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:قدمهم  

ا سپاس بیكران به درگاه ایزد منان و آرزوي توفیق براي تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهی و امید ب

هاي رشته( Ph.D)دكتري تخصصی  سربلندي براي داوطلبان عزیز، ضوابط و شرایط برگزاري آزمون پذیرش دانشجو در مقطع 

با هدف تامین نیروي انسانی متعهد و متخصص به شرح زیر طب سنتی  علوم پایه پزشكی و بهداشت، داروسازي،دندانپزشكی و

 .باشدصورت اینترنتی میه فقط ب 11/6/39الی  1/6/39مهلت ثبت نام و ارسال مدارك از تاریخ . گردد اعالم می

 

 

واجد كلیه شرایط   ،نی مجاز به شركت در آزمون می باشند كه ضمن برخورداري از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابیاداوطلب

، پيذیرفتن  عمومی متداول در آزمونهاي مختلف كشور از جمله اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان مندرج در قانون اساسيی  

قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمی ایران ، عدم وابستگی تشكیالتی بيه ازيزاب و گروههياي مبيارب و ملبيد و      

و نداشيتن  هواداري از آنها ، نداشتن سوء پیشینه كیفري و نیز عدم اشتهار به فساد اخالقی در تمام ادوار تبصیلی و مرازل شيللی  

 .باشندي نقص عضو موثر زرفه ا

 

 

پزشكی ، دندانپزشكی ، ) در رشته مربوطه یا دكتري زرفه اي ( فوق لیسانس ) دارا بودن دانشنامه كارشناسی ارشد  -1

و یا گواهی پایان دوره مدارك معادل كارشناسی ارشد . ) طبق جدول شماره یك( داروسازي ، دامپزشكی و علوم آزمایشگاهی 

 .(نیست پذیرفته 

 .را  ارائه نمایند93/11/39گواهی مبنی بر فراغت از تبصیل تا تاریخ می توانند آخر  دانشجویان ترم 

 كشور     یا دستیاري در كلیه موسسات آموزشی و تبقیقاتی  ) (Ph.D عدم اشتلال به تبصیل در دوره هاي دكتراي تخصصی -2

 (خارج از لیست ذیل مورد پذیرش نخواهد بود):ذیل  جدول مطابقدارا بودن یكی از مدارك زبان انگلیسی  -9

 

 

:شرایط اختصاصی( ب  

 :شرایط عمومی( لفا
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 نوع مدرک زبان حداقل نمره توضیحات

- 05 MHLE 

- 05 MSRT 

 TOEFL (pBT) 985 اخذ شده در خارج از كشور یا سازمان سنجش آموزش كشور

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

 IELTS (academic) 0 خارج از كشور یا سازمان سنجش آموزش كشوراخذ شده در 

- 985 TOLIMO 

- 05 MELAB 

 

ایين   را كسب كرده باشند در آزميون  53الی  51نمره MHLEو  MSRTالزم به ذكر است داوطلبانی كه در امتبان زبان      

در غیير ایين    .شيوند  (05) نصياب  نمره زد موفق به كسب  زمان امتبان جامع می توانند ثبت نام نمایند مشروط بر اینكه تا دوره

 .صورت قبولی آنها كان لم یكن تلقی شده و از ادامه تبصیل آنها جلوگیري می شود

به صورت مشروط به سایر آزمونهاي زبان انگلیسی مورد پذیرش  MSRTآزمون زبان  53الی  51در خصوص تسري پذیرش نمرات 

رشته هاي علوم پزشكی بر اساس مصوبه چهل و ششمین جلسه شوراي معيین  (  Ph.D)جهت شركت در آزمون دكتري تخصصی 

زم نشده انيد  ، داوطلبانی كه در آزمونهاي مذكور موفق به كسب زدنصاب ال 19/5/93شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشكی مورخ 

شركت (  Ph.D)درصد نمرات زدنصاب را كسب كرده باشند می توانند در آزمون دوره دكتري تخصصی  33در صورتی كه زداقل 

در غیير ایين   . موفق به كسب نمره زدنصياب شيوند  (  Ph.D)نمایند مشروط بر این كه تا زمان آزمون جامع دوره دكتري تخصصی 

  .قی شده و از ادامه تبصیل آنها جلوگیري می شودصورت قبولی آنها كان لم یكن تل

 1/0/41از تواری   مدارک زبان افرادی موورد پوذیرش قورار موی  یورد کوه تواری  آزموون زبوان آنوان           : مهمتذکر  

 .باشد (  9251/سپتامبر/ 22) 91/0/49تا تاری ( 2512/آ وست/22)

 :نکته

این  روه می بایست اطالعات  واهی .نیازی به اسکن و ارسال مدرک زبان ندارند MSRTو  MHLEدارند ان مدارک 

را  MSRT:Barcodeو  MHLE:Certification code ،زبان انگلیسی خود شامل تاری  آزمون زبان، نمره 

 .درقسمت مربوطه در فرم ثبت نام درج نمایند
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مرحلوه  ) نمرات كسب شده آزمون زبيان در آزميون شيفاهی     ،  با توجه به اینكه در آزمون كتبی، زبان تخصصی زذف شده است

 .موثر خواهد بود داراي امتیاز بوده و در نتیجه  (دوم 

گواهی نمره زبان ... ( بیماري، مشكالت شخصی و   عدم اعالم نتایج آزمون زبان، مسافرت داوطلب،)بدیهی است چنانچه به هر دلیل 

جزو ميدارك ارسيال  نشيود ،    براي ویرایش فرم ثبت نام و تكمیل مدارك اعالم خواهدشد ، در فرصت هایی كه یا در هنگام ثبت نام

 .داوطلب از شركت در آزمون زذف خواهد شد

 :وضعیت وظیفه عمومی -5

داروسازي،دندانپزشيكی و  رشته هياي عليوم پایيه پزشيكی و بهداشت،    (   Ph.D)داوطلبان مرد كه در آزمون دوره دكتري تخصصی 

،یكی از شرایط زیر را از ( و ثبت نام قبولی قطعی)شركت می كنند ،الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه  1939سال  طب سنتی

 .لباظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند،در غیر این صورت مجاز به ادامه تبصیل نخواهند بود

 یان خدمت اكارت پشتن دا -5-1

 ( كفالت،پزشكی،ایثارگران و موارد خاص) دایمكارت معافیت  شتندا -5-2

–و ماقبيل   1955دارندگان مدرك دكتيراي گيروه پزشيكی متوليد     )واجدین شرایط معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري -5-9

این قبیل مشموالن باید پس از اعيالم قبيولی و در زميان ثبيت نيام، كيارت       (.و ماقبل 1912دارندگان مدرك كارشناسی ارشد متولد

 .را ارائه نمایند( معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري)معافیت دائم

 .و قبل از آن به شرط این كه تلییر سن نداده باشند 1959متولدین نیمه اول سال  -5-5

 )مشموالن داراي برگه آماده به خدمت بدون غیبت كه زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خيدمت -5-1

 .باشد( مندرج در برگ اعزام

( مندرج در برگ اعزام)افرادي كه تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه می باشد، الزم است در تاریخ مقرر: تبصره 

مت بدیهی است در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط،جهت اداميه تبصيیل از خيد   . به خدمت اعزام شوند

 .در غیر اینصورت غایب مبسوب شده و مجاز به ادامه تبصیل نخواهند بود.ترخیص خواهند شد

تبصيیلی فيار     مجياز در سينوات   93/11/39كيه تيا تياریخ    یا دكتراي عمومی سال آخر مقطع كارشناسی ارشد  اندانشجوی -5-6

 .می شوندالتبصیل 

فار  التبصیل شيده و از تياریخ   تبصیلی سنوات مجاز كه در سقف و دكتراي عمومی فار  التبصیالن مقطع كارشناسی ارشد -5-7

 .باشدبیش از یك سال سپري نشده تخصصی فراغت از تبصیل تا زمان پذیرش در مقطع دكتري 
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داوطلبانی كه مدت تبصیل آنان در مقطع كارشناسی ارشد یا دكتراي عمومی بیش از سقف مجياز تبصيیلی بيه طيول انجامیيده      *

 . ،شرایط استفاده از معافیت تبصیلی در مقاطع باالتر را ندارند

اركنان متعهد خدمت در سازمان ها و یا وزارت خانه ها با ارائه گواهی اشتلال به خيدمت و موافقيت بياالترین مقيام اجرایيی      ك-5-9

 .سازمان مربوط براي ادامه تبصیل 

 .واهی اشتلال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تبصیلكاركنان پایور شاغل در نیروهاي مسلح با ارائه گ-5-3

