)روانشناسی اجتماعی 

؛ آزمون (2)؛ آسیب شناسی روانی(2)درمانی

 (2)های روانی و روانسنجی 

 

 
زیست پزشکی 

 سامانه ای

زی و دكتری عمومی در رشته های پزشکی،داروسا

دندانپزشکی و كارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی 

( 5)؛بیوشیمی (5)بیولوژی سلولی مولکولی

( 5)؛آمار زيستی( 1)؛بیوانفورماتیک
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20 

 

زیست پزشکی 

 سامانه ای

( كلیه گرايش ها)؛زيست شناسی سلولی مولکولیبالینی

؛میکروب ( كلیه گرايش ها)؛علوم و فناوری میکروبی

شناسی پزشکی؛انگل شناسی پزشکی؛قارچ شناسی 

كلیه )پزشکی؛ايمنی شناسی پزشکی؛علوم و فناوری نانو

گرايش بیوفیزيک؛ژنتیک ؛زيست شناسی ( گرايش ها

انسانی؛آمار زيستی؛نانوفناوری پزشکی؛زيست فناوری 

 پزشکی؛بیوانفورماتیک؛انفورماتیک پزشکی

 (2)؛رياضیات
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 زیست فناوری

 پزشکی

 كارشناسی ارشد پزشکی مولکولی؛ باكتری شناسی؛

بیوشیمی؛ خون شناسی آزمايشگاهی وبانک خون؛ 

نانوفناوری پزشکی؛ ايمنی شناسی؛ ويروس شناسی؛ 

ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ زيست فناوری پزشکی 

؛ بیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی (بیوتکنولوژی پزشکی)

كلیه )كشاورزی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ زيست شناسی 

روب ؛ زيست پزشکی؛ انگل شناسی؛ میک(گرايش ها

مبارزه  شناسی؛ قارچ شناسی؛ حشره شناسی پزشکی و

 ؛ناقلین؛ دكترای عمومی رشته های پزشکی با

دندانپزشکی؛ داروسازی و دكترای حرفه ای علوم 

 آزمايشگاهی

؛ (9)زيست شناسی سلولی مولکولی

؛ (2)؛ ايمنی شناسی(2)بیوشیمی

 (0)بیوانفورماتیک

 

 

28 

 ژنتیك پزشکی

؛ ژنتیک كارشناسی ارشد يا باالتر در رشته ژنتیک 

؛  پزشکی ايمنی شناسی ؛ بالینی ؛ بیوشیمیانسانی

 سلولی و مولکولی ؛گرايش های علوم  )زيست شناسی 

 زيست فناوری پزشکی؛ (ژنتیک و بیوشیمی

 ؛(یسانش نوخ) یژولوتامه ؛(بیوتکنولوژی پزشکی)

 ی،دكتری عمومی پزشک ؛یبورکیم یژولونکتویب

و يا متخصصان رشته های  زیداروسا ی ودندانپزشک

 ؛ دامپزشکیدكترای علوم آزمايشگاهی؛ مختلف پزشکی

ژنتیک سرطان  ؛(5)نتیک پزشکی و بالینی ژ

 ؛(0)ژنتیک جمعیت  وژنتیک ايمنی  ؛(0)

ژنتیک مولکولی و  ؛(0)پزشکیسیتوژنتیک 

 مهندسی ژنتیک ؛(2)بیوشیمیائی 

 (2) وبیوتکنولوژی مولکولی

 

 

 

سیاستگذاری  23

 سالمت

 ؛كارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی درمانی

مديريت توانبخشی؛  ؛( تمام گرايش ها)اقتصاد بهداشت 

رفاه اجتماعی؛ برنامه ريزی رفاه اجتماعی؛ 

ای  بهداشت حرفه ؛بهداشت محیط  ؛اپیدمیولوژی

 ؛ MBA ؛آموزش بهداشت  ارزيابی فناوری سالمت؛؛

مديريت اجرايی، مديريت بازرگانی و دكترای عمومی 

دكترای حرفه ای  ؛دندانپزشکی و داروسازی  ؛پزشکی

 دكترای دامپزشکی ؛علوم آزمايشگاهی 

ارايه خدمات  ؛ نظام(0)رفتار سازمانی

؛ برنامه ريزی (5)بهداشتی درمانی

؛ (0)؛ مديريت مالی و بودجه(0)راهبردی

ژی و روش ؛ اپیدمیولو(2)اقتصاد بهداشت

 (2)تحقیق 

 

 

 

35 
سیاست های غذا 

 وتغذیه

كارشناسی ارشدعلوم تغذيه؛ علوم بهداشتی در تغذيه؛ 

اقتصاد بهداشت؛ مديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ 

اپیدمیولوژی؛ آموزش بهداشت؛ آمار زيستی؛ علوم و 

؛ (بهداشتی گرايش كنترل كیفی و)صنايع غذايی

بهداشت وايمنی موادغذايی؛ علوم تغذيه دربحران و 

؛ (با پايه كارشناسی تغذيه)مديريت حوادث غیرمترقبه ؛ 

 دكترای عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی

؛ آمار (1)تغذيه اساسی و كاربردی

؛ اصول و مديريت (2)؛ اقتصاد خرد(2)حیاتی

؛ جامعه شناسی (0)برنامه ريزی راهبردی

 (0)زشکیپ

؛روانشناسی ( 0)جامعه شناسی سالمندیسالمت  ؛كارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی سالمند شناسی 



17 

 

 

31 
 

 سالمند شناسی

سالمندی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ مديريت 

مديريت خدمات بهداشتی درمانی  ؛توانبخشی 

مددكاری اجتماعی؛ بینايی سنجی؛ رفاه اجتماعی؛ ؛

فیزيوتراپی؛  ؛مامايی ؛روانشناسی بالینی ؛ پرستاری

شنوايی شناسی؛ كاردرمانی؛ گفتار درمانی؛ علو م تغذيه 

علوم بهداشتی در تغذيه؛ جامعه شناسی؛ پژوهش  ؛

دندانپزشکی  ؛های اجتماعی و دكتری عمومی پزشکی 

 و داروسازی

؛ اپیدمیولوژی مشکالت شايع (0)سالمندی

فیزيولوژی  ؛ بیولوژی و(0)سالمندی 

 (0)؛ روش تحقیق و آمار حیاتی(0)سالمندی

 

 

سالمت ورفاه  32

 اجتماعی

كارشناسی ارشد دركلیه رشته های علوم پزشکی؛ علوم 

كلیه گرايش )؛ روانشناسی (كلیه گرايش ها)اجتماعی 

؛ پژوهش علوم اجتماعی؛ علوم ارتباطات اجتماعی؛ (ها

؛ (اعیتحقیق درارتباطات اجتم)ارتباطات اجتماعی 

ريزی رفاه اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات  برنامه

 وفناوری؛ مديريت دولتی؛ دكترای عمومی پزشکی

؛ اقتصاد (0)نظريه های جامعه شناسی

؛ آمار و (0)؛ روانشناسی اجتماعی(0)عمومی

 (0)؛ مديريت و برنامه ريزی (0)روش تحقیق

 

 

 

 

سالمت دربالیا و  33

 فوریت ها

دندانپزشکی و  ؛داروسازی  دكترای عمومی پزشکی؛

دكترای علوم آزمايشگاهی كارشناسی ارشد كلیه رشته 

: های علوم پزشکی و كارشناسی ارشد رشته های

مطالعات دفاعی، استراتژيک؛ مديريت بحران؛ پدافند 

غیرعامل؛ مديريت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوری 

با گرايش امنیت اطالعات؛ ايمنی، بهداشت  ITاطالعات 

مدرسه ای، شغلی، )؛ مشاوره (HSE)یط زيست و مح

؛ مديريت اجرايی؛ مديريت (ای، توانبخشی خانواده

؛ مديريت ورزشی؛ مهندسی پزشکی ؛ محیط زيست

 شهری

؛ آمار (2)اصول و مبانی باليا و فوريت ها

؛ (2)زيستی  و اپیدمیولوژی باليا و فوريت ها

؛ (5)بهداشت و درمان در باليا و فوريت ها

؛ تئوريهای (0)سالمت ايران و جهاننظام 

مديريت و اصول مديريت خدمات بهداشتی 

 (2)و درمانی

 

30 

 
 شنوایی شناسی

كارشناسی ارشد رشته شنوايی شناسی يا دكتری 

 عمومی پزشکی

؛ علوم (1)الکترو فیزيولوژی شنوايی و تعادل

؛ درمان (5)اعصاب شنوايی و تعادل 

تعادل توانبخشی در آسیب های شنوايی و 

(5) 

 

 

 

30 
 پزشکان عمومی و متخصصین طب سنتی

؛ (9/2)داخلی: اطالعات پزشکی كالسیک

؛ زنان (9/0)؛ كودكان(9/0)جراحی عمومی

 ؛(9/0)

 (0)اخالق  و تاريخ پزشکی 

متون پزشکی : اطالعات طب سنتی

؛ (0)؛ متون پزشکی عربی (9/0)فارسی

؛ (9/0)كلیات و نشانه شناسی بیماريها

 (9/0)؛ تغذيه و مفردات (9/0)معالجات 

 

 علوم تشریحی 30

 

؛ جنین ( آناتومی ) كارشناسی ارشد علوم تشريحی 

بافت شناسی؛ دكتری عمومی پزشکی ،   ؛شناسی

 دندانپزشکی ، دامپزشکی

بافت شناسی ( 9) ؛(كالبد شناسی)تشريح 

تکنیک های میکرو ؛ (5)جنین شناسی ؛ (5)

 (2)  مولکولیو بیولوژی سلولی ؛(2)آناتومی 

 

 

30 

 علوم تغذیه
 

 

 

علوم تغذيه در كارشناسی ارشد رشته علوم تغذيه ؛ 

علوم وصنايع غذايی؛ علوم بهداشتی در تغذيه ؛ بحران؛ 

؛ (گرايش بیوشیمی)زيست شناسی ؛بیوشیمی بالینی 

 (2)فیزيولوژی  ؛(5)بیوشیمی  ؛(9)تغذيه 
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 علوم تغذيه

؛ مهندسی (گرايش صنايع غذايی)مهندسی كشاورزی 

 مهندسی؛(گرايش تغذيه دام )كشاورزی علوم دامی 

 مولع شیمی گرايش صنايع غذايی با پايه كارشناسی

؛ كارشناسی ارشد (گرايش تغذيه دام)دامپروری ؛ هيذغت

 ؛(با پايه كارشناسی علوم تغذيه)فیزيولوژی ورزشی 

با پايه كارشناسی )كارشناسی ارشد مشاوره و راهنمايی 

و  داروسازی ؛دكتری عمومی پزشکی ؛(علوم تغذيه

 دامپزشکی

 

 

 

38 

 
 علوم اعصاب

دندانپزشکی؛ داروسازی و  ؛دكتری عمومی پزشکی

دامپزشک عمومی؛ كارشناسی ارشد رشته های 

با گرايش علوم سلولی و )فیزيولوژی؛ زيست شناسی 

 مولکولی، علوم جانوری، میکروبیولوژی، ژنتیک و

؛ ژنتیک انسانی؛ آناتومی؛ سم شناسی؛ (بیوشیمی

كهن،  –علوم شناختی بیوشیمی؛ روانشناسی بالینی؛ 

روانشناسی شناختی؛  –علوم شناختی مغز و تربیت؛ 

 كاردرمانی؛ فیزيوتراپی؛ ؛ژنتیک پزشکی؛ فارماكولوژی

گفتاردرمانی؛  اعضای مصنوعی؛ بینايی سنجی؛ شنوايی 

 شناسی

  (5)فیزيولوژی ؛ نورو(2)سلولی  بیولوژی نورو

 (5)؛ نوروآناتومی(2) فارماكولوژی نورو

 

33 
علوم و صنایع 

 غذایی

كارشناسی ارشد در رشته های علوم و صنايع 

، شیمی مواد غذايی؛ (كلیه گرايش ها)غذايی

 ؛میکروبیولوژی مواد غذايی؛ مهندسی صنايع غذايی

گرايش علوم و صنايع )علوم غذايی؛ مهندسی كشاورزی 

 ، بهداشت و ايمنی مواد غذايی(غذايی

؛ شیمی مواد (2)میکروبیولوژی مواد غذايی 

؛ (5)؛ تکنولوژی مواد غذايی (2)غذايی

 (5)كنترل كیفی مواد غذايی 

 

 

 

 

علوم سلولی  05

 کاربردی

كارشناسی ارشدعلوم تشريحی؛ بیولوژی سلولی و 

كلیه گرايش )زيست شناسی  ؛(كلیه گرايشها) مولکولی

زيست فن اوری پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛  ؛(ها

میکروب شناسی؛ ويروس شناسی پزشکی؛ 

بیوتکنولوژی؛ سم شناسی؛ بیولوژی تکوينی؛ ايمنی 

شناسی پزشکی؛ فیزيولوژی؛ فارماكولوژی؛ بیوشیمی 

ی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمايشگاه

؛ نانوفناوری پزشکی؛ دكترای (هماتولوژی)وبانک خون

عمومی در رشته های پزشکی؛دندانپزشکی؛داروسازی 

 ودكترای حرفه ای دامپزشکی

؛ جنین شناسی (0)بیولوژی سلولی مولکولی

 ؛(0)شناسی ايمنی  ؛(0)و بافت شناسی

 (0)؛ هماتولوژی(0)شناسی عمومی آسیب

 

 فارماکولوژی 01

 

 ی،فارماكولوژی ؛ دكتری عمومی پزشکكارشناسی ارشد 

ای علوم   دكتری حرفه ؛ زیداروسا ی ودندانپزشک

 آزمايشگاهی

بیوشیمی  ؛(2)فیزيولوژی  ؛(9)فارماكولوژی 

 (5)پزشکی 

 

 

 

02 

 

 فیزیك پزشکی

 

 

 

 

 ؛فیزيک  ؛كارشناسی ارشد رشته های فیزيک پزشکی 

مهندسی پرتوپزشکی؛  ؛مهندسی پزشکی  ؛بیوفیزيک 

تکنولوژی  ؛(گرايش پرتوپزشکی)مهندسی هسته ای 

پرتوپزشکی؛ فناوری تصويربرداری پزشکی  ؛راديولوژی

(MRI)راديوبیولوژی و حفاظت  ؛هسته ای  پزشکی ؛

پرتويی؛ دكترای پزشکی عمومی، دندانپزشکی و 

در فیزيک و  ؛ رياضیات(0)فیزيک عمومی

نی فیزيک روشهای ؛ مبا(0)آمار زيستی

تصويربرداری با اشعه ايکس و پزشکی هسته 

؛ اصول MRI (9/2)؛ فراصوت و (9/2)ای 

راديوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای 

؛ آشکارسازی و (9/2)يونیزان و غیريونیزان
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 فیزیك پزشکی

 

؛ نور، فیزيک ديدگانی و لیزر (0)دزيمتری داروسازی

؛ الکتريسیته، مغناطیس و كاربرد آنها در (0)

اصول فیزيکی دستگاههای  ؛(0)پزشکی 

؛ مبانی فیزيکی (9/1)علوم آزمايشگاهی 

 (2)پرتودرمانی 

 

 

 یفیزیوتراپ 03

 
 ؛ دكتری عمومی پزشکی كارشناسی ارشد فیزيوتراپی

 و اورتز ؛(5)تمرين درمانی  ؛(2)الکتروتراپی 

 ؛(2)ارزشیابی و اندازه گیری  ؛(0)پروتز 

نوروفیزيولوژی عصب و  ؛(0)فیزيولوژی كار 

شامل طبیعی و غیر )بیومکانیک  ؛(5)عضله 

 (5( )طبیعی

 

00 

 فیزیولوژی 

 

انسانی ، )فیزيولوژی  كارشناسی ارشد فیزيولوژی؛

و گرايش جانوری )؛  زيست شناسی(و دامجانوری 

؛ (از جمله بیهوشی)؛ پرستاری ( سلولی و مولکولی

 ی ودندانپزشک ی،دكتری عمومی پزشکمامايی ؛ 

 ؛ دامپزشکیزیداروسا

؛ (2)فارماكولوژی؛ (1)فیزيولوژی

 (2)یوشیمی؛ب(2)آناتومی

 

00 

 
 فیزیولوژی ورزش

 -تربیت بدنی  ؛كارشناسی ارشد رشته های فیزيولوژی 

بیولوژی ملکولی؛   -فیزيوتراپی؛ بیوشیمی  ؛كاردرمانی

پزشکی و  ؛علوم تشريحی و دكتری عمومی داروسازی 

 دندانپزشکی

؛ بیوشیمی (5()انسانی)فیزيولوژی پزشکی

؛ (2)؛ تغذيه و متابولیزم (2)عمومی 

؛ آناتومی (2)فیزيولوژی ورزشی

 (0)وكینزيولوژی

 

قارچ شناسی  00

 پزشکی

باكتری شناسی  ؛كارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

 ؛پاتوبیولوژی ؛انگل شناسی پزشکی ؛پزشکی

 ؛میکروبیولوژی پزشکی؛ دكتری عمومی پزشکی

 دكترای حرفه ای علوم آزمايشگاهی ؛داروسازی

؛ تک ياخته شناسی (9)قارچ شناسی پزشکی

؛ (0)؛ باكتری شناسی پزشکی(0)پزشکی 

 (2)ايمنی شناسی

 

00 
 کار درمانی

با پايه )كارشناسی ارشد كاردرمانی و ارگونومی 

 (كارشناسی كاردرمانی

؛ كاردرمانی (0)روانشناسی و روانپزشکی

؛ (1)اجتماعی -روانی  اختالالت كهنی

؛ كاردرمانی (0)آناتومی و بیومکانیک 

 (1)اختالالت جسمانی و حرفه ای 

 

 

08 
کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی

كارشناسی ارشد كتابداری و اطالع رسانی پزشکی و 

غیرپزشکی؛ فناوری اطالعات سالمت؛ آموزش مدارك 

پزشکی؛ مدارك پزشکی؛ مديريت خدمات بهداشتی 

ی؛ انفورماتیک پزشکی؛ اقتصاد بهداشت؛ علم درمان

 سنجی؛ علم اطالعات و دانش شناسی

؛ اطالع رسانی و (1)دانش علوم كتابداری 

؛ (5)های اطالعاتی سیستم

 (0)؛ تئوريهای مديريت(2)اطالعات مديريت

 

03 

 
 گفتار درمانی

كارشناسی ارشد كلیه رشته ها صرفا با مدرك 

 كارشناسی گفتار درمانی

 ؛(2)زبان شناسی و علوم اعصاب  مباحث

آسیب شناسی، ارزيابی و درمان اختالالت 

آسیب شناسی،  ارزيابی و درمان  ؛(1)گفتار 

 (1)اختالالت زبان

 

 

 كارشناسی ارشد رشته های مامايی و مشاوره در مامايی مامایی 05

مراقبت ؛ (5)بارداری،زايمان و شیردهی

 بیماريهای داخلی و؛ (0)نوزادان طبیعی

جراحی در بارداری،زايمان و بارداری های پر 

احیاء ؛ (0)فیزيولوژی تولید مثل؛ (2)خطر

 (2)بهداشت باروری؛ (0)نوزاد و مادر

برنامه ريزی در نظام  ؛(5)تئوريهای مديريت كارشناسی ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتی و  مدیریت خدمات  
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01 
 بهداشتی و درمانی

 

ارزيابی  درمانی ؛ مديريت بیمارستان ؛ اقتصاد بهداشت ؛

 مديريت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛سالمت؛ فناوری 

؛ مديريت  آموزش پزشکی؛ مديريت اجرايی؛ مامايی

بهداشت عمومی؛ ؛ ( كلیه گرايشها)پرستاری؛ مديريت 

 ؛زیداروسا ی ودندانپزشک ی،دكتری عمومی پزشک

 دامپزشکی

 ؛(0)آمار زيستی  ؛(2)بهداشت  و درمان

؛ (2)درمان سازمان و مديريت بهداشت و 

 (2)اقتصاد بهداشت و درمان 

 

02 

مدیریت اطالعات 

 سالمت

كارشناسی ارشد آموزش مدارك پزشکی؛ مديريت 

توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ مددكاری اجتماعی؛كتابداری 

و اطالع رسانی پزشکی؛ كتابداری و اطالع رسانی؛ 

فناوری اطالعات مديريت خدمات بهداشتی درمانی؛ 

سالمت؛ انفورماتیک پزشکی؛ ارزيابی فناوری سالمت و 

 داروسازی و دكترای عمومی دررشته های پزشکی؛

 دندانپزشکی

؛ (1)سیستم هاو مديريت اطالعات سالمت

؛ تئوری های (5)فناوری اطالعات سالمت 

 (5)مديريت

 

03 
 مددکاری اجتماعی

ارشد علوم ؛ كلیه رشته های كارشناسی دكترای عمومی

؛ كارشناسی (با كارشناسی مددكاری اجتماعی)پزشکی 

 ؛مديريت خدمات اجتماعی ؛ارشد مددكاری اجتماعی

 رفاه اجتماعی

؛ روش (9/9)نظريه های مددكاری اجتماعی 

؛ مديريت و (5)تحقیق و             آمار 

؛ مسائل و                  (2)برنامه ريزی 

 (9/1)آسیب های اجتماعی 

 

 

 

 مشاوره توانبخشی 00

مشاوره و روانشناسی دركلیه گرايش  كارشناسی ارشد

ها؛ كاردرمانی؛ فیزيوتراپی؛ گفتاردرمانی؛ شنوايی 

شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی سالمت؛ روانشناسی 

نظامی؛ كودكان استثنايی؛ مديريت توانبخشی؛ اعضای 

دكترای عمومی  پرستاری و مصنوعی و وسايل كمکی؛

 پزشکی

نظريه های پیشرفته مشاوره و روان 

؛ (9/0)؛ آسیب های روانی (9/0)درمانی

؛ مشاوره دربحران (0)آزمون های روانی

؛ (9/2)؛  اصول توانبخشی روانی (9/0)

؛  مشاوره (9/0)روانشناسی مثبت گرا

؛ (2)؛ مشاوره گروهی و خانواده(2)دراعتیاد 

 (9/0)آمار و روش تحقیق

 

00 

 ادمطالعات اعتی

دكترای تخصصی  ؛دكترای تخصصی روانپزشکی 

داروسازی و  ؛دكترای عمومی پزشکی  ؛اعصاب داخلی 

بالینی، )كارشناسی ارشد روانشناسی؛دندانپزشکی 

 ؛؛ فیزيولوژی؛ زيست شناسی (عمومی، بالینی كودك

 آناتومی ؛سم شناسی 

؛ روانشناسی پايه و (2)اختالالت روانپزشکی 

؛ (2)نوروفارماكولوژی ؛ (2)بالینی 

؛ (2)؛ نوروفیزيولوژی (0)اپیدمیولوژی و آمار 

 (0)جامعه شناسی 

 

 

 

00 
 مهندسی پزشکی

 (بیوالکتریك)