 .یا دكتراي عمومی كه داراي معافیت تبصیلی زوزوي می باشندطالب علوم دینی دارنده مدرك كارشناسی ارشد  -5-13

نمایند كه طلبه قيادر اسيت   خراسان و اصفهان تایید یا مركز مدیریت زوزه علمیه علمیه هاي مركز مدیریت زوزه در صورتی كه * 

ضمن اشتلال به تبصیل در زوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تبصیل كند،با همان معافیت تبصیلی زوزه،اشتلال به تبصیل وي 

ارائيه  مربيوط را  براي ثبت نام در هر ترم تبصیلی بایيد موافقيت ناميه زيوزه علمیيه      این گونه دانشجویان  .در دانشگاه بالمانع است

بدیهی است هر موقع زوزه علمیه معافیت تبصیل طلبه اي را خاتمه یافته اعالم كند، ادامه تبصیل وي در دانشگاه منيوط  . ندنمای

 ..به تطبیق و ازراز شرایط و صدور معافیت تبصیلی دانشگاهی خواهد بود

 ار آن در مدت اعتب...( پزشكی،كفالت و یا )بدون غیبت مشموالن داراي برگه معافیت موقت -5-11

 این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت ، بدون معافیت تبصیلی مجاز به ادامه تبصیل نمی باشند*

 .غیبت اولیه یا دكتراي عمومی فاقدكارشناسی ارشد داراي مدرك ( خدمتسربازان زین )كاركنان وظیفه  -5-12

اه،  با ارائه گواهی اشتلال به خدمت از یگان مربوط و صدور مجوز تبصیل این دسته از كاركنان پس از اعالم قبولی از سوي دانشگ*

 .از سوي وظیفه عمومی به شرط این كه دانشجوي اخراجی نبوده باشند براي ادامه تبصیل،از خدمت ترخیص خواهند شد

به اتمام می رسد مجاز به شركت در آزمون ميی باشيند ليیكن بایيد      93/11/39كاركنان وظیفه اي كه خدمت آنان تا تاریخ : تبصره

 .كارت پایان خدمت ارائه نمایندگواهی اتمام خدمت یا پس از قبولی و موقع ثبت نام در دانشگاه،

اه انصراف داده و همچنین از تاریخ انصراف آنان در دانشيگ تبصیلی سنوات مجاز دانشجویان انصرافی در صورتی كه در سقف -5-19

از تياریخ  )مضافاً مشروط به این كه قبالً .و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یك سال سپري نشده باشد

 .از امتیاز یك بار انصراف استفاده نكرده باشند( به بعد 22/9/33

در زيال   "علمی ميورد نیياز دانشيگاه هيا     نبوه تامین هیات "مشموالن عضو هیئت علمی دانشگاه ها كه در راستاي قانون  -5-15

 . این افراد پس ازقبولی در دانشگاه، جهت ادامه تبصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. انجام خدمت هستند
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 :تذکر

مشموالن غایب مجاز به ادامه تبصیل نمی باشند و در صورت شركت در آزمون و قبولی در دانشيگاه، مجيوز تبصيیلی بيراي      -الف

 .نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نمی باشندآنان صادر 

شيرایط اسيتفاده از معافیيت تبصيیلی را     دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیيت دائيم،    -ب

 .نخواهند داشت

در این آزمون از نظير  جاز به شركت مجدد دانشجویان شاغل به تبصیل در دوره دكتري تخصصی و فار  التبصیالن این دوره م -ج

 .معافیت تبصیلی نمی باشند

این دسته از كاركنان در صورت قبولی در دانشگاه در صورت .كاركنان وظیفه مجاز به تبصیل همزمان با انجام خدمت نمی باشند-د

 .دنداشتن غیبت اولیه و دارا بودن سایر شرایط، جهت ادامه تبصیل از خدمت ترخیص خواهند ش

    .زداكثر شش سال می باشد Ph.Dمدت تبصیل در مقطع دكتري  -ه

مجاز به 93/11/39دانشجویان ترم آخر كارشناسی ارشد و دكتري زرفه اي با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تبصیل تا تاریخ 

 .شركت در آزمون می باشند

بدیهی است در رشته هایی كه بیش از یك مبل ، ظرفیت پذیرش . داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در یك رشته می باشند

اول آزمون می تواند به ترتیب اولویت ، نسبت به انتخاب چند مبل اقدام  داشته باشد داوطلب در صورت پذیرفته شدن در مرزله

 .نماید

دانشگاه  در اند و شرکت کرده ، پذیرفته شده 24-94سال تحصیلی  Ph.Dداوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی -7

درغیر این صورت  مسئولیت عواقب بعدي .ثبت نام نکرده اند و یا انصراف داده اند مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند

الزم به ذكر است این مبرومیت شامل پذیرفته شدگان شعب بین الملل كه اقدام به ثبت نام و یا .بعهده خود داوطلبان خواهد بود

 .در شعب مربوطه ننموده اند،نمی شود شروع به تبصیل

 ( : Ph.D)شرایط شركت مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در آزمون دوره دكتري تخصصی -9

 :فارغ التحصیالن رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی -8-1

شركت  برایانجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان یا داشتن معافیت از انجام خدمات قانون مذكور  -الف-9-1 

 .دندانپزشكی در آزمون مذكورالزامی است و فار  التبصیالن رشته هاي پزشكی
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اغت از تبصیل خدمات مربوط به قانون ماه بعد از فر 9دندانپزشكی چنانچه زداكثر  و فار  التبصیالن رشته هاي پزشكی -ب -9-1

تر شروع نمایند مجاز به شركت در آزمون می باشند بدیهی است این گروه  و مبروم 1/5خدمت پزشكان و پیراپزشكان را در منطقه 

 .به خدمات قانونی خود ادامه دهند Ph.Dاز فار  التبصیالن در صورت پذیرفته شدن در آزمون می بایست تا زمان شروع 

شرطی می توانند در آزمون بعدي شركت نمایند كه خدمات رادر منطقه با ضریب ه این افراددر صورت عدم قبولی ب -ج -9-1

 .تداوم یابد Ph.Dداده ودر صورت قبولی در آزمون ، خدمت مشمول تا شروع دوره  ادامه تر مبرومیت چهارپنجم ومبروم

در آزمون نیازی به ارائه  واهی مربوط به وضعیت قانون خدمت دانش آموختگان رشته داروسازی برای شرکت : توجه

 .پزشکان و پیراپزشکان ندارند

 کارشناسی ارشد مقطع فارغ التحصیالن-8-2

در ردیف رشته هاي مازاد بر نیاز وزارت ( كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد)چنانچه رشته تبصیلی هر سه مقطع -الف-9-2

 .شركت در آزمون را ندارندمتبوع باشند منعی جهت 

در ردیف رشته هاي مورد نیاز ( اعم از كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد)چنانچه رشته تبصیلی در هر یك از مقاطع -ب -9-2

وزارت متبوع باشند جهت شركت در آزمون مذكور می بایست وضعیت خدمت طرح نیروي انسانی را به یكی از صور زیر مشخص 

 :نمایند 

 ائه گواهی پایان طرح در مقطع انجام شدهار -

یاارائه گواهی معافیت از خدمات موضوع  قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در خصوص رشته هاي تبصیلی كه مورد نیاز وزارت  -

 (در مقاطع تبصیلی مربوطه.)متبوع می باشند

 

علوم ،رادیولوژي،هوشبري،عمل اطاق ،پرستار ،دندانپزشك،پزشك: رشته هاي مورد نیاز وزارت متبوع عبارتند از: توجه

 بهداشت دهان ودندانو  فوریتهاي پزشكی،(96/ 1/7فار  التبصیالن بعد از )دندانپزشكی پرستاري،آزمایشگاهی

كلیه فار  التبصیالنی كه در زال انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان می باشند، چنانچه تا شيروع   :1تبصره

به  قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان را به اتمام برسانند مجاز به شركت  در آزمون بيوده و در صيورت    مربوط خدمات ph.Dه دور

 .قبولی ادامه تبصیل آنان بال مانع است

فار  التبصیالن رشته هاي مازاد بر نیازكيه بصيورت داوطلبانيه در زيال انجيام خيدمات موضيوع قيانون خيدمت پزشيكان            :2تبصره 

وپیراپزشكان میباشند در صورت قبولی نیازي به ادامه خدمت تا شروع دوره نداشته وبا هر مدت زمان خيدمت انجيام یافتيه ،پيس از     