كلیه )مهندسی برق  مهندسی پزشکی؛ كارشناسی ارشد

؛ اعضای مصنوعی (كلیه گرابش ها)؛ فیزيک (گرايش ها

 ؛ارگونومی ؛كاردرمانی ؛گفتار درمانی ؛و وسايل كمکی 

كلیه )كامپیوتر  ؛انفورماتیک پزشکی ؛فیزيک پزشکی

بینايی  ؛فناوری اطالعات؛ شنوايی شناسی ؛(گرايشها

مهندسی  ؛فیزيوتراپی ؛فیزيوتراپی ورزشی ؛سنجی

 پرتوپزشکی و دكترای عمومی پزشکی

های  ؛ پردازش سیگنال(5)پزشکی ابزاردقیق

و پردازش  ؛ تصويرگرپزشکی(2)ديجیتال

رياضیات مهندسی و آمار و ؛ (5)تصوير

 (5)احتمال
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00 

 مهندسی بافت

آناتومی، بافت شناسی )كارشناسی ارشد علوم تشريحی 

؛ (كلیه گرايشها)؛ زيست شناسی (و جنین شناسی

شناسی پزشکی؛ مهندسی پزشکی  بیوتکنولوژی؛ ايمنی

؛ فیزيولوژی ؛ بافت شناسی؛ (كلیه گرايشها)

اد؛ بیوشیمی بالینی؛ فارماكولوژی؛ بیوپلیمر؛ بیومو

 ؛خون شناسی آزمايشگاهی و بانک خون ؛ژنتیک انسانی

 ؛نانوتکنولوژی پزشکی ؛نانوتکنولوژی ؛فیزيک پزشکی

زيست فناوری پزشکی؛ مهندسی پلیمر؛ مهندسی 

بیومکانیک؛ طراحی جامدات؛ )شیمی؛ شیمی؛ مکانیک 

شناسی تکوينی؛  ؛ زيست(تبديل انرژی؛ ساخت وتولید

 ؛دامپزشکی و دكترای عمومی پزشکیبافت شناسی 

دامپزشکی و دكترای حرفه  ؛داروسازی و دندانپزشکی 

 ای علوم آزمايشگاهی

علوم تشريحی شامل آناتومی و جنین 

؛ فیزيولوژی (2)؛ بافت شناسی(0)شناسی 

؛ (2)؛ بیولوژی سلولی و مولکولی (0)سلول 

؛ بیوشیمی (0)؛ بیوفیزيک(2)مبانی مواد

 (0)ماكرومولکول ها 

 

 

 

 

 

 

نانوفن آوری  08

 پزشکی

 

نانوتکنولوژی )كارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی

؛ شیمی (ها همه گرايش)؛ بیوفیزيک؛ فیزيک (پزشکی

زيست شناسی  ؛شیمی مهندسی ؛( ها همه گرايش)

 ؛(ها كلیه گرايش)؛ مهندسی مواد (همه گرايشها)

 ؛(كلیه گرايشها)مهندسی نساجی؛ بیوتکنولوژی

ايمونولوژی؛ اعضای مصنوعی؛ انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ 

مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پزشکی و 

علوم و  ؛علوم تغذيه ؛مبارزه با ناقلین؛ ژنتیک انسانی

 ؛فیزيولوژی ؛صنايع غذايی ؛ علوم بهداشتی در تغذيه

ويروس  ؛میکروب شناسی ؛قارچ شناسی ؛فیزيوتراپی

فیزيک  ؛اشت محیطشناسی پزشکی؛ مهندسی بهد

پزشکی؛ سم شناسی؛ هماتولوژی؛ مهندسی پزشکی؛ 

 زيست فناوری پزشکی؛ زيست فناوری دارويی؛

 ؛دكترای عمومی پزشکی ؛فوتونیکنانوبیوتکنولوژی؛ 

 ای دامپزشکی ؛ دكترای حرفهدندانپزشکی و داروسازی

؛ شیمی تجزيه (1)نانوزيست فناوری

 -؛  زيست شناسی سلولی (2)دستگاهی 

 (0)؛ بیوفیزيک(5)مولکولی 

 

 

03 
ویروس شناسی 

 پزشکی

كارشناسی ارشد ويروس شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ باكتری 

؛ ايمنی شناسی؛ ؛ علوم آزمايشگاهی؛ دامپزشکیشناسی

بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروب شناسی؛ دكتری 

؛ دكترای  زیداروسا ی ودندانپزشک ی،عمومی پزشک

 دامپزشکی حرفه ای علوم آزمايشگاهی؛

 ؛(0)ايمنی شناسی  ؛(9)ويروس شناسی 

بیولوژی سلولی و  ؛(0)بیوشیمی  عمومی 

آمار حیاتی و ؛ (0)ژنتیک مولکولی

 (0)اپیدمیولوژی  

 

 

 :تذکرات الزم

بايد  ،اعم از دانشنامه يا گواهی تحصیلی(  به عنوان مدارك تحصیلی مورد پذيرش)عنوان مدرك تحصیلی داوطلبان  .1

 .باشد در جدول باال های قید شده دقیقا منطبق با رشته

، دارندگان (27/02/0596مورخ ) ريزی علوم پزشکیشورای عالی برنامه  یچهل و پنجمین جلسه یاساس مصوبه بر .2

 هايی كه دكترای عمومی پزشکی جزءرشته تخصصی بالینی درفوق تخصصی بالینی يا ینامهيا گواهی دانشنامه

 .هستندآزمون اين ، مجاز به شركت در استارك مورد پذيرش مد
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 هاضوابط و شرایط خاص برخی از دانشگاه
 

 (عج) دانشگاه علوم پزشکی بقیه ارهلضوابط و شرایط 

چند رشته به  در( ارتش، ناجا و وزارت دفاع)مسلح های مربوط به اين دانشگاه، داوطلبان رسمی سپاه، ساير نیروهای دررشته

 .زير مجاز به انتخاب خواهند بودشرح 

 خدمتی مربوطه یمجوز شركت درآزمون از رده یرسمی سپاه پاسداران با ارائه یاعضا: سپاه .1

شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع جمهوری اسالمی ايران با ارائه مجوز : ساير نیروهای مسلح .2

 خدمتی مربوطه یشركت درآزمون از رده

 .دانشگاه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه ندارداين  .3
 

 رشته
ارتش، )عضو رسمی سایر نیروهای مسلح  عضو رسمی سپاه پاسداران

 خواهر برادر (خواهر و برادر()ناجا و وزارت دفاع

   * پرستاری

 *   روانشناسی نظامی

 *   علوم تشريحی

 *   فیزيولوژی

 *   زيست فن آوری پزشکی

 *   ورزشفیزيولوژی 

 *   علوم اعصاب

 *   توكسین های میکروبی
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 برای دانشجویان ورودی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرسشرایط، ضوابط و تسهیالت 

( هللا پللذيرش دانشللجو دارنللددانشللگاه در آن 5هللايی كلله حللداقل در رشللته)روزانلله  یدوره بلله دانشللجويان رتبلله برتللر -1

 :دشوبه شرح زير پرداخت می ای جايزه

 میلیون تومان 09: ش علوم پزشکی به دانشجويان رتبه اول آزمون سراسری سازمان سنج( 0-0

 میلیون تومان 02: جش علوم پزشکیبه دانشجويان رتبه دوم آزمون سراسری سازمان سن( 2-0

 میلیون تومان 01: ش علوم پزشکی به دانشجويان رتبه سوم آزمون سراسری سازمان سنج( 5-0

 02مبللل   ( روزانلله یدوره)اول  یهللا پللذيرش دانشللجو دارنللد،  تنهللا بلله رتبللههللايی كلله دو دانشللگاه در آندر رشللته( 1-0

 .شودمیلیون تومان هديه پرداخت می

برگللزار شللده از )هللای دكتللری تخصصللی داوطلللب در آزمللون كتبللی سراسللری دوره  یهللای فللوق، رتبللهرتبلله -0 تبصللره

هلای يلک تلا سله را     مصلاحبه دانشلگاه نیلز رتبله     یمشلروط بلر آن كله دانشلجو در مرحلله     هستند؛ ( سوی سازمان سنجش

 . احراز نموده باشد

اسللاس پیشللرفت  هللای بعللد و بللر سللالمبللل  هديلله در نیمسللال اول تحصللیلی و البللاقی در نللیم   يللک سللوم -2 تبصللره

 .طول تحصیل پرداخت می شودتحصیلی دانشجو در 

پللذيرش  ،دانشللگاه درآن رشللته 5كلله حللداقل )روزانلله  5تللا  0هللای دانشللگاه تربیللت مللدرس بلله دانشللجويان رتبلله   -2

 .اختصاص خواهد داد( گرانت)پژوهشی  ی، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه(دانشجو داشته باشند

هللای  میلیللون تومللان اعتبللار پژوهشللی بللرای حمايللت از رسللاله 7تللا  9/5مبللل     69دانشللگاه تربیللت مللدرس در سللال  -3

 .روزانه در نظر گرفته استدانشجويان دوره 

اسللتخدامی اعضللای هیللات علمللی،  ینامللهآيللین 99مللاده  9هللای روزانلله، براسللاس تبصللره دانشللجويان دوره یبلله كلیلله -0

واهی صللالحیت مدرسللی اعطللا خواهللد گلل( صللالحیت مدرسللی یدر صللورت گذرانللدن دروس مربللوط و شللركت در جلسلله)

التحصلیالن ايلن دانشلگاه    اين گواهی عالوه بر اعطلای دو پايله اضلافی هنگلام جلذب، ملی توانلد امتیلازی بلرای  فلارغ          . )شد

 .(شودها محسوب در جذب به عنوان هیات علمی در ساير دانشگاه

دكتللری از فرصللت مطالعللاتی خللارج از    هللای دانشللجويان دوره یدانشللگاه تمهیللدات الزم را بلله منظللور اسللتفاده     -0

بللا توجلله بلله شللرايط و ضللوابط موجللود فللراهم نمللوده و در ايللن راسللتا نهايللت همکللاری را بلله ( بللورس كوتللاه مللدت)كشللور

 .عمل خواهد آورد

سللکونت در  امتیللاز بیشللتری بللرایضللوابط هللای دكتللری روزانلله، طبللق آزمللون سراسللری دوره 9تللا  0بلله رتبلله هللای -0

 .شودده میخوابگاه مجردی دا

با توجه بله محلدوديت ظرفیلت خوابگلاه، واگلذاری خوابگلاه بله صلورت مجلردی فقلط بله دانشلجويان روزانله بله طلور                 -0

سللال هشللتم در مقطللع هللای اول و دوم خواهللد بللود و مللدت سللکونت حللداكثر تللا پايللان نللیم تللدريجی در طللول نیمسللال

ضلمناً بله دانشلجويان روزانله شلاغل و بورسلیه       . ی باشلد سلال مل  دكتری بلا پرداخلت نقلدی اجلاره بهلا در ابتلدای هلر نلیم        

 .گیردخوابگاه تعلق نمی( های وزارت علوم و بهداشتغیر از بورسیه)

بلله دانشللجويان مللذكور تغذيلله  هللای  مللازاد را نللدارد و دانشللگاه امکللان تللامین خوابگللاه و امکانللات رفللاهی بللرای دوره  -8

 .گیردای تعلق نمیيارانه
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اسللاس  واجللد شللرايط، صللرفاً بللر 69هلی، بلله دانشللجويان ورودی هللای متللأبللا توجلله بلله محللدود بللودن تعللداد خوابگللاه -3

 .مسکن پرداخت خواهد شد یضوابط، وام وديعه

دانشللجويی طبللق ضللوابط، صللرفاً بلله دانشللجويان روزانلله در روزهللای غیرتعطیللل از شللنبه تللا چهارشللنبه در    یتغذيلله -15