 .یل دهندتسویه زساب با دانشگاه  می توانند ادامه تبص
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مشمول آئین نامه تسهیالت آموزشوی، پووهشوی و   دندانپزشكی كه   –براي فار  التبصیالن رشته هاي پزشكی  :9تبصره

آئيین ناميه اجرایيی قيانون خيدمت       9و  2می باشند آخرین مصوبات كمیسیون موضوع ميواد  رفاهی ویوه استعدادهای درخشان 

 :قرار می گیردپزشكان و پیراپزشكان به شرح زیر مالك عمل 

تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی مشمول آئین نامه )امكان شركت درآزمون ورودي مقاطع باالتر براي فار  التبصیالن .1

 : شرح ذیله دندانپزشكی ب  ودر رشته هاي پزشكی  (ویژه استعداد هاي درخشان 

تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی ویژه استعداد مشمول آئین نامه )دندانپزشكیو دانشجویان ترم اخر رشته پزشكی  -الف-1

 .اجازه دارند فقط یك نوبت درآزمون دوره هاي تخصصی شركت نمایند (هاي درخشان 

مشمول آئین نامه تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی ویژه )دندان پزشكی  وفار  التبصیالن رشته هاي پزشكی  -ب -1

ماه بعد از فراغت از تبصیل خدمات مربوط به قا نون خدمت پزشكان وپیراپزشكان را شروع  9كه زداكثر  (استعداد هاي درخشان 

 نموده اند 

ادامه دهند   Ph.Dمجازند در آزمون هاي تخصصی شركت و در صورت پذیرش در آزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره 

 . فراغت از تبصیل در مقاطع باالتر انجام خواهند دادبدیهی است این گروه باقیمانده خدمات را پس از . 

كلیه فار  التبصیالن ذكور  آئین نامه تسهیالت آموزشی، پووهشی و رفاهی ویوه استعدادهای درخشان 7در اجراي ماده . 2

در مراكيز بهداشيتی   و بانوان مجرد مشمول این آئین نامه صرفاً در سال دوم خدمت  می توانند خدمات موضوع قانون فيوق اليذكر را   

( اصفهان،مشهد،تهران،تبریز،شيیراز ) درمانی پژوهشی تبت پوشش وزارت متبوع یا سازمانهاي وابسيته واقيع در شيهرهاي غیرمجياز      

 :بشرط ارائه اعالم نیاز از مراكز فوق انجام دهند

 .سبه می باشدخدمات انجام یافته بانوان مجرد در یكسال اول با ازتساب ضریب منطقه خدمتی قابل مبا -

ماده یك قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان موظفند زداقل یكسال اول خدمات  5كلیه فار  التبصیالن ذكور به استناد تبصره  -

 . قانونی را در مراكز بهداشتی درمانی روستاها و بخشهاي كشور انجام دهند

مراكز بهداشتی درمانی و آموزشی  پژوهشی تبقیقاتی تبت خانم هاي متاهل سال اول خدمت خدمات را نیز می توانند در : تبصره

 .انجام دهند( اصفهان،تهران،تبریز،مشهد،شیراز)پوشش وزارت متبوع یا سازمانهاي وابسته در شهرهاي غیرمجاز 

(  مشمول آئین نامه تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی ویژه استعداد هاي درخشان)فار  التبصیالن رشته هاي پیراپزشكی . 9

 .مبدودیت می توانند درآزمون هاي ورودي مقاطع باالتر شركت نمایند  بدون

این کمسیون درخصوص  19/8/89الزم به ذکر است معافیتهای موضوع قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان  مصوبه * 

 .استعدادهای درخشان به شرح ذیل به قوت خود باقی است
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موزش آزیست شنا سی به تایید وزارت  شیمی و –فیزیك  –نجوم  –برندگان مدال طالي كشوري از المپیاد هاي ریاضیات .1

 وپرورش 

 موزش كشور آنفرات اول تا دهم كنكور سراسري گروه تجربی به تایید سازمان سنجش . 2

 د معاونت تبقیقات و فناوري وزارت متبوعافراد داراي ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشكی به تایی.9

پیش كارورزي و ورودي دستیاري تخصصی  –داروسازي  -دندانپزشكی -نفرات اول تا سوم آزمون هاي جامع علوم پایه پزشكی.5

 دندانپزشكی به تایید مركز سنجش آموزش پزشكی و پزشكی

 :ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی -9

عالوه بر  39-35اتباع خارجی متقاضی شركت در آزمون ورودي در دوره دكتري تخصصی رشته هاي  گروه پزشكی  سال تبصیلی

 . شرایط عمومی و اختصاصی آزمون باید داراي شرایط زیر نیز باشند 

نمره زدنصاب % 133موظف به كسب باشد و داوطلبانایران بطور آزاد بالمانع می.ا.شركت كلیه داوطلبان غیر ایرانی مقیم در ج 3-1

% 73بایست لیكن در خصوص دانشجویانی كه با ادامه تبصیل آنان بصورت بورس موافقت بعمل آمده است می. قبولی خواهند بود

ی این افراد الزم است هنگام ثبت نام معرف. زدنصاب نمره نفر آخرین  فرد پذیرفته شده ایرانی سهمیه آزاد آن رشته را كسب نمایند

اي مبنی برموافقت با بورس را از طریق مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دریافت و هراه سایر مدارك نسخه اصلی را اسكن نامه

 . نموده و ارسال نمایند 

 . داشتن شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون  3-2

ثبت نام . باشندمجاز به شركت در آزمون مربوطه می فقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوري اسالمی ایران و داراي اقامت قانونی 3-9

 :باشداتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن یكی از مدارك اقامتی یا شناسایی زیر می

در مورد اصالت . ا.تاییدیه ن) دفترچه پناهندگی سیاسی معتبر صادره از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  دارا بودن 3-9-1     

 (.آن ضروري است و اعتبار

 . گذرنامه با زداقل شش ماه اقامت معتبر دارا بودن 3-9-2

هایی كه بر اساس طرح ساماندهی اتباع افلانی صادر گردیده و به صورت سه ماهه تمدید روادید     آن دسته از گذرنامه: تبصره      

ورود و اقامت اولیه غیر   قانونی "ها درج عبارت بارز این گذرنامهاز ویژگی . شوند، امكان شركت در آزمون و یا پذیرش آزاد را ندارندمی

 .در یكی از صفبات داخل آن است، كه ممهور شده است "باشدمی

 .صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت   كشور  39كارت هویت ویژه داراي اعتبار در سال  دارا بودن 3-9-9

 .، صادره از اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور 39نهم معتبر در سال كارت آمایش مرزله  3-9-5



 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(                                                 Ph.D)دفترچه راهنمای آزمون دکتری تخصصی

 

9 

 

ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی در آزمون دكتري تخصصی و اجراي روند امور كنسولی آنان براساس مفاد شیوه نامه ثبت  3-5

: دسترسی از پایگاه الكترونیكی به آدرس  و قابل 16/3/33 – 192392/12/51نام دانشجویان غیر ایرانی به شماره 

 www.msrt.ir/sites/iso پذیردانجام می . 

زمون بوده ودر صورت عدم ازراز شرایط مندرج در دفترچه آپذیرفته شدگان ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنماي  3-1

در صورت قبولی، زقی براي آنان ایجاد نشده و پذیرش آنان للو خواهد . هیچ عذري مبنی بر عدم اطالع از مفاد آن پذیرفته نیست 

 . شد

 . گردد ننموده باشند پذیرش آنان للو میشدگان در هنگام ثبت نام در آزمون گزینه اتباع غیر ایرانی را انتخاب چنانچه پذیرفته 3-6

تبصیل همزمان اتباع غیر ایرانی شاغل به تبصیل در موسسات آموزش عالی در وازدهاي اموزشی دانشگاههاي آزاد اسالمی،  3-7

الی و سایر موسسات آموزش ع( ع)العالمیه، آموزش عالی اهل بیت( ص)پیام نور ، جامع علمی كاربردي ، مركز جامعه المصطفی

 . ممنوع است 

ذیرفته شدگان همانند پذیرفته شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی پ 3-9

 مبل قبولی خود خواهند بود

مجاز (  6 شمارهجدول )ها و موسسات آموزش عالی واقع در مناطق ممنوعه هاي تبصیلی دانشگاهذیرش اتباع بیگانه در رشتهپ 3-3

گردد و امكان در صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولی آنان در این مناطق پذیرش داوطلب كان لم یكن تلقی می ".نمی باشد

 ".آیدهاي مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت نام و تبصیل آنان ممانعت به عمل میبررسی جهت رشته