 .سنوات مجاز تحصیلی ارائه می شود

 مینی از سللوی صللندوق رفللاه دانشللجويان وزارت ه صللورت محللدود و براسللاس اعتبللار تللأ  پرداخللت هللر گونلله وام بلل  -11

 .استبهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مللازاد ضللروری اسللت قبللل از انتخللاب رشللته بللرای آگللاهی از میللزان شللهريه بلله پورتللال معاونللت     یلبللان دورهداوط -12

خللدمات آموزشللی بللوده و شللامل خللدمات  یبابللت ارائلله در ضللمن ايللن شللهريه صللرفاً. آموزشللی دانشللگاه مراجعلله نماينللد

 .نیسترفاهی 

ت علمللی دانشللگاه، بلله سللايت دانشللگاه مراجعلله  هللای پژوهشللی اعضللای هیللأداوطلبللان بلله منظللور آگللاهی از زمینلله  -13

 . نمايند

 www.modares.ac.ir: نشانی اينترنتی دانشگاه

 

 دانشگاه شاهدشرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در 

 ین اسالم و التزام عملی به احکاماعتقاد به دين  مب -1

 ظام جمهوری اسالمی و قانون اساسیواليت فقیه، ناعتقاد و التزام عملی به  -2

 های غیرقانونیها و گروهو سازمانعدم سابقه وابستگی تشکیالتی، هواداری از احزاب  -3

 محکومیت كیفری موثر ینداشتن سابقه -0

 كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه بندیيپا -0

اعتقاد و التزام عملی به چادر به )برادران رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمی و شئونات اسالمی برای خواهران و  -0

 (ران ضروری استعنوان حجاب برتر برای خواه

گزينش  یبررسی الزم از سوی هسته ،های عمومی متقاضیان دوره و احراز موارد فوقبديهی است در خصوص صالحیت

 .دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايی داوطلبان منوط به تأيید هسته گزينش دانشگاه خواهد بود

 

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  دکترای تخصصی در یانشرایط و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو

هی عضلويت معتبلر بله    گلوا  یارائله . ارتش جمهوری اسالمی ايران باشند عضو رسمی بايدتمامی داوطلبان متقاضی  -1

 (به بعد 0561تاريخ شهريور ماه 

 .مجوز شركت در آزمون از يگان مربوطه الزامی است یارائه -2

 .درصد از ظرفیت پذيرش مربوط به داوطلبان مرد خواهد بود 91حداقل  -3

 .استالزامی  PhDبرای مقطع  ( موريت تحصیلیمأ)انتساب  -0

 .دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه و اياب و كهاب نداردروزی بوده و تحصیل در دانشگاه غیرشبانه -0

 

 

http://www.modares.ac.ir/
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 های پذیرندهدانشگاهفهرست  -0جدول شماره 

 

 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 اپیدمیولوژی ايران 01منطقه آمايشی 

 اپیدمیولوژی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 اپیدمیولوژی شیراز 9منطقه آمايشی 

 اپیدمیولوژی كرمان 9منطقه آمايشی 

 اخالق پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 اخالق پزشکی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 اخالق پزشکی شیراز 9منطقه آمايشی 

 ارگونومی شیراز 9منطقه آمايشی 

 ارگونومی همدان 5منطقه آمايشی 

 اعضای مصنوعی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 اقتصاد سالمت ايران 01منطقه آمايشی 

 اقتصاد سالمت تهران 01منطقه آمايشی 

 انفورماتیک پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 انفورماتیک پزشکی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 انفورماتیک پزشکی مشهد 6منطقه آمايشی 

 انگل شناسی پزشکی اهواز 1منطقه آمايشی 

 شناسی پزشکی انگل دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 انگل شناسی پزشکی زنجان 9منطقه آمايشی 

 انگل شناسی پزشکی مازندران 0منطقه آمايشی 

 انگل شناسی پزشکی همدان 5منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی اهواز 1منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی تبريز 2منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی شیراز 9منطقه آمايشی 

 ايمنی شناسی پزشکی مازندران 0منطقه آمايشی 

 آمار زيستی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 زيستیآمار  دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 آمار زيستی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 آمار زيستی كرمان 9منطقه آمايشی 

 آمار زيستی مشهد 6منطقه آمايشی 

 آمار زيستی همدان 5منطقه آمايشی 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ايران 01منطقه آمايشی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت تبريز 2منطقه آمايشی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت تهران 01 منطقه آمايشی

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت شیراز 9منطقه آمايشی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت همدان 5منطقه آمايشی 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت يزد 7منطقه آمايشی 

 آموزش پزشکی ايران 01منطقه آمايشی 

 آموزش پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 آموزش پزشکی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی انستیتو پاستور ايران 01منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی اهواز 1منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی ايران 01منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی تبريز 2منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 شناسی پزشکیباكتری  شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی كاشان 7منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی مشهد 6منطقه آمايشی 

 باكتری شناسی پزشکی همدان 5منطقه آمايشی 

 بهداشت باروری اصفهان 7منطقه آمايشی 

 بهداشت باروری تهران 01منطقه آمايشی 

 باروریبهداشت  دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 بهداشت باروری شاهرود 0منطقه آمايشی 

 بهداشت باروری شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 بهداشت حرفه ای تهران 01منطقه آمايشی 

 بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 بهداشت حرفه ای شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 بهداشت حرفه ای همدان 5منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط اهواز 1منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط ايران 01منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط تبريز 2منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط تهران 01منطقه آمايشی 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 محیطبهداشت  شیراز 9منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط كرمان 9منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط همدان 5منطقه آمايشی 

 بهداشت محیط يزد 7منطقه آمايشی 

 بینايی سنجی مشهد 6منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی ارومیه 2منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی اهواز 1منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی بابل 0منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی تبريز 2منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی مشهد 6منطقه آمايشی 

 بیوشیمی بالینی همدان 5منطقه آمايشی 

 بیولوژی تولید مثل تبريز 2منطقه آمايشی 

 بیولوژی تولید مثل تهران 01منطقه آمايشی 

 بیولوژی تولید مثل دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 بیولوژی تولید مثل شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 بیولوژی تولید مثل شیراز 9منطقه آمايشی 

 بیولوژی تولید مثل يزد 7منطقه آمايشی 

 پرستاری اصفهان 7منطقه آمايشی 

 پرستاری اهواز 1منطقه آمايشی 

 پرستاری ايران 01منطقه آمايشی 

 پرستاری بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 پرستاری تبريز 2منطقه آمايشی 

 پرستاری تهران 01منطقه آمايشی 

 پرستاری دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 پرستاری شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 پرستاری شیراز 9منطقه آمايشی 

 پرستاری كاشان 7منطقه آمايشی 

 پرستاری كرمان 9منطقه آمايشی 

 پرستاری گلستان 0منطقه آمايشی 

 پرستاری همدان 5منطقه آمايشی 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 پزشکی مولکولی بیرجند 6منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی تبريز 2منطقه آمايشی 

 مولکولیپزشکی  زنجان 9منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی شیراز 9منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی قزوين 9منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی كردستان 5منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی گلستان 0منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی مشهد 6منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی همدان 5منطقه آمايشی 

 پزشکی مولکولی يزد 7منطقه آمايشی 

 توكسین های میکروبی بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین تهران 01منطقه آمايشی 

 خون شناسی آزمايشگاهی و علوم انتقال خون سازمان انتقال خون ايران 01منطقه آمايشی 

 خون شناسی آزمايشگاهی و علوم انتقال خون شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 روانشناسی بالینی ايران 01منطقه آمايشی 

 روانشناسی بالینی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 روانشناسی نظامی بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی انستیتو پاستور ايران 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی ايران 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی تبريز 2منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی زنجان 9منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی سمنان 0منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی شهركرد 7منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی شیراز 9منطقه آمايشی 

 زيست فناوری پزشکی مشهد 6منطقه آمايشی 

 ژنتیک پزشکی انستیتو پاستور ايران 01منطقه آمايشی 

 ژنتیک پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 ژنتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 ژنتیک پزشکی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 ژنتیک پزشکی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 ژنتیک پزشکی مشهد 6منطقه آمايشی 

 سالمند شناسی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 سالمت در باليا و فوريت ها ارتش 01آمايشی منطقه 

 سالمت در باليا و فوريت ها اصفهان 7منطقه آمايشی 

 سالمت در باليا و فوريت ها ايران 01منطقه آمايشی 

 سالمت در باليا و فوريت ها شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 سالمت در باليا و فوريت ها شیراز 9منطقه آمايشی 

 سالمت در باليا و فوريت ها كرمان 9منطقه آمايشی 

 سالمت در باليا و فوريت ها يزد 7منطقه آمايشی 

 سالمت و رفاه اجتماعی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 سیاست های غذا و تغذيه تهران 01منطقه آمايشی 

 سیاست های غذا و تغذيه شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 سیاستگذاری سالمت ايران 01منطقه آمايشی 

 سیاستگذاری سالمت تبريز 2منطقه آمايشی 

 سیاستگذاری سالمت تهران 01منطقه آمايشی 

 سیاستگذاری سالمت كرمان 9منطقه آمايشی 

 شنوايی شناسی تهران 01منطقه آمايشی 

 شنوايی شناسی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 طب سنتی ايران 01منطقه آمايشی 

 طب سنتی بابل 0منطقه آمايشی 

 طب سنتی تبريز 2منطقه آمايشی 

 طب سنتی تهران 01منطقه آمايشی 

 طب سنتی دانشگاه  شاهد 01منطقه آمايشی 

 طب سنتی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 طب سنتی شیراز 9منطقه آمايشی 

 طب سنتی مازندران 0منطقه آمايشی 

 طب سنتی مشهد 6منطقه آمايشی 

 علوم اعصاب بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 علوم اعصاب تبريز 2منطقه آمايشی 

 علوم اعصاب تهران 01منطقه آمايشی 

 علوم اعصاب شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 علوم اعصاب شیراز 9منطقه آمايشی 

 علوم تشريح بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 علوم تشريحی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 علوم تشريحی تبريز 2آمايشی منطقه 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 علوم تشريحی تهران 01منطقه آمايشی 

 علوم تشريحی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 علوم تشريحی كرمان 9منطقه آمايشی 

 علوم تشريحی كرمانشاه 5منطقه آمايشی 

 علوم تشريحی مشهد 6منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه اصفهان 7منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه اهواز 1منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه تبريز 2منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه تهران 01منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه مشهد 6منطقه آمايشی 

 علوم تغذيه يزد 7منطقه آمايشی 

 علوم سلولی كاربردی تبريز 2منطقه آمايشی 

 سلولی كاربردیعلوم  تهران 01منطقه آمايشی 

 علوم سلولی كاربردی رويان -جهاد دانشگاهی  01منطقه آمايشی 

 علوم سلولی كاربردی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 علوم و صنايع غذايی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی ايران 01منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی تهران 01منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم دارويی 01منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی زنجان 9منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی شیراز 9منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی مازندران 0منطقه آمايشی 

 فارماكولوژی مشهد 6منطقه آمايشی 

 فیزيک پزشکی ايران 01آمايشی منطقه 

 فیزيک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 فیزيوتراپی اهواز 1منطقه آمايشی 

 فیزيوتراپی تهران 01منطقه آمايشی 

 فیزيوتراپی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 فیزيوتراپی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 فیزيوتراپی بهزيستی و توانبخشیعلوم  01منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی اهواز 1منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی ايران 01منطقه آمايشی 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 فیزيولوژی بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی تبريز 2منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی تهران 01منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی سمنان 0منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی شیراز 9منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی كرمان 9منطقه آمايشی 