از جمله تعهدات )شته هایی كه منجر به ایجاد تعهداتی براي جمهوري اسالمی ایران شود پذیرش اتباع خارجی در ر 3-13

 . و رشته هاي خاص و زساس اكیداً ممنوع است ( استخدامی

، موظف به پرداخت شهریه تبصیلی طبق مصوبات وزارت بهداشت، (در كلیه مقاطع)كلیه پذیرفته شدگان غیر ایرانی آزمون  3-11

لذا الزم است پیش از ثبت نام در آزمون با آگاهی كامل . باشندمی( از مركز خدمات آموزشی پیگیري شود) پزشكیدرمان و آموزش 

-الزم به توضیح است میزان شهریه بر اساس مصوبه دبیرخانه شوراي گسترش دانشگاه. از شهریه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند

 .خانه قابل پیگیري استهاي علوم پزشكی بوده و از طریق آن دبیر

 مندرج در گواهینامه موقت یا مدرك رسمی فار  التبصیالن رشته هاي مختلف كارشناسی 15دارابودن زداقل معدل كل  3-12

 .ارشد

درصورت ملایرت معدل اعالم شده به مركزسنجش آموزش پزشكی با معدل مندرج در مدرك تبصیلی پذیرفته شدگان در مقاطع -

 .   ابق مقررات درخصوص این افراد اقدام خواهد شد مختلف تبصیلی مط

http://www.msrt.ir/sites/iso
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بوده و مجدداً با  طراز درزین تبصیل پذیرفته شدگان غیر ایرانی مبرز گردد كه دانشجو داراي مدرك تبصیلی هم چنانچه 3-19

-شركت در این آزمون در مقطع تبصیلی تكراري پذیرفته شده است از تبصیل ایشان ممانعت به عمل آمده و اخراج مبسوب می

 .دانشگاه مبل تبصیل در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرزله پذیرش و ثبت نام اولیه می باشد . گردد 

بایست پس از فراغت از تبصیل به كشور خویش بازگردند و دانشگاه مبل تبصیل در این رانی میفار  التبصیالن غیر ای 3-15

 . باشدخصوص نیز ملزم به اخذ تعهد مبضري از دانشجو مبنی بر بازگشت به كشور متبوع خویش پس از فار  التبصیلی می

یق مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بررسی و اعالم باشد كه از طرپذیرش نهایی دانشجو منوط به تائید مراجع ذیربط می 3-11

 . گرددمی

 .باشدالتبصیالن غیر ایرانی منوط به ارائه روادید خروج قطعی از سوي دانش آموختگان میفار  رايصدور دانشنامه ب 3-16

التر در وزارت بهداشيت،درمان و  با توجه به آیین نامه تسهیل ادامه تبصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بيا  -13

آمييوزش پزشييكی كييه در انتهيياي ایيين اطالعیييه آمييده اسييت و در سييایت مركييز مطالعييات و توسييعه آمييوزش علييوم پزشييكی بييه   

قرار دارد،كسانی كه طبق آیین نامه مذكور زائز شرایط استفاده از این سهمیه می باشند ،  http://edc.behdasht.gov.irآدرس

به معاونت آموزشی دانشگاه مبل تبصیل مراجعه نمایند و در هنگام ثبت نام (  9فرم شماره )می بایست جهت دریافت معرفی نامه 

 .آن را همراه سایر مدارك ارسال نمایند

در دانشيگاه عليوم پزشيكی     39-35سال تبصیلی (  Ph.D)ضی شركت در آزمون دوره دكتري تخصصی تمامی داوطلبان متقا-11

باشند و با ارائه گواهی عضویت (سپاه پاسداران،ارتش،نیروي انتظامی،وزارت دفاع)می بایست عضو رسمی نیروهاي مسلح( عج..)بقیه ا

 .از مبل خدمت مجاز به شركت و انتخاب دانشگاه می باشند

 

 

 ( داروسازيتخصصی بجز رشته هاي ).می باشد ( نمره % 95) و مصازبه  (  نمره %05) آزمون شامل دو مرزله كتبی  -1

 .آزمون كتبی بصورت تستی برگزار می شود -2

كسيب كيرده باشيند بيه     ( با توجه به سيهمیه مربوطيه   ) زدنصاب نمره الزم را ( مرزله اول ) داوطلبانی كه در آزمون كتبی  از -9

 .دعوت به عمل خواهد آمد ( مرزله دوم) تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی 

 .در رشته اخالق پزشكی در مرزله اول سه برابر جهت مصازبه اعالم خواهد شد  -

:چگونگی بر زاری آزمون و پذیرش دانشجو( ج  
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با توجه به ابال  قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره هاي تبصيیالت   سهمیه هاي پذیرش در این آزمون -1

 :به شرح ذیل می باشد تكمیلی و تخصصی 

در هر رشته تبت عنوان سهمیه رزمندگان بر اساس شرایط داوطلب  پذیرشكل ظرفیت از  %25زداكثر :سهمیه رزمند ان -0-1

و  % 21جانبازان  -همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده  - ایثارگران – رزمندگانبه  "2-1-1"تا  "1-1-1"در بندهاي 

یكی از شرایط سنجش در این سهمیه، . ارداختصاص دفرزند و همسر مفقود االثر  -و باالتر % 21فرزند و همسر جانباز  -یا باالتر 

بدیهی است در صورتیكه داوطلب . باشدنمره آخرین فرد پذیرفته شده  سهمیه آزاد در آن رشته میزدنصاب %  93كسب زداقل 

زد نصاب مربوطه را كسب ننماید و یا پس از تكمیل ظرفیت پذیرش، زدنصاب الزم را كسب نماید، واجد اولویت پذیرش نخواهد 

 . پذیرد، هیچگونه تلییر در سهمیه صورت نمیپس از اتمام مهلت ثبت نامهمچنین . بود

افراد زیر می توانند  ،بر اساس آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان داوطلب بسیجی و اصالزیه هاي بعدي آن

 .از سهمیه رزمندگان استفاده نمایند

  :رزمند ان بسیجی -0-1-1

و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت  1رزمندگان بسیجی كه براساس ماده -1-1-1-1

 91/6/1967تا  91/6/1913از تاریخ براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

اند ، الزم است ضمن نه در مناطق عملیاتی جبهه هاي نبرد زق علیه باطل زضور داشتهماه متوالی یا متناوب داوطلبا 6زداقل 

، (  "صرفاً براي نیروهاي رزمنده بسیجی"آجا، سپاه، ناجا، ودجا، سازمان بسیج مستضعفین)هاي نیروهاي مسلح سازمانمراجعه به 

رقمی مربوط به سهمیه رزمندگان خود اقدام  12هگیري نسبت به تكمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان و دریافت كد ر

كرده و سپس در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون نسبت به درج سهمیه و كد رهگیري خود اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان 

ط دفتر خدمات و طرح زكمت در نهایت تاییدیه نهایی توس. بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تائید نهایی قرار گیرد

 .گرددم به مركز سنجش آموزش پزشكی ارسال می.معاونت نیروي انسانی ستاد كل ن

مبل نگهداري داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین ، الزم است ضمن مراجعه به  :تذکر مهم 

رقمی اقدام نمایند تا آمار و  12نسبت به تكمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان و نیز دریافت كد رهگیري پرونده، 

این افراد موظفند سپس در فرم ثبت .اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین مورد تائید نهایی قرار گیرد 

 . میه و كد رهگیري خود اقدام نمایند نام اینترنتی آزمون نسبت به درج سه

 .  رقمی رزمند ان، بعد از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد  12بدیهی است اعالم کدرهگیری ***

 .مناطق عملیاتی براساس مصوبات شوراي عالی دفاع تعیین می شود  : 1تبصره 
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هاي خدمتی پرسنل  فه و همچنین تعهدات و ماموریتمدت زضور یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظی : 2تبصره 

ها و موسسات آموزش عالی، زضور ماهه دانشجویان دانشگاه 6هاي نظامی در جبهه و نیز طرح ها و ارگانها، سازمانوزارتخانه

 .شود داوطلبانه تلقی نمی

 .شوند استفاده از سهمیه رزمندگان نمی نیروهاي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاههاي مقاومت بسیج مشمول : 9تبصره 

لذا . باشدرقمی ایثارگري براي استفاده از سهمیه رزمندگان براي هر آزمون و هر سال متفاوت می 12كد رهگیري :  9تبصره 

رقمی  12ري بایست براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذیربط یا نازیه مربوطه نسبت به دریافت كد رهگیداوطلبان می