 فیزيولوژی ورزش بقیه اله 01منطقه آمايشی 

 قارچ شناسی پزشکی اهواز 1منطقه آمايشی 

 قارچ شناسی پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 قارچ شناسی پزشکی مازندران 0منطقه آمايشی 

 كار درمانی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 كتابداری و اطالع رسانی پزشکی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 كتابداری و اطالع رسانی پزشکی ايران 01منطقه آمايشی 

 كتابداری و اطالع رسانی پزشکی تهران 01منطقه آمايشی 

 گفتار درمانی تهران 01منطقه آمايشی 

 گفتار درمانی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 مددكاری اجتماعی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 مديريت اطالعات سالمت ايران 01منطقه آمايشی 

 اطالعات سالمتمديريت  تبريز 2منطقه آمايشی 

 مديريت اطالعات سالمت تهران 01منطقه آمايشی 

 مديريت اطالعات سالمت شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 مديريت اطالعات سالمت شیراز 9منطقه آمايشی 

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان 7منطقه آمايشی 

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ايران 01منطقه آمايشی 

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی تهران 01منطقه آمايشی 

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 01منطقه آمايشی 

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی شیراز 9منطقه آمايشی 

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی كرمان 9منطقه آمايشی 

 مشاوره توانبخشی علوم بهزيستی و توانبخشی 01منطقه آمايشی 

 مطالعات اعتیاد ايران 01منطقه آمايشی 

 مطالعات اعتیاد تهران 01منطقه آمايشی 

 مطالعات اعتیاد زنجان 9منطقه آمايشی 
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 رشته دانشگاه منطقه آمایشی

 مطالعات اعتیاد شاهرود 0منطقه آمايشی 

 مهندسی بافت تبريز 2منطقه آمايشی 

 بافتمهندسی  تهران 01منطقه آمايشی 

 مهندسی بافت دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 

 مهندسی بافت شهركرد 7منطقه آمايشی 

 مهندسی بافت شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 (بیوالکتريک)مهندسی پزشکی  شهیدبهشتی 01منطقه آمايشی 

 نانوفناوری پزشکی تبريز 2منطقه آمايشی 

 پزشکینانوفناوری  تهران 01منطقه آمايشی 

 ويروس شناسی پزشکی ايران 01منطقه آمايشی 

 ويروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 01منطقه آمايشی 
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 پزشکیهای دندانرشته (Ph.D)اطالعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی : 0جــدول شــماره 

 30-30سـال تحصیـلی 

 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مربوطهمواد امتحانی و ضرایب 

 ،(0)پزشکی ترمیمی،دندان(0)كودكان پزشکیدندان

 (2)پزشکی اجتماعیو دندان( 0)پريودانتیکس 
 پزشکی دكتری عمومی دندان

پزشکی سالمت دهان و دندان

 اجتماعی
0 

پروتزهای  ،(0)اندودنتیکس ،(0)آمار و روش تحقیق

 (0)پزشکی ترمیمیو دندان (5)دندانی مواد ،(0)دندانی
 2 مواد دندانی پزشکیدكتری عمومی دندان

 

 

 

 

 5961-66 سال تحصیلی رشته سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی Ph.Dمنابع آزمون -6 جدول شماره

تعداد  ضریب نام درس

 سوال

 منابع

دندانپزشکی 

 كودكان

0 21 Pediatric Dentistry -pinkham (4 th Edition 2005) 

 20و20و  20و23و22و21و13و18و10و10و13و3و0و3فصول  

  38و30و30و33و32و31و35و20و

دندانپزشکی 

 ترمیمی

0 09 1- Art and Science of  Operative  Dentistry – Theodore 

M.Roberson ٬H. Heymann ٬ E.J. Swift ,JR - Fifth edition  (2006) 

 21و  25و  10و  10و  0فصلهای  استثنای  بهکلیه فصول 

    Clinical Periodontology – Caranza Tenth edition (2006)-1 09 0 پريودانتیکس
 

  90و91و16و19و12و10و11و59و59و55و50و29و25و22و06و01و7و9و1فصول

دندانپزشکی 

 اجتماعی

2 91 1-Essential Dental Punblic Health (2013). Second Edition 

Authors: Blanaid Daly, Paul Batchelor, Elizabeth Treasure, Richard 

Watt 

 9-9-0فصلهای 

وزارت   –گروه نويسندگان ( 0561)كتاب سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  -2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 کلیه فصول   
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 5961-66 مواد دندانی  سال تحصیلی Ph.Dمنابع آزمون   -7جدول شماره 

 تعداد ضریب نام درس

 سوال

 منابع

آمار و روش 

 تحقیق

دكتر كاظم محمد، دكتر حسین ملک افضلی، )روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی  -0 10 1

 (0575دكتر وارتکس نهاپتیان، سال 

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

 :Pathways of the pulp. Cohen,10th edition2011 (Chapters 10 1 اندودنتیکس

7,8,12,13,14,15) 

پروتزهای 

 دندانی

1 20 Fundamental of Fixed Prosthodontics. Shillinburg, 2013 (Chapters: 

9,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27 

 .Introduction to Dental Materials Van Noort , 2013 .0 35 3 مواد دندانی
2. Craig’s restorative Dental Materials John powers, Ronald 

Sakagvch (2012) 

دندانپزشکی 

 ترمیمی 

1 10 0. Art & Science of Operative Dentistry-Clifford M.Sturdevant 15th 
edition (2006) (Chapters: 2,4,5,8) 

2. Fundamentals of Operative Dentistry , J.B.Summitt, Schwartz 
2006 (Chapters 8,9,10,11,13,16,17,18,19) 
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بخش كتبی و شفاهی  داروسازی شامل دوهای تخصصی رشتهدر  ی پذيرش دانشجودورهبیست و هشتمین  آزمون ورودی

است منفی  یآزمون دارای نمره. دهدبخش شفاهی را تشکیل می% 51و  ی كلنمره% 71 ی بخش كتبی آزموناست كه نمره

میانگین كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبی و كسب حداقل  %91، كسب حد نصاب قبولی در آزمون كتبیو شرط 

از  برابر ظرفیت اعالم شده 2تعداد  .استجهت ورود به مرحله مصاحبه، با رعايت ساير شرايط و مقررات نمره كل آزمون، % 51

 .راه خواهند يافت( شفاهیآزمون )ی دوم ، به مرحله(درصورت داشتن حد نصاب نمره) قبول شدگان آزمون كتبی

ازی در للداروسهای رشته( پی اچ دی)تخصصی دكترای و در مقطع للپذيرش دانشج یدورهبی بیست و هشتمین آزمون كت

فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، های اين آزمون برای پذيرش دانشجو در رشته. برگزار خواهد شد 0/0/30شنبهپنج روز

، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، ، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسیفارماکوگنوزی

 :شودبرگلزاری آن به شرح زير اعلالم می یبرگزار و ضوابط و نحوه مواد دارویینانوفناوری دارویی و زیستکنترل دارو، 

 

مجاز به  50/9/69ی گواهی از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر فراغت از تحصیل تا پايان انشجويان داروسازی با ارائهد .1

 .شركت در آزمون هستند

توانند در اين آزمون شركت می بدون محدودیت گذراندن طرح نیروی انسانیداروسازی  یالتحصیالن رشتهفارغ .2

 .نمايند

 .شودواحد برگزار می آزمونيازده رشته با يک  یمجموعههای داروسازی به صورت آزمون دكتری تخصصی رشته .3

بان هنگام انتخاب رشته داوطل. آمده است 00 یسؤاالت در جدول شمارهتخصصی و تعداد  یرايب برای هر رشتهض

 .انتخاب نمايندها در تمام دانشگاه( 01با رعايت مندرجات جدول شماره )ی تخصصی را رشتهسه توانند تا می

 .اینداشتن نقص عضو مؤثر برای فعالیت حرفه .0

بر اساس ضوابط و مصوبات نشست شورای آموزش داروسازی و تخصصی، به شرح  هستندی متقاضیان موظف كلیه .0

 .جدول زير تعهد محضری به صورت خاص يا عام بسپارند

 

 های تخصصی داروسازیتعهدات رشته -8جدول شماره 

 های داروسازیاسامی دانشکده گروه

 (برابر مدت تحصیل 9/2طول مدت تعهد ) البرز ،شهید بهشتی تهران، 0

 (برابر مدت تحصیل 2طول مدت تعهد ) رشت مشهد، تبريز، اصفهان، شیراز، مازندران، زنجان، 2

 (برابر مدت تحصیل 0طول مدت تعهد ) اردبیل يزد، همدان، اهواز، ارومیه، كرمانشاه، خرم آباد، كرمان، 5

 (طول مدت تعهد نصف مدت تحصیل)بندر عباس  ،زابل 1

 

نامه و موافقت رسمی از طرف مراجع معرفی یفقط با ارائه( دولتی و نظامی)و لشگری كاركنان كشوری  یكلیه .0

 .كيصالح مربوطه مجاز به شركت در آزمون خواهند بود

 .آن را در فرم ثبت نام مشخص نمايند بايدسهمیه هستند كه  یكداوطلبان فقط مجاز به انتخاب   .0

های تخصصی رشته( Ph.D)آزمون دکتری تخصصی  بیست و هشتمین دوره ضوابط و شرایط اختصاصی -0

 30-30داروسازی سال تحصیلی 



36 

 

تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت  اسالمی های مربوط به دانشگاه آزادتحصیل در رشته .8

 .به آن دانشگاه مراجعه نمايند بايدكسب اطالعات 

؛ بنابراین نیست پذیرآزمون امکانبعدی درهیچ یك از مراحل  تغییر سهمیهپس از ثبت نام،  :تذکر مهم

 .ی خود دقت فرمائیددر انتخاب سهمیه

دانشگاه محل پذيرش  یهیأت امنا یمازاد، موظف به پرداخت شهريه طبق مصوبه یسهمیهپذيرفته شدگان با  .3

 .هستند

 

 

 :گزینش اخالقی

منوط به تأيید صالحیت اخالقی توسط هیأت مركزی در دانشگاه محل تحصیل صدور حکم قطعی برای پذيرفته شدگان 

 .استگزينش دانشجو 

انضباطی  یوانند با سپردن تعهد به كمیتهتمی ،باشد« قبول با اخذ تعهد»ها آنی صالحیت اخالقی هپذيرفته شدگانی كه نتیج

 یتحصیلی خود را در رشته یشورای آموزش داروسازی و تخصصی، دورهی ی آن به دبیرخانهدانشگاه محل تحصیل و ارائه

 .مربوطه شروع نمايند

 

 به پذیرفته شدگان  خوابگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تعهدی نسبت به واگذاری دانشگاه

ی شورای آموزش داروسازی و تخصصی هیچ گونه ندارند و مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه

 .ها را ندارندمسئولیتی در قبال اخذ خوابگاه جهت پذیرفته شدگان در هیچ یك از دانشکده
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 های تخصصی داروسازیرشته (Ph.D)دکتری مون زآمنابع  -6جدول شماره 

 

 فارماسیوتیکس

 سوال 05

1- Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Aulton, 

2013 

فارماکوگنوزی و 

 بیوتکنولوژی

 سؤال 35

1- Trease and Evance’ Pharmacognosy. Evance WC, Last edition.   

Part 5: Pharmacopoeia and Related drugs of biological   

         origin 

2- Molecular Biotechnology. Glick et al, 2010. 

-Chapter 2: DNA, RNA  & Protein Synthesis 

- Chapter 10: Protein Therapeutics 

- Chapter 11: Nucleic Acids as Therapeutic Agents 

-Chapter 12: Vaccines 

 داروسازی بالینی

 سؤال 00

 شناسی تألیف دکتر غالمی و دکتر مجتهدزاده  کتاب درسنامه جامع درمان

 :عناوین

 ترمبوآمبولی، آنژين صدری، نارسايی قلبی، ختالالت چربی، اپرفشارخونی :قلب وعروق

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

 آب و الکترولیت ها ،نارسايی مزمن كلیه :کلیوی

 پاركینسون، سردرد، صرع :مغز و اعصاب

 تیروئید، ديابت :غدد درون ریز

 اضطراب، خلقی دوقطبی، افسردگی، اسکیزوفرونی :روانپزشکی

 كنتراسپتیوها، PMSديسمنوره و  :زنان

 نقرس، ارتريت روماتوئید، پوكی استخوان :استخوان و مفاصل

انتقالی  یعفونتها، (UTI)عفونت مجاری اداری ، عفونتهای فوقانی دستگاه تنفس :عفونی

 (مننژيت)سیستم اعصاب مركزی ، هپاتیت، (STD)از راه جنسی

 پسوريازيسو  آكنه :پوستی

 آنمی :خون

 COPD و آسم :تنفسی

 مروری بر عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی :نکولوژیا

 

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

 .استفاده شود  2513چاپ سال  Applied Therapeuticsندارد از کتاب 
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 شیمی دارویی

 سؤال 05

Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. last edition 

Chapters: 

Drug  Design  and  Relationship of Functional Groups to 

Pharmacologic Activity (Chapter 2) 

Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter 7)    

Drug  Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter 8) 
Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter 9)  

Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic 

Neurotransmission (Chapter 10) 

Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter 15) 

Antiseizure  Drugs (Chapter 17) 

Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter 14) 

Central Analgesics (Chapter 20) 

Adrenocorticoids (Chapter 28) 

Men’s Health (Chapter 40) 

Women’s Health (Chapter 41) 

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) 

Antidepressant agents (Chapter 18) 

 داروشناسی و

 سم شناسی 

 سؤال 00

1- Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al.,  2012   

 ويژه، عناوين قسمت در البته. ويژه عناوين و شناسی سم قسمت بجز كتاب مباحث همه

 .امتحان است شامل گوارشی داروهای مبحث

 

2- Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of 

Poisons. Last edition. 

 :فصلهای

تحريک پذيری  ،مزمنینتیک، سمیت حاد، تحت حاد و تحت توكسیکوك ،فلزات سنگین

 پوستی

 

 



39 

 

تخصصی  هایرشته( Ph.D)دکتری های مورد تأیید شرکت در آزمون نهائی رشته فهرست -15 جدول شماره

 1330داروسازی سال  

 (مقطع قبل)مدارک تحصیلی مورد پذیرش  (Ph.D)ی تخصصی رشته

 کنترل دارو
 داروسازی: دكتری عمومی

به شرط دارا بودن ) كارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (كارشناسی داروسازی

 فارماسیوتیکس
 داروسازی: عمومیدكتری 

به شرط دارا بودن ) كارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (كارشناسی داروسازی

 سم شناسی

 داروسازی، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمايشگاهلی: دكتری عمومی

های علوم سلولی و مولکولی، گرايش)بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زيست شناسی : كارشناسی ارشللد

 ، داروسازی، سم شناسی، داروشناسی(ژنتیک، میکروبیولوژی، زيست فناوری

 داروسازی سنتی
 داروسازی: دكتری عمومی

به شرط دارا بودن ) كارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (كارشناسی داروسازی

 بیوتکنولوژی دارویی

 داروسازی و پزشکی: عمومیدكتری 

، مهندسی (بیوتکنولوژی پزشکی) زيست فنآوری دارويی، زيست فنآوری پزشکی : كارشناسی ارشد

شیمی، بیوشیمی، زيست شناسی،  میکروب شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی  و نانوتکنولوژی دارويی، 

 زيست فناوری میکروبی

به شرط دارا بودن ) ناپیوسته داروسازی  كارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد

 (كارشناسی داروسازی

 اقتصاد و مدیریت  دارو

 داروسازی، پزشکی، دامپزشکی: دكتری عمومی

ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزيابی فناوری سالمت، مديريت خدمات بهداشتی : كارشناسی ارشد

پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته و درمانی، نظارت بر امور دارويی و كارشناسی ارشد 

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازی) داروسازی 

 

 فارماکوگنوزی

 داروسازی، پزشکی: دكتری عمومی

 فیتوشیمی و: كارشناسی ارشد

به شرط دارا بودن ) كارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد  ناپیوسته داروسازی 

 (داروسازیكارشناسی 

 شیمی دارویی

 داروسازی: دكتری عمومی

 شیمی آلی، شیمی تجزيه، شیمی دارويی و: كارشناسی ارشد

به شرط دارا بودن ) كارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (كارشناسی داروسازی

 داروسازی بالینی
 داروسازی: دكتری عمومی

به شرط دارا بودن ) پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی كارشناسی ارشد 

 (كارشناسی داروسازی

 نانوفناوری دارویی

 علوم آزمايشگاهیو دكتری  دندانپزشکی، داروسازی، پزشکی، دامپزشکی: عمومی دكتری

شکی، زيست فنآوری نانوتکنولوژی پز ،(كلیه گرايش ها) نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی  :ارشد كارشناسی

پزشکی، داروشناسی، سم شناسی،  فیزيولوژی، بیوشیمی، بیوفیزيک، علوم تغذيه، علوم بهداشتی 

 -گرايش علوم سلولی) درتغذيه، ايمنی شناسی پزشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک،  زيست شناسی 
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) سی پزشکی ، میکروب شناسی پزشکی، مهند(مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزيک، ژنتیک

، ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیک (كلیه گرايش ها) ، شیمی (كلیه گرايش ها

به شرط دارا بودن ) وكارشناسی ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (كارشناسی داروسازی

 زیست مواد دارویی

 دندانپزشکی، دامپزشکی، پزشکی، داروسازی: دكتری عمومی

پلیمر، زيست شناسی سلولی  نانوفناوری پزشکی، پزشکی،   زيست فن آوری:  كارشناسی ارشد

كلیه گرايشهای ، پايه و بیوشیمی بیوفیزيک بیوفیزيک و بیوشیمی بالینی، فیزيک پزشکی، ملکولی،

ناسی ارشد ، كارشمهندسی بافت و زيست مواد، مهندسی پزشکی  ،، مهندسی داروسازی شیمی

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازی) پیوسته داروسازی و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازی 

 

 

 دروس امتحانی و ضرایب آنها برای هر رشته تخصصی داروسازی -11جدول شماره 
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 2 0 0 0 5 0 2 0 0 9/1 9/1 11 شیمی دارويی 0

 5 0 5 5 0 0 5 9/0 0 2 0 11 فارماسیوتیکس 2

5 
داروسازی 

 بالینی
19 2 0 5 2 9/1 2 0 0 0 0 0 

1 
 و  داروشناسی

 سم شناسی
19 2 0 2 2 2 5 2 0 0 0 2 

9 
فارماكوگنوزی 

 بیوتکنولوژیو 
51 9/1 5 9/1 5 9/1 0 0 9/1 9/1 5 9/1 
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 :پزشکی كالسیک به شرح جدول زير -0

 بیماریهای داخلی

 :مباحث زیر از کتاب

 Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; 2512 

Part 1 “Introduction to Clinical Medicine” 

Part 2 “Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases” 

 195تا  0مجموعاً صفحات 

 نبیماریهای کودکا

 :مباحث زیر از کتاب
Nelson Essential of Pediatrics./ W.B.Saunders/ 2011 

Section 
11 
 

 The Fetus and the طب جنین و نوزاد

Neonatal Infant 

تا انتهای 08فصل های 

02 

Section 
16 

Infections       بیماریهای عفونی 
تا آخر  33از اول فصل 

 120فصل 

Section 
17 

The Digestive System سیستم گوارشی 
 

 120فقط فصل 

 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 

 30-30طب سنتی سال تحصیلی   یرشته( Ph.D)آزمون دکتری تخصصی منابع  -8



42 

 

Chapter 37 Abnormal Uterine Bleeding 

Chapter 38 Premenstrual Syndrome 

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

  230-10صفحات     2515جراحی شوارتز 

 

 اخالق و تاريخ پزشکی -2

 :پزشکیاخالق  -الف

برای »انتشارات  -ی دكتر باقر الريجانیمروری بر مبانی اخالق پزشکی تالیف آقا)جلد اول  -كتاب پزشک و مالحظات اخالقی   

 (0595، «فردا

 :تاريخ پزشکی ايران -ب

 تالیف مرحوم دكتر محمود نجم آبادی 2بخش های منتخب از كتاب تاريخ طب در ايران جلد    

آموزش پزشکی مركز سنجش  اينترنتیدسترسی داوطلبان، تصوير صفحات مورد اشاره از اين كتاب در پايگاه به منظور سهولت )   

 (.قرار داده شده است

 :منابع آزمون كتبی اطالعات طب سنتی به شرح زير است  -5

 0561انتشارات المعی  -قانونچه چغمینی ترجمه استاد اسماعیل ناظم -الف  

نشر شهر و   -تالیف دكتر محسن ناصری، دكتر حسین رضايی زاده، دكتر رسول چوپانی: مروری بر كلیات طب سنتی -ب  

 99191520: شماره تماس - 0561بهار   -انتشارات طب سنتی ايران 

 (بخش های منتخب)كتاب الموجز ابن نفیس، چاپ مصر  -ج  

آموزش پزشکی اينترنتی مركز سنجش ت مورد اشاره از اين كتاب در پايگاه به منظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصوير صفحا)

 (.قرار داده شده است

 كتاب صرف و نحو عربی، تألیف دكتر خوانساری، انتشارات ناهید-1

  90تا  26از صفحه : اقسام كلمه و فعل -0: صرف    

 66تا  69مذكر و مؤنث                    از صفحه : مبحث اسم -2

  017تا  012مفرد و مثنی و جمع      از صفحه                                        

  015تا   020جامد ومشتق               از صفحه                                          

  091تا  011معرفه و نکره               از صفحه                                        
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  099تا  099متصرف و غیر متصرف     از صفحه                                       

 

  061تا  077از صفحه :   اعراب فعل -0:  نحو  

  219تا  256و  از    227تا  060از صفحه : اعراب اسم -2           

  299تا  296از صفحه : اقسام اعراب-5           
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 های ممنوعه برای اقامت اتباع خارجیها و شهرستاناسامی استان:  12جدول شماره

 
 شهرستانهای ممنوعه استان ردیف

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  آذربایجان شرقی  1

 . در شهرهای مرزی استان ممنوع می باشد  خارجیاتباع كلیه اقامت اتباع افغانی در سطح استان و  آذربایجان غربی  2

 اردبیل 3
اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستانهای پارس آباد،بیله سوار، 

 . گرمی،مشکین شهرو نمین ممنوع میباشد 

 اصفهان 0

اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای نطنز ، فريدن، فريدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش 

و بخش ابوزيد از شهرستان آران و اردستان خور و بیابانک، مركزی،  اصفهان، دهاقان ، نائین، گلپايگان، 

 . ممنوع می باشد بیدگل 

 ایالم  0
 وكلیه اتباع خارجی در شهرستان های مهران و دهلران و اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت 

 . شهرهای مرزی ممنوع میباشد 

 فاقد ممنوعیت البرز 0

 .  شهرستان های ديلم و گناوه ممنوع میباشد اقامت اتباع افغانی در  بوشهر 0

 شهرداری تهران برای اتباع افغانی  05فاقد ممنوعیت به استثنای منطقه خجیر در منطقه  تهران  8

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  بختیاریو چهارمحال  3

 خراسان جنوبی 15

اقامت كلیه اتباع خارجی در شهرستانهای مرزی نهبندان،سربیشه،درمیان ،قاين،زيركوه،فردوس و 