 .  جدید مخصوص همان آزمون اقدام كنند 

یعنی داوطلبانی كه پدر و مادریا ) مدت زضور در جبهه را دارند  فرزندان و همسر رزمندگان و ایثارگرانی كه منبصراً:  0تبصره 

 .مشمول استفاده از سهمیه نخواهند بود ( باشندهمسر آنان فقط داراي مدت زضور در جبهه می

آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران چنانچه عالوه بر میزان موظفی از  -1-1-1-2

هاي زق علیه باطل زضور ماه ناپیوسته در مناطق عملیاتی و جبهه 3ماه پیوسته یا  6زداقل  91/6/1967تا  91/6/1913تاریخ 

این قبیل داوطلبان الزم است  ضمن . توانند از امتیاز سهمیه رزمندگان استفاده نمایندمی. م.د كل ناند با تایید نهایی ستاداشته

 . رقمی پیگیري در مبل مربوط اقدام نمایند 12عالمت گذاري در بند مربوط به سهمیه در فرم ثبت نام، نسبت  به درج كد 

در صورت دارا بودن مدت زضور در جبهه به سازمان ذیربط مراجعه و با و آزادگان % 21جانبازان با درصد جانبازي زیر : تذكر مهم

ارائه كارت جانبازي یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت زضور در جبهه را تكمیل نمایند و آمار و اطالعات آنان بعد از زمان 

نهایی به مدت زضور جبهه معادل شده با  هاي نیروهاي مسلح مورد تایید نهایی قرار گیرد و در گزینشثبت نام، توسط سازمان

 .درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه گردد

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به  13ماده  2براساس تبصره   -1-1-1-9

 11/3/1971انون اصالح قانون مذكور مصوب هیات مبترم وزیران و ق 19/2/1969دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 

اند، به بعد یك نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذیرفته شده 1969مجلس شوراي اسالمی داوطلبانی كه از سال 

ون با توانند در این آزمماه زضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد زق علیه باطل باشند، می 12درصورتی كه داراي زداقل مدت 

 .در غیر اینصورت زق استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت . سهمیه رزمندگان شركت نمایند 

با استفاده از سهمیه رزمندگان یك بار در دوره كاردانی و یك بار در دوره  1969آن دسته از داوطلبانی كه بعد از سال :  1تبصره 

ماه زضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد زق علیه باطل باشند  19اند ، در صورتی كه داراي زداقل شده كارشناسی ناپیوسته پذیرفته

 .می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شركت نمایند 
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اند پذیرفته شده ( Ph.D)تخصصیدكتري آن دسته از داوطلبانی كه با استفاده از سهمیه رزمندگان یك بار در آزمون :  2تبصره

داخل را  ( Ph.D)دكتري تخصصی طبق ضوابط زق استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي تبصیالت تكمیلی دوره 

 . نخواهند داشت 

هاي كارشناسی ارشد دوره)داوطلبان واجد شرایط سهمیه رزمندگان اعم از اینكه در آزمونهاي ورودي تبصیالت تكمیلی : تذكر مهم

سنوات گذشته شركت كرده یا نكرده باشند براي استفاده از سهمیه رزمندگان باید طبق ( و دكتري تخصصی ناپیوسته داخل

 .گردندتوضیبات فوق عمل نمایند و تمام داوطلبان رزمنده و ایثار گر در این آزمون در سهمیه رزمندگان گزینش می

 شاهد ، مفقود االثر، آزاده  : فرزند و همسر  -باالتر  و% 21فرزند و همسر جانباز - و باالتر% 21جانباز  -آزاده-1-1-2

و باالتر % 21آزادگان، جانبازان : شامل ) كلیه داوطلبان ایثارگر متقاضی استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران

به منظور استفاده از سهمیه رزمندگان ، صرفاٌ بر (  شاهد ، مفقود االثر، آزاده: فرزند و همسر  -و باالتر % 21فرزند و همسر جانباز -

اي بویژه كد ملی و عالمت گذاري در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشخص اساس ورود صبیح اطالعات شناسنامه

پدر، مادر یا خود ) ثارگري نمودن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام اقدام نمایند و نیازي به ارائه كد رهگیري از سایت ایثار یا كد ای

 .ندارند( ایثارگر

 . لذا از انتخاب این سهمیه خودداري نمایند . باشندمجاز به استفاده از سهمیه نمی% 21فرزندان و همسر جانباز كمتر از  :تبصره 

( 6)تفاده، داشتن شش به شرط عدم استفاده در آزمون قبلی و در صورت اس% 21جانبازان با درصد جانبازي زداقل  ٭: تذکر مهم 

و آزادگان در صورت دارابودن %  21جانبازان با درصد جانبازي . جانبازي اضافی الزامی است % 13ماه خدمت داوطلبانه درجبهه یا 

مراجعه و با ارائه كارت جانبازي و آزادگی فرم مخصوص ( سپاه پاسداران انقالب اسالمی)مدت زضور در جبهه به ارگان ذیربط 

از مدت زضور در جبهه را تكمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران  استفاده

مورد تایید نهایی قرار گیرد و در گزینش نهایی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي و مدت اسارت ( نیروي مقاومت بسیج)

 . اضافه گردد 

 .در صد از ظرفیت پذیرش كل  به سهمیه آزاد تعلق می گیرد 93ت یعنی باقیمانده ظرفی-1-2

( زداقل یك نفير  )ت علمی مربی رسمی دانشگاههاي علوم پزشكی اسهمیه مازاد بر ظرفیت براي اعضاي هی%( 13)ده درصد -1-9

 .نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد%( 93)منوط به كسب زداقل هشتاد درصد 

بدیهی است رعایت ضوابط دانشگاه . ضوابط ادامه تبصیل كاركنان رسمی و پیمانی تابع یكی از شرایط به شرح ذیل اعالم می گردد

 .  مبل تبصیل نیز الزامی می باشد

سانس و آئین نامه و با رعایت مفاد دستورالعمل ماموریت آموزشی در مقطع فوق لی 59اعطاي ماموریت آموزشی با استناد به ماده .1

 . باالتر
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 .سال 1آئین نامه تا سقف  79استفاده از مرخصی بدون زقوق موضوع ماده .2

دستورالعمل ماموریت آموزشی قبلی، ادامه تبصیل در خارج از ساعات اداري یا  19آئین نامه و ماده  117با استناد به ماده . 9

 . ام شیفت و ساعت موظفیآئین نامه و انج 97استفاده از مرخصی استبقاقی با رعایت ماده 

 . آئین نامه 97ماده  2و تقلیل ساعت كار با استناد به تبصره ( صرفاً جهت پرسنل رسمی)استفاده از قانون نیمه وقت بانوان.5

 الزم به ذكر است ایثارگران در استفاده از مأموریت آموزشی، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود

 :تذکرات مهم 

سيهمیه آزاد از نميره   داوطلبيان  نسبت بيه  ( كتبی و نهایی )سهمیه رزمندگان در صورتی كه در هر مرزله از آزمونداوطلبان   -1

 .شوند به سهمیه آزاد منتقل می ،باالتري برخوردار باشند

و بيه بعيد    39-35سيال تبصيیلی    بر اساس مصوبه یكصدو بیست و دومین جلسه شوراي معین برنامهریزي عليوم پزشيكی، از   -2

نمره كيل آزميون   از % 93میانگین كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبی هر رشته و كسب زداقل % 13كسب زدنصاب 

رشته هاي علوم پزشكی با رعایيت سيایر شيرایط و مقيررات     (  Ph.D)جهت ورود به مرزله مصازبه آزمون دكتري تخصصی 

 .الزامی است

 .آمده است  1جدول شماره درآزمون كتبی رشته هاي علوم پایه پزشكی و بهداشت به اطالعات مربوط  -2

 .ممنوع می باشد (Ph.D)انتقال و جابجائی در مقطع دكتري تخصصی -9

شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد ، اهواز  9در بصورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشكی  كلیه رشته هاآزمون -5

 .انجام خواهد شد، كرمان و كرمانشاه  

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(                                                 Ph.D)دفترچه راهنمای آزمون دکتری تخصصی

 

15 

 

 

 

 

 

 

 تاری  برنامه

و ارسال مدارک اسکن شدهمهلت ثبت نام  10/0/49لغایت  1/0/49   

به صورت اینترنتی توزیع کارت 95/0/49و  24/0/49    

1/8/49 آزمون  

به بعد 18ساعت       اعالم کلید اولیه  0/8/49  

مهلت ارسال اعتراض به سواالت آزمون فقط به صورت 

 اینترنتی
15/8/49لغایت  0/8/49  

به بعد 18ساعت     نهاییاعالم کلید   20/8/49  

دو برابر )اعالم اسامی پذیرفته شد ان مرحله اول آزمون

و انتخاب محل تحصیل از طریق اینترنت( ظرفیت  
12/4/49  

(مرحله دوم آزمون)مصاحبه  24/4/49لغایت  29/4/49   

به بعد 18ساعت    اعالم نتایج نهایی آزمون  9/11/49  

 

 

 

 

 

رشته های علوم پایه پزشکی و  (.Ph.D)برنامه زمان بندی اجرای آزمون دکتری تخصصی  (د

 49-49سال تحصیلی بهداشت،داروسازی،دندانپزشکی  و طب سنتی 
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:تذکرات الزم  

مدرك تبصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تبصیلی باید دقیقا منطبق با رشيته هياي قیيد شيده بيه عنيوان ميدارك         عنوان .1

 .باشد  تبصیلی مورد پذیرش

یا گواهی نامه  شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشكی دارندگان دانشنامه و 27/12/1993پنجمین جلسه مورخ  براساس مصوبه چهل و .2

نی ویافوق تخصصی بالینی دررشته هایی كه دكتراي عمومی پزشكی جزو مدارك ميورد پيذیرش ميی باشيد، مجياز بيه       تخصصی بالی

  .باشند شركت در آزمون مربوطه می

 

سوال رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت  (Ph.D)اطالعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی  :  1جوودول شووماره 

 49-49تحصیولی 

 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش ی و ضرایب مربوطهمواد امتحان

؛ تبلیيل  (1/9)؛ روشهاي آمار زیستی (2)استنباط آماري

؛ كارآزمایی بيالینی  (1/1)؛ تبلیل بقاء (1/1)چند متلیره 

(1/1) 

 1 آمار زیستی (زیاتی)كارشناسی ارشد آمار زیستی 

؛ (9)؛ آميار زیسيتی   (7)اصول و روشيهاي اپیيدمیولوژي   

؛ نظام سالمت (9)اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع دركشور 

 (2)و برنامه هاي جاري آن 

دكتري عمومی پزشكی ، داروسازي، دندانپزشيكی، دامپزشيكی؛ كارشناسيی    

ارشد در یكيی از رشيته هياي مصيوب وزارت بهداشيت ، درميان و آميوزش        

 شناسی؛ آمار ریاضیكارشناسی ارشد جمعیت  ؛پزشكی

 2 اپیدمیولوژي

؛ (9)؛ اقتصاد خيرد و كيالن  (2)اقتصاد بهداشت و درمان 

؛ اقتصيياد (2)سييازمان و مييدیریت بهداشييت و درمييان   

 (2)؛ بهداشت و اپیدمیولوژي (1)سنجی

دكتييري عمييومی پزشييكی، دندانپزشييكی، داروسييازي، علييوم آزمایشييگاهی  

كارشناسی ارشيد رشيته هياي اقتصياد بهداشيت؛ اقتصياد؛ ارزیيابی فنياوري         

زیسيتی؛  سالمت؛ مدیریت خيدمات بهداشيتی درميانی؛ اپیيدمیولوژي؛ آميار      

 مدیریت مالی

 9 اقتصاد سالمت

اصول  ؛(2) وارتقاي سالمت ارتباطات در آموزش بهداشت

تكنولوژي  ؛(9) وارتقاي سالمت آموزش بهداشت و فلسفه

جامعه  ؛(2) درآموزش بهداشت وارتقاي سالمت آموزشی

 (1)؛ روانشناسی سالمت(2)شناسی سالمت

جامعيه شناسيی؛ رفياه     عليوم اجتمياعی؛   ؛ كارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 بهداشييت مييادر وكييودك؛ آمييوزش مامييایی؛ آمييوزش پزشييكی؛ اجتميياعی؛

گذاري سالمت؛ دكتراي  ؛ علوم تربیتی؛ آموزش پرستاري؛ سیاستنشناسیروا

متخصصيین   عمومی پزشكی ودندانپزشكی؛ دكتراي زرفيه اي دامپزشيكی و  

 بالینی و مدارك باالتر رشته هاي پزشكی و دندانپزشكی

 آموزش بهداشت و

 ارتقاء سالمت
5 

؛ طرازيی  (1)اصول برنامه ریزي درسی درعليوم پزشيكی  

؛ نظریه هاي یادگیري وروش (2)درعلوم پزشكیآموزشی 

؛روش (2)؛ ارزیيابی وارزشيیابی آموزشيی   (2)هاي تدریس

؛ مييدیریت (2)هيياي تبقیييق درآمييوزش ونظييام سييالمت

 (1)آموزش عالی

دارندگان مدارك كارشناسيی ارشدناپیوسيته رشيته هياي آميوزش پزشيكی       

آموزش پرستاري؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ آمار  ؛آموزش بهداشت ؛

زیستی؛ مدیریت خدمات پرستاري؛ فناوري اطالعات سالمت؛ اپیيدمیولوژي؛  

روانشناسی بالینی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریيزي آميوزش عيالی ؛    

برناميه   علوم تربیتی در سه گرایش برنامه ریزي آموزشيی ،  كارشناسی ارشد

 1 آموزش پزشكی
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تكنولوژي آموزشيی ؛ دارنيدگان ميدارك دكتيراي تخصصيی       ریزي درسی و

دكتييراي عمييومی پزشييكی؛ داروسييازي   ؛بييالینی وفييوق تخصصييی بييالینی  

ودندانپزشكی؛ اعضاي هیئت علميی گيروه هياي عليوم پزشيكی دانشيگاهها       

هياي   هاي علوم پزشكی سراسر كشور؛ اعضاي هیئت علميی گيروه   ودانشكده

 (اپرداخت شهریهب)علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی 

زشره شناسی ؛ (1)كرم شناسی ؛ (1)تك یاخته شناسی 

قيييارن شناسيييی ؛ (1)ایمنيييی شناسيييی  ؛(1)پزشيييكی 

بياكتري شناسيی و ویيروس     ؛(1)بیوشيیمی   ؛(1)پزشكی

 (1)شناسی

میكروب شناسی كارشناسی ارشد انگل شناسی پزشكی ؛ علوم آزمایشگاهی ؛ 

علييوم  اي پيياتوبیولوژي؛ دكتييراي زرفييهپزشييكی؛ ایمنييی شناسييی پزشييكی؛ 

؛ قارن شناسيی؛  یدامپزشك دكتري عمومی پزشكی؛ داروسازي؛ ؛آزمایشگاهی

 میكروبیولوژي 

انگل شناسی 

 پزشكی

 

6 

؛ (1)؛ انفورماتیك پزشكی(1)مدیریت اطالعات بهداشتی 

؛ (1)پزشيكی ؛ كلیيات  (1)ریاضیات گسسيته وآمارزیياتی  

 (1)الگوریتم و اصول رایانه ،داده ساختارها

؛ مهندسيی  (ها كلیه گرایش)رشته هاي  مهندسی كامپیوتر  كارشناسی ارشد

مدیریت فناوري  ؛آمار؛ بیوانفورماتیك؛ فناوري اطالعات  الكترونیك؛ریاضی و

اطالعات؛ مهندسی فناوري اطالعات؛ ميدیریت فنياوري اطالعيات پزشيكی ؛     

ميدیریت كيارآفرینی    ؛ بیوفیزیك؛(computer sciences)علوم كامپیوتر 

 كلیه رشته هياي كارشناسيی ارشيد   ؛ (كارشناسی مهندسی كامپیوتربا پایه )

زي وعليوم  علوم پزشكی و دكتراي زرفه اي پزشيكی؛ دندانپزشيكی؛ داروسيا   

 آزمایشگاهی

انفورماتیك 

 پزشكی
7 

؛ مبييانی اخييالق (1)؛ انسييان شناسييی (2)مبيانی فلسييفه  

؛ روش (2)؛ مبييانی فقييه و زقييوق پزشييكی  (5)پزشييكی

 (1)تبقیق در علوم پزشكی

دندانپزشيكی و كارشناسيان ارشيد     ؛داروسيازي   ؛دكتري زرفه اي پزشيكی  

 اخالق پزشكی
 9 اخالق پزشكی

 (2)؛ ارتوپدي (2)؛ بیومكانیك (9)پروتز؛ (9)ارتز
كارشناسی ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعی و وسایل كمكيی و پزشيكی   

 عمومی
 3 اعضاي مصنوعی

ژنتیييك  ؛(1)پزشييكیبیوشييیمی  ؛( 1)ایمنييی شناسييی 

 (1/1)پزشكی

خيون  پياتوبیولوژي؛   ایمنی شناسی؛؛ پزشكی كارشناسی ارشد ایمنی شناسی

 ؛پزشكی ؛ میكروبشناسی بالینی ؛ بیوشیمی خون شناسی آزمایشگاهی وبانك

 عليوم  غیيراز گيرایش  ها  كلیه گرایش)زیست شناسی  ؛ پزشكی انگل شناسی

 ؛ بياكتري شناسيی   پزشيكی  ؛ ویروس شناسی پزشكی ؛ قارن شناسی(گیاهی

ژنتیييك انسييانی؛ ایمونوژنتیييك؛    زیسييت فيين آوري پزشييكی؛   ؛پزشييكی

؛ دكتيري   یدندانپزشيك  داروسيازي، ، دكتري عمومی پزشيكی   بیوتكنولوژي؛

 بیوفیزیك ؛دامپزشكی ؛ دكتراي زرفه اي زرفه اي علوم آزمایشگاهی

ایمنی شناسی 

 پزشكی

 

13 

تيييك  ؛(1)ویيييروس شناسيييی  ؛(1)بييياكتري شناسيييی 

ژنتیك ؛ (1)بیوشیمی ؛ (1)و قارن شناسی  شناسی یاخته

بياكتري شناسيی؛   وبشناسی پزشيكی ؛ پياتوبیولوژي ؛   كارشناسی ارشد میكر

؛ پزشيكی ؛ انگل شناسيی  پزشكیقارن شناسی  بیولوژي سلولی و مولكولی ؛ 

 يزداروسا و یدندانپزشك ،یدكتري عمومی پزشك؛   پزشكیویروس شناسی 

باكتري شناسی 

 زشكیپ
11 
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  دامپزشكیدكتري زرفه اي  ؛دكتري زرفه اي علوم آزمایشگاهی ؛ (1)ایمنی شناسی  ؛( 1) میكروارگانیسم

؛ بیولوژي سلولی (1)؛ فیزیولوژي غدد (2)شناسی جنین 

؛ آنياتومی لگين و   (2)؛ بافت شناسی غدد (9)و مولكولی 

 (2)پرینه

دكتري پزشكی عمومی ؛ دامپزشكی ؛ دكتري زرفه اي علوم آزمایشيگاهی و  

یا كارشناسی ارشيد پرسيتاري ؛ ماميایی ؛ فیزیوليوژي ؛ بیوشيیمی بيالینی ؛       

پزشكی ؛ میكروب شناسی پزشيكی؛ ایمنيی    ویروس شناسی ؛ژنتیك انسانی 

شناسی پزشكی ؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون ؛ علوم تشيریبی ؛  

 (ها كلیه گرایش)بیولوژي 

 12 بیولوژي تولید مثل

؛ تكنیييك هيياي كلینیكييی (2)الكتروفیزیولييوژي بینييایی

 ؛(2)؛ اپتومتري كودكان پیشرفته(9)پیشرفته دراپتومتري

؛بیميياري هيياي چشييم    (2)اپتييومتريتوانبخشييی در 

اصيالح   ؛(2)؛ عدسی هاي تماسيی پیشيرفته  (2)پیشرفته

سياخت   ؛ دیسپنسيین  و  (1)غیير جرازيی استرابیسيم   

 (1)عینك هاي طبی وتلسكوپی

 19 بینایی سنجی كارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی

بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسيكن و  )كلیات بهداشت مبیط 

گندزدایی، بهداشت پرتوها و زفاظت ؛ آلودگی صيوتی  اماكن عمومی، 

شيهري،  )ميواد زائيد جاميد    ؛(2)(و ارزیابی اثرات زیست مبیطی

وكنترل  آلودگی هوا ؛(2)(خطرناك، بهداشتی درمانی، هسته اي

تصفیه )؛ فاضالب (2)(تصفیه آب و توسعه منابع آب)؛ آب (2)آن

؛ (2)( بفاضيالب، تصيفیه و دفييع لجين و اسييتفاده مجيدد از فاضييال    

؛ میكيروب  (1)(آب، فاضالب، هوا، مواد زائدجامد) شیمی مبیط

؛ (1)(آب، فاضييالب، هييوا، مييواد زائدجامييد  )شناسييی مبييیط  

؛ جميييع آوري (1)هیيييدرولیك و مكانیيييك سيييیاالت  

 (1)؛ انتقال و توزیع آب(1)فاضالب

مهندسيی مبيیط زیسييت؛    كارشناسيی ارشيد مهندسيی بهداشيت مبيیط؛      

برنامه ریزي و آموزش  مدیریت،؛ آب و فاضالب مهندسی مهندسی بهسازي ؛

 -مبيیط زیسيت؛ مبيیط زیسيت      -منابع طبیعيی   مبیط زیست؛ مهندسی

آميوزش مبيیط    –ميدیریت؛ مبيیط زیسيت     -برنامه ریزي؛ مبیط زیسيت  

 زیست 

 بهداشت مبیط

 
15 

فیزیوليوژي عميومی    ؛(5)( ساختمانی)بیوشیمی عمومی 

 (5)و اختالالت آن متابولیسم  ؛(2)

زیست بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ علوم تلذیه ؛داروسازي؛  كارشناسی ارشد 

داروسيازي و  , دكتري عمومی پزشكی، دامپزشكی شناسی گرایش بیوشیمی؛

 دكتري زرفه اي علوم آزمایشگاهی

 بیوشیمی بالینی

 

11 

؛ بیماریهياي  (9)؛ بارداري و زایميان  (1)بهداشت باروري 

 (2)زنان و سرطانهاي شایع 

كارشناسی ارشد در رشته ماميایی ؛ دكتيري عميومی پزشيكی ؛ كارشناسيی      

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درميانی بيا ميدرك كارشناسيی بهداشيت      

 عمومی؛ كارشناسی ارشد آموزش بهداشت با مدرك كارشناسی مامایی

 16 بهداشت باروري

عواميل فیزیكيی مبيیط    (5)عوامل شیمیایی مبیط كيار 

مهندسيی فاكتورهياي   ( 1/2)ایمنی درمبیط كيار (5)كار
 17 بهداشت زرفه اي سم شناسی؛ ؛ارگونومی (بهداشت صنعتی)كارشناسی ارشد بهداشت زرفه اي
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 (1/2)سم شناسی شللی( 2)انسانی

             اصييول و  ؛(1)نظریييه هييا و كيياربرد آن در پرسييتاري    

  ؛(5)نظریييه هيياي مييدیریت و كيياربرد آن در پرسييتاري  

اصول و نظریه هاي آميوزش و كياربرد آن در پرسيتاري    

 (9)آمار و پژوهش در پرستاري  ؛(9)

كارشناسی ارشد در یكی از رشته هاي آموزش یا مدیریت خدمات پرسيتاري  

كارشناسی ارشيد هوشيبري بيا لیسيانس      و یا رشته ها  وگرایش هاي مربوط

 يپرستار

 پرستاري
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؛ (9)ژنتیييييك؛ (5) بیولييييوژي سييييلولی و مولكييييولی

؛ (2)فیزیوليوژي پزشيكی   ؛ (2)؛ ایمونولوژي(2)بیوشیمی

 (2)شناسی میكروب

دكتييري زرفييه اي دكتييري عمييومی پزشييكی، دندانپزشييكی، داروسييازي ،  

مقاطع تخصصی و فوق تخصصی پزشكی و یا  ؛علوم آزمایشگاهی ،دامپزشكی

كارشناسی ارشد رشته هاي باكتري شناسی؛ بیوفیزیك؛ فیزیوليوژي؛ ژنتیيك   

زشيره   ؛(بیوتكنولوژي پزشيكی )زیست فناوري پزشكیانسانی؛ قارن شناسی؛ 

شناسی پزشكی و مبارزه باناقلین؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانيك خيون؛   

ایش بیوشیمی، ژنتیك، سلولی مولكولی با گر)زیست شناسی ؛ویروس شناسی

ایمونوليوژي؛ بیوشيیمی   میكروبیوليوژي؛  ؛ انگيل شناسيی ؛   (میكروبیوليوژي و 

 ؛ تلذیه بالینی

 13 پزشكی مولكولی

؛ ایمنييی (2)؛ بیوشييیمی(1)زیسييت شناسييی عمييومی  

؛ بيياكتري (2)؛ كلیييات میكييروب شناسييی  (2)شناسييی

 (9)شناسی پزشكی

كارشناسی ارشدمیكروب شناسی پزشكی؛میكروب شناسی مواد غذایی؛زیست 

؛ انگل شناسيی پزشيكی؛ ایمنيی شناسيی     (گرایش میكروب شناسی)شناسی 

پزشكی؛زشره شناسی پزشيكی ومبيارزه بيا ناقلین؛زیسيت فنياوري پزشيكی       

؛بیوشيیمی بالینی؛سيم شناسيی و دكتيراي عميومی      (بیوتكنولوژي پزشيكی )

 انپزشكی ودامپزشكیدند؛پزشكی؛داروسازي 

توكسین هاي 

 میكروبی
23 

 واپیييدمیولوژي بیميياري هيياي زشييره شناسييی پزشييكی

 ؛(1)پیشرفته  یولوژيماالر ؛(2)منتقله به وسیله بندپایان

 سلولی مولكولی زیست شناسی ؛(1)لیشمانیوز پیشرفته 

زشره كش ها، بیوشیمی آفيت كشيها و مبيارزه بيا      ؛(2)

 (2)واصول سیستماتیك زشراتاكولوژي  ؛(2)بندپایان 

؛ زیسيت  پزشيكی كارشناسی ارشد زشره شناسيی پزشيكی ؛ انگيل شناسيی     

داروسيازي  ؛پزشيكی  ؛ دكتيراي عميومی   ( به غیر از گرایش گیاهی )شناسی 

 دكتراي زرفه اي علوم آزمایشگاهی ودكتراي زرفه اي دامپزشكی؛

زشره شناسی 

پزشكی و مبارزه 

 با ناقلین

21 

بنیادهياي   ؛(2)آزمونهاي روانی  ؛(1) آمار و روش تبقیق

روانشناسيی رشيد    ؛(1)بیولوژیكی و فیزیولوژیكی رفتيار  

آسيیب  ؛ (9)نظریه هاي شخصيیت و روان درميانی    ؛(1)

 (2)شناسی روانی 

 روانسينجی و  روانشناسيی شخصيیت ؛   كارشناسی ارشد روانشناسی بيالینی ؛  

دكتيري   ؛(اسيتثنائی  مشياوره ، تربیتيی،  عميومی و   )رشته هاي روانشناسيی 

 عمومی پزشكی

 روانشناسی بالینی

 

22 

؛روانشناسی (9)؛روانشناسی نظامی(2)آمارو روش تبقیق 

؛شخصيیت وروان  (2)؛روانشناسيی اجتمياعی   (2)سازمانی

؛آزميون هياي روانيی    (2)؛آسیب شناسی روانی(2)درمانی

 عمومی پزشكیو دكتراي (كلیه گرایشها)كارشناسی ارشد روانشناسی 
 روانشناسی نظامی

رشته مختص كادر )

نظامی وانتظامی می 

29 
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 (باشد (2)وروانسنجی 

؛ ایمنی (2)؛ بیوشیمی(1)زیست شناسی سلولی مولكولی

 (1)؛ بیوانفورماتیك(2)شناسی

خون شناسيی   بیوشیمی؛ باكتري شناسی؛ كارشناسی ارشد پزشكی مولكولی؛

ویيروس   شناسيی؛ ایمنيی   نانوفنياوري پزشيكی؛   آزمایشگاهی وبانيك خيون؛  

بیوتكنوليوژي  )زیسيت فنياوري پزشيكی     ژنتیيك انسيانی؛   ژنتیيك؛  شناسی؛

بیوتكنولوژي كشاورزي؛ بیوتكنوليوژي میكروبيی؛ زیسيت شناسيی      ؛(پزشكی

میكيروب شناسيی؛ قيارن     زیست پزشكی؛ انگيل شناسيی؛   ؛(كلیه گرایش ها)

 دكتراي عمومی رشته هاي زشره شناسی پزشكی ومبارزه باناقلین؛ شناسی؛

 داروسازي ودكتراي زرفه اي علوم آزمایشگاهی دندانپزشكی؛؛پزشكی 

 زیست فناوري

 پزشكی
25 

ژنتیك  ؛(1)ژنتیك سرطان  ؛(9)نتیك پزشكی و بالینی ژ

 ؛(1)پزشيكی سيیتوژنتیك   ؛(1)ژنتیك جمعیت  وایمنی 

 مهندسيی ژنتیيك   ؛(2)ژنتیك مولكيولی و بیوشيیمیائی   

 (2) وبیوتكنولوژي مولكولی

 ؛ بيالینی  ؛ بیوشیمی؛ ژنتیك انسانیكارشناسی ارشد یا باالتر در رشته ژنتیك 

سيلولی و  گيرایش هياي عليوم     )؛ زیسيت شناسيی    پزشيكی  ایمنی شناسيی 

بیوتكنولييوژي )زیسييت فنيياوري پزشييكی؛ (ژنتیييك و بیوشييیمی مولكييولی ؛

و یا متخصصيان   يزداروسا و یدندانپزشك ،یدكتري عمومی پزشك ؛(پزشكی

 یدامپزشك ؛مختلف پزشكی ؛  دكتراي علوم آزمایشگاهی رشته هاي 

 ژنتیك پزشكی
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؛ نظييام ارایييه خييدمات بهداشييتی   (1) رفتييار سييازمانی 

؛ ميدیریت ميالی و   (1)؛ برنامه ریزي راهبردي(9)درمانی

؛ اپیييدمیولوژي و روش (2)؛ اقتصيياد بهداشييت(1)بودجييه

 (2)تبقیق 

تميام  )اقتصاد بهداشيت   ؛كارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بهداشت مبیط  ؛مدیریت توانبخشی؛رفاه اجتماعی؛اپیدمیولوژي  ؛( گرایش ها

 MBA ؛آمييوزش بهداشييت  ارزیييابی فنيياوري سييالمت؛؛اي  بهداشييت زرفييه ؛

 ؛دندانپزشيكی و داروسيازي    ؛مدیریت اجرایی و دكتيراي عميومی پزشيكی    ؛

 كیدكتراي دامپزش ؛دكتراي زرفه اي علوم آزمایشگاهی 

سیاستگذاري 

 سالمت
26 

؛ (2)؛ آمارزیيييياتی(5)تلذیييييه اساسييييی وكيييياربردي

؛ اصيييول و ميييدیریت برناميييه ریيييزي  (2)اقتصيييادخرد

 (1)؛ جامعه شناسی پزشكی(1)راهبردي

 اقتصياد بهداشيت؛   كارشناسی ارشيدعلوم تلذیيه؛علوم بهداشيتی در تلذیيه؛    

آميار   آميوزش بهداشيت؛   اپیيدمیولوژي؛  مدیریت خدمات بهداشتی درميانی؛ 

بهداشيت   ؛(گرایش كنتيرل كیفيی وبهداشيتی   )صنایع غذایی علوم و زیستی؛

دكتيراي  ؛ زيواد  غیرمترقبيه    عليوم تلذیيه درببيران و    وایمنی موادغذایی؛

 داروسازي دندانپزشكی و عمومی پزشكی؛

سیاست هاي غذا 

 وتلذیه
27 

 ؛(1)؛روانشناسی سيالمندي ( 1)جامعه شناسی سالمندي

بیوليوژي و   ؛(1)مندي شایع سيال اپیدمیولوژي مشكالت 

 (1)؛ روش تبقیق و آمار زیاتی(1)فیزیولوژي سالمندي

 

 

آميوزش   سيالمت سيالمندي؛   ؛كارشناسی ارشد رشته هاي سيالمند شناسيی  

مدیریت خيدمات بهداشيتی    ؛مدیریت توانبخشی  بهداشت عمومی؛ بهداشت؛

سی بالینی رفاه اجتماعی؛ روانشنا بینایی سنجی؛ مددكاري اجتماعی؛؛درمانی 

گفتار درميانی؛   فیزیوتراپی؛ شنوایی شناسی؛ كاردرمانی؛ ؛مامایی ؛پرستاري _

جامعيه شناسيی و دكتيري عميومی      م بهداشتی در تلذیه؛علو ؛علو م تلذیه 

 دندانپزشكی و داروسازي ؛پزشكی 

 29 سالمند شناسی

؛ (1)؛ اقتصادعمومی(1)نظریه هاي جامعه شناسی كلیه گرایش )كارشناسی ارشد دركلیه رشته هاي علوم پزشكی؛علوم اجتماعی سالمت ورفاه  23 
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 ؛(1)تبقیق آمار وروش ؛(1)روانشناسی اجتماعی

 (1)برنامه ریزي  مدیریت و

عليوم ارتباطيات    پژوهش عليوم اجتمياعی؛   ؛(كلیه گرایش ها)؛روانشناسی (ها

برناميه ریيزي    ؛(تبقیق درارتباطيات