جاز اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای بیرجند و خوسف م.  سرايان و طبس  ممنوع می باشد 

 . اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع است .است

 .اقامت اتباع افغانی و عراقی در سطح استان ممنوع می باشد  خراسان شمالی 11

 خراسان رضوی 12
شهرستانهای مرزی تربت جام،قوچان،تايباد،خواف،سرخس،كالت نادری و درگز اقامت اتباع افغانی در 

 . ممنوع است 

 خوزستان 13

اقامت و تردد  اتباع . اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع می باشند

 خارجی در شهرستانهای آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان ممنوع میباشد

گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهای آبادان و خرمشهر بالمانع  ایاتباع خارجی دار اقامت: تبصره 

 . میباشد 

 زنجان 10
اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد صرفاً شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت 

 . اتباع عراقی مجاز میباشد 

 سیستان و بلوچستان  10

 .در كل استان ممنوع می باشدو عراقی اقامت اتباع افغانی 

بخش های مرزی شهرستانهای نیز اقامت و تردد اتباع خارجی در شهرستانهای زابل،هیرمند،زهک و 

 . خاش،ايرانشهر،سراوان و چابهار ممنوع می باشد

 سمنان 10

ركز آزمايش معراج يک و منطقه تردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه گرمسار و ورودی قصر بهرام ، م

اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای .دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع می باشد

 .و دامغان ممنوع است شاهرود
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 فارس 10
اقامت اتباع افغانی در شهرستانهای فیروز آباد ، فراشبند،داراب،ارسنجان،فسا،مهر،رستم،نی ريز و خنج 

 .میباشد ممنوع 

 . به استثناء شهرستان قزوين ، ساير شهرهای استان برای اقامت اتباع افغانی ممنوع میباشد  قزوین 18

  فاقد ممنوعیت قم  13

 کرمان 25
نوجان،بافت، عنبرآباد،قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج ماقامت اتباع افغانی در شهرستانهای 

 . رودبار،فارياب،نرماشیر،كهنوج،جیرفت،انار و اتباع عراقی در سطح استان ممنوع میباشد 

 .اقامت اتباع افغانی درسطح استان و كلیه اتباع خارجی در شهرهای مرزی استان ممنوع میباشد  کرمانشاه 21

 کردستان 22
اتباع خارجی در بخش مركزی شهرستان كلیه اقامت همچنین اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و 

 (به استثنای مهمانشهرها.)سقز و شهرستانهای بانه و مريوان و شهرهای مرزی استان ممنوع می باشد 

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  کهگیلویه و بویراحمد 23

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  گیالن 20

 .  صرفاً شهرستان های گرگان و گنبد برای اقامت اتباع افغانی مجاز میباشد  گلستان 20

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  لرستان 20

 .اقامت اتباع افغانی در كل استان ممنوع می باشد مازندران 20

 مرکزی 28
شهرستان های آشتیان، تفرش، فراهان،فرمهین،خمین، شازند، محالت، زرنديه، اقامت اتباع افغانی در 

 .  كمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع میباشد 

 . اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد  همدان 23

 هرمزگان 35
كل استان .كیش،حاجی آباد،قشم،ابوموسی،جاسک ممنوع می باشداقامت اتباع  عراقی در شهرستانهای 

 .قامت اتباع افغانی ممنوع می باشدبرای ا

 .  شهرستان های خاتم و بافق ممنوع میباشد اقامت اتباع افغانی در  یزد 31
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 :نمره کتبی هر درس به درصد. 1

الی نفی و سؤالی كه بیش از يک پاسخ داده شود يک امتیاز مپاسخ اشتباه و يا سؤ ،5ن به ازای هر پاسخ صحیح امتیاز در اين آزمو

تعداد سؤال پاسخ n1 تعداد سؤال پاسخ صحیح و  nتعداد سؤال هر درس،  Nاگر . شودخ داده نشده امتیاز صفر منظور میكه پاس

 .آنگاه نمره خام از رابطه زير به دست می آيد غلط باشد،

 

0 n -n5   خام درس  ینمرهi ام 

 

 :شوداين نمره با فرمول زير به درصد تبديل می  

 

     
     

  
 ام iخام به درصد درس  ینمره            

 

مانده تعداد سؤال باقی Nاگر در يک درس طبق كلید نهايی تعدادی ازسؤاالت غلط باشد، اين سؤاالت حذف شده و  :1تبصره 

 .صحیح می شود

 سؤال صحیح 56، مذكورسؤال درس  11از تعداد  ها چهل باشدالغلط باشد و كل سؤسؤال  يک ایبه عنوان نمونه در رشته

(N=39) خواهد بود. 

 

 :ی کل ترازمحاسبه نمره. 2

 .شودمیمحاسبه (  NKH i) عدد نمره خام به درصد  mدرس امتحانی،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 

 یدر كارنامه( به تعداد دروس امتحانی)نمره خام به درصد  9درس امتحانی بوده، لذا  9آمار زيستی دارای  یبه عنوان نمونه رشته]

 .[ داوطلب درج می گردد

عبارتی ه ب. شودمی(  NT i)تراز  ی، تبديل به نمره(NKH i)خام به درصد  یاكتسابی، نمره یدر هر درس با كمک ماكزيمم نمره

(NKH i  )خام به درصد درس  ینمرهi تراز  یام به نمره(NT i  )شودتبديل می. 

از طريق فرمول زير (  NKLT)كل تراز  یمربوطه، نمره یها در رشتهضرايب آندروس مختلف و ( NT i) با داشتن نمرات تراز

 .شودمحاسبه می

     
      

   
  

 .باشدم میاُ i  ضريب درس   

 .شودكل تعیین می یكل در كارنامه درج و رتبه براساس اين نمره یاين نمره. گیردپذيرش افراد براساس اين نمره صورت می

های رشته در يک مجموعه مشخص شده است، به تعداد رشته 02های تخصصی داروسازی كه امتحانی رشته یدرمجموعه: تذكر مهم

رشته خواهد  02كل برای هر يک از  یكل و يک رتبه یبه عبارتی دارای يک نمره. كل خواهد بود یآن مجموعه داوطلب دارای نمره

 .دشواكتسابی آن رشته محاسبه می یاساس نمرهافراد در هر رشته بر یرتبه. بود

 

 :ی کل ترازو  نمره ی نمره کتبی هر درس به درصدنحوه محاسبه .3
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صورت اينترنتی از طريق سايت ه فقط ب 21/5/69 تا 01/5/69ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگیری از تاريخ  

 http://www.sanjeshp.ir نسبت به ارسال مدارك اسکن شده  بايدزمان با تکمیل فرم ثبت نام داوطلبان هم. شودانجام می

الزم به ككر است پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك و . الذكر اقدام نمايندصورت اينترنتی به آدرس فوقه خود فقط ب

شود و برای افرادی كه كد رهگیری دارند، می توسط داوطلب برای وی كد رهگیری صادر «ثبت»بالفاصله پس از فشار دادن دكمه 

داوطلبان موظفند پس از . در صورت كامل بودن مدارك و احراز شرايط شركت در آزمون، كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد

 .چاپ شده از فرم ثبت نامشان برای مراحل بعدی آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند یآن را به همراه نسخه ،صدور كد رهگیری

-هم .يا اتوماسیون اخذ نخواهد شد ی يا كتبی يا ارسال از طريق پستصورت حضوره گونه مدركی ب الزم به توضیح است كه هیچ

مدارك  یكلیه هستندداوطلبان ملزم  بنابراين،. چنین به مداركی كه با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

-مدارك ارسال نمی ،افرادی كه در هنگام ثبت نام برای. اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اينترنتی ارسال نمايند

 . كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد ،كنندكنند و يا ناقص ارسال می

با مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش  بايدداوطلب . است( و پنجاه هزار ريال ششصد)يال  991.111مبل  ثبت نام  یهزينه -1

 الزم به ككر است  .اقدام نمايد( Ph.D)پزشکی نسبت به خريد اعتبار و دريافت كد پرداخت جهت ثبت نام آزمون دكتری تخصصی 

 .نیستوجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد 

 .نترنتیتکمیل دقیق فرم ثبت نام اي  -2

يت كد رهگیری از سا یداوطلبان شاهد و ايثارگر نیازی به ارائه)رزمندگان  یمتقاضیان استفاده از سهمیه یكد رهگیری ويژه -3

 (.ايثار يا كد ايثارگری ندارند

دانشگاه مذكور نسبت به به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نموده و از طريق  0دانشجويان ترم آخر با همرا داشتن فرم شماره  -0

بديهی است در صورت عدم دريافت توسط  .از ارسال موارد مربوطه اطمینان حاصل شود لزوماً) ارسال اطالعات مورد نیاز اقدام نمايند

فرم  بايددانشجويان ترم آخر (. ك درج خواهد شدرگونه مسئولیتی نداشته و نقص مد اين مركز هیچ مركز سنجش آموزش پزشکی،

مربوط به خود را با مهر و امضای رسمی معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل بدون قلم خوردگی يا الك گرفتگی اسکن  0 شماره

 .نموده و ارسال نمايند

الزم است اين دسته . هستندمعلول جسمی و حركتی ، ناشنوای مطلق ،گواهی در خصوص وضعیت داوطلبانی كه نابینای مطلق -0

همراه با ساير مدارك از طريق  را اسکن نموده، كور را از مراكز سازمان بهزيستی استان كيربط دريافت و آنن گواهی مذاز داوطلبا

 .سايت مركز سنجش ارسال نمايند

ثبت نام اصلی را  كامل فرم، فرم یداوطلبان بايستی بعد از مطالعه ،برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در تکمیل فرم ثبت نام -0

 .تکمیل نمايند

الزم است داوطلبان هنگام . فرم ثبت نام را تکمیل نمايندبايد ( 69-69سال تحصیلی)داوطلبان آزمون دكتری تخصصی  یكلیه -0

بديهی است هرگونه سهل انگاری در اين امر موجب اختالل در ورود اطالعات . تکمیل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمايند

خود  ینامهضمناً كد رهگیری دريافتی را جهت دريافت كارت ورود به جلسه، كارنامه و پاسخ. ربوط به داوطلب در رايانه خواهد شدم

 .يادداشت نمايند و از فرم ثبت نام خود پرينت بگیرند

 :مدارک الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون -15

http://www.sanjeshp.ir/
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ارسال  phd95@sanjeshp.ir توانند مطلب خود را به نشانی پست الکترونیک، میالداوطلبان در صورت داشتن هرگونه سؤ -8

ضمناً از ارسال هرگونه مدرك به صورت غیراينترنتی جداً . به مراجعات حضوری، تلفنی يا كتبی پاسخ داده نخواهد شد. كنند

 .خودداری شود

شدن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر  در صورت محرز ،صورت اينترنتی استه نام بكه ثبت با توجه به اين: تذكر مهم

 تر از شرايطاز تحصیل داوطلب جلوگیری شده و محرومیت متخلفان به مراتب بیش( برگزاری ، قبولی و تحصیل)مرحله از آزمون 

 .ها با داوطلب برخورد خواهد شدت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونعادی خواهد بود و طبق مصوبات هیأ

 : 15/3/30 مدارک الزم جهت اسکن و ارسال اینترنتی از تاریخ -3

 (خودداری شود استهايی كه دارای مهر از اسکن عکس) 1x5عکس -6-0 

 اصل كارت ملی -6-2

 اصل شناسنامه -6-5

 .دوره كارشناسی ارشد يا دكتری عمومی يا مدرك معتبری كه نمايانگر فراغت از تحصیل داوطلب باشد یاصل دانشنامه -6-1

وری آآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فندرمان و  های بهداشت،خانهيید يکی از وزارتأمدارك تحصیلی خارج از كشور بايد به ت)

 .(رسیده باشد

كه در  در صورتی (.برای دانشجويان ترم آخر گواهی معدل ترم های گذرانده شده) تحصیلی یاصل گواهی معدل دوره -6-9 

امتیاز  ،معدل یبديهی است در صورت عدم ارائه) .نیستگواهی معدل  یمدارك تحصیلی، معدل قید شده باشد نیازی به ارائه

 (.مربوطه صفر منظور خواهد شد

 .امضاء و ممهور شده باشد  الزاماً مربوط به دانشجويان ترم آخر كه 0فرم شماره  -6-9 

 ی وضعیت نظام وظیفه عمومیاصل مدرك نشان دهنده -6-7 

 (2و فرم شماره ) رسمی متقاضی استفاده از ظرفیت مازاد( مربی)ت علمی برای اعضای هیأ 0569اصل حکم كارگزينی سال  -6-9

برای اعضای   Ph.Dكتبی بدون قید و شرط از باالترين مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در مقطع  ینامهموافقت -6-6

 .ت علمی مربی رسمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابستههیأ

دامی و تشکیالتی اری استخاد ینامهتواند به استناد آئینكيربط می یدانشکده/در ارتباط با مأموريت آموزشی كاركنان، دانشگاه

 Ph.Dموريت آموزشی به كاركنان جهت ادامه تحصیل در مقطع ء، نسبت به اعطا مأت امناكارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأ

 .از مرخصی بدون حقوق استفاده نمايند بايدكاركنان مذكور  ،در غیر اين صورت .اقدام نمايد

امور ايثارگران استان محل  و منشی و ساير تسهیالت مربوطه صادره از بنیاد شهیدفرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از  -6-01

 پرونده

تحصیل دانشجويان ممتاز و  یتسهیل ادامه ینامهدانشگاه مربوطه طبق آيین نامه برای استعدادهای درخشان ازاصل معرفی -6-00

 (5فرم شماره )زش پزشکی درمان و آمو استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت،

كد  یداوطلبان شاهد و ايثارگر نیازی به ارائه)رزمندگان  یرقمی ويژه متقاضیان استفاده از سهمیه 02كد رهگیری  -6-02

 (رهگیری از سايت ايثار يا كد ايثارگری ندارند

 كارت فرزند يا همسر شهید،  كارت جانباز، فرزند يا همسر جانباز-6-05

 كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزی یمربوط به جهادگران داوطلب بسیجی از ادارهفرم -6-01

 (های دارای طرح اجباریآموختگان رشتهدانش یويژه) موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یگواهی نشان دهنده-6-09
 نند در مهلت زمانی تعیین شده جهت ارسال به موقع شود داوطلبان مدارك اعالم شده را از قبل آماده نمايند تا بتواتوصیه می

كیلو بايت تهیه  511تا  21و حجم  jpgهر يک از تصاوير اسکن شده می بايست با فرمت . اينترنتی مدارك اقدام نمايند

 .شوند

mailto:phd95@sanjeshp.ir
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  شهر تهران، تبريز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، كرمان و كرمانشاه و  اين كه توزيع كارت  9با عنايت به برگزاری آزمون در

تا  9/9/69سه شنبه روز از  بايد كارت ورود به جلسه آزمون دريافت و پرينتجهت  انداوطلبفقط به صورت اينترنتی است، 

 .ه سايت مركز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمايندب 9/9/69چهارشنبه 

 که در فرم ثبت نام قرار گرفته است، نهایت دقت را بفرمایند انتخاب شهر محل آزمونوطلبان در دا. 

  شرکت نموده اند و تمایل دارند در آزمون   پزشکیدستیاری دندانداوطلبانی که در آزمونPh.D  های مواد رشته

را انتخاب نمایند  امتحانی شهر تهران یحوزه باید ،پزشکی اجتماعی ثبت نام نماینددندانی یا سالمت دهان و دندان

ضمن تماس با شماره  است،پزشکی آنان غیر از شهر تهران امتحانی آزمون دستیاری دندان یو در صورتی که حوزه

. پزشکی به شهر تهران اقدام نمایندنسبت به تغییر حوزه امتحانی آزمون دستیاری دندان 521 - 00832015تلفن 

شنبه پزشکی اجتماعی عصر روز پنجرشته های مواد دندانی و سالمت دهان و دندان آزمونالزم به ذکر است که 

 .دشخواهد برگزار و فقط در شهر تهران  0/0/30

 

 :تذکرات

تعهد خاص يا  پزشکی و بهداشت، یپايه های علومرشته( Ph.D)پذيرفته شدگان آزمون دوره دكترای تخصصی  یاز كلیه :الف

 .شودها و با تشخیص كمیسیون تعهدات خاص وزارت متبوع اخذ میعام بر اساس اعالم نیاز از يکی از دانشگاه

های علوم پزشکی ها و دانشکدهسسات تابعه و دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤن رسمی وزارت مستخدما -0تبصره 

 .تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد شتی درمانی كشور،و خدمات بهدا

های تحصیلی چه هزينهچنان های دولتی و وابسته به دولت،سسات و شركتمؤ ها،خانهن رسمی ساير وزارتمستخدما -2تبصره 

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

، در هستندكه شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی يا ساير نهادها ( Ph.D)موضوع تعهدات قانونی دانشجويان مقطع دكتری تخصصی »

ن ی مستخدماكلیه :مطرح و مصوب گرديد 06/1/60مورخ  شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی یچهل و هشتمین جلسه

 یها و نهادهای غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كه در آزمون دورهها، سازماندانشگاه( و كاركنان مربیان)

پس از قبولی متعهد خدمت در وزارت  بايدشوند، صورت آزاد پذيرفته میه های علوم پزشکی برشته( Ph.D)دكتری تخصصی 

ورتی كه درخواست تعهد به محل خدمت خود را دارند، محل خدمت بايد متعهد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند و در ص

واهد شد را پرداخت نموده و های تحصیلی كه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خهزينه یشود كه كلیه

 «.موريت آموزشی دانشجوی مورد نظر را صادر نمايدحکم مأ

 

 ،شودعدم واجد شرايط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالی مشخص  ،هر مرحله از آزمون يا تحصیل كه در در صورتی -ب

و طبق مصوبات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات و داوطلب از شركت در آزمون سال بعد محروم  شدهقبولی او كان لم يکن تلقی 

 .با او برخورد خواهد شد

 

تحصیل را طی مدت  یهنگام ثبت نام متعهد شوند دوره بايدو پذيرش در دانشگاه، داوطلبان دقت نمايند در صورت قبولی  -ج

 .تعیین شده به اتمام خواهند رساند

 

 انستیتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران هیچ های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ايران، مشهد، زنجان،دانشگاه -د

 .به پذيرفته شدگان ندارندگونه تعهدی در قبال ارائه خوابگاه 



50 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاریخ

 

 

 30-30تحصیلی  دکتری تخصصی سال آزمون در شرکت متقاضی آخر ترم داوطلب دانشجوی فرم مخصوص

 

  پزشکی آموزش سنجش مرکز : به

 ……………………………………………………………  دانشگاه : از

  دارد می اعالم بدينوسیله
خانم
آقای
 ………………………… 

كدملی
شناسنامه شماره

 .............................. :سال متولد  .

 تاريخ تا حداكثر..................................................... دكتری تخصصی رشته دوره آزمون در شركت متقاضی ..................................... فرزند

دوره در 50/9/69
ای حرفه  دكتری

ارشد كارشناسی
 خواهد التحصیل فارغ ........................................ گرايش ....................................................... رشته 

 .شد

 ......................................... گذرانده واحدهای كل معدل و ........................................................... كنون تا نامبرده گذارنده واحدهای تعداد

 .باشد می
 

 می ترجمه ارزش و دیگر اعتبار گونه هر فاقد و گردیده صادر مرکز آن اطالع جهت" صرفا گواهی این

 .باشد
 

 

 

 

 دانشگاه آموزشی معاون  امضاء و مهر

 1 شماره فرم
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 بسمه تعالی

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاریخ

 

 

 30-30تحصیلی  سالدکتری تخصصی  آزمون اعضای هیئت علمی مربی  رسمی متقاضی شرکت در فرم مخصوص

 
 پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت پزشکی آموزش سنجش مرکز : به

 …………………………………………………………… از

دارد می اعالم بدينوسیله
خانم
آقای

به  ............................................................
كدملی

شناسنامه شماره
 :سال متولد ...........................................  

 دكتری تخصصی رشته دوره آزمون در شركت با مشخصات زير متقاضی ........................................ فرزند............................ 

دانشگاه علوم  در رسمی     آزمايشی     شاغل عضو هیئت علمی مربی............................................................................. 

 . می باشد .................................................................پزشکی

 

 ......................... :شماره شناسنامه................................  :نام پدر .....................................   :نام.................................................     :نام خانوادگی  -0

 ........................................................ :كدملی       .................................................................... :رشته امتحانی -2

 .......................................... :دانشگاه محل تحصیل................................  ................................ :ای  رشته مقطع كارشناسی ارشد يا دكتری حرفه -5

 ........................................... :معدل............................................  :سال فراغت از تحصیل........................................      :سال ورود 

 ................................................: تاريخ شروع(    دانشگاه علوم پزشکی) محل خدمت كنونی  -1

 گذارنید  در صورتیکه متعهد خدمت به وزارتخانه، سازمان يا مركزی بوده و يا در حال حاضر تعهد خود را می -9

تاريخ : ........................... تاريخ شروع تعهد: ............................... مدت تعهد..........................................  :نام سازمان يا مركز مورد تعهد ككر نمائید

 ............................................. :خاتمه

 آيا خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان را گذرانیده ايد ؟  -9

 : ..................................................يخ خاتمهتار................................................  :تاريخ شروع..............................................  :تمحل خدم

    آقای / شود خانم  بدينوسیله گواهی می -7

 

 

 محل امضاء و مهر باالترین مقام مسئول صادر کننده حکم کارگزینی

 

 
 

 تمهتاريخ خا تاريخ شروع نوع رابطه استخدامی

 رسمی قطعی: الف 

 رسمی آزمايشی : ب
  

  

  2شماره فرم
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 بسمه تعالی

 
 

                                                                                     

 .…..………………………شماره                                                                                                   

 …………..………………..اریخت                                                                                                                                                     
 

مخصوص داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر 

                                                             (30-30سال تحصیلی)  Ph.D  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آزمون دکتری تخصصی 
 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : به 

 ……………………………………………علوم پزشکی  دانشگاه از

 با سالم و احترام 

و با مشخصات زير جهت استفاده از ...................... با شماره تلفن  ..................شبانه /التحصیل دوره روزانهفارغ  ............................................آقای / بدينوسیله خانم 

 .ضمناً مدارك به شرح زير پیوست می باشد . معرفی میگردد  69-69آئین نامه استعدادهای درخشان در آزمون دكتری تخصصی سال 

نام و نام 

 خانوادگی

نام 

 پدر

شماره 

 شناسنامه

سال فارغ 

 التحصیلی

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه 

محل 

 تحصیل

دارابودن 

  3شرایط ماده 

دارابودن 

شرایط ماده 

0 

 توضیحات

         

 :مدارك پیوست مربوط به احراز شرايط 

 : 5ماده 

 : 1ماده 

و آموزش درصورت مغايرت هريک از مواردفوق با مفاد آئین نامه تسهیالت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ويژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان 

 . پزشکی مسئولیت عواقب بعدی بعهده دانشگاه و خود داوطلب خواهد بود 

 

 

 محل مهر و امضاء معاون آموزشی دانشگاه                                                                            

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3فرم شماره   
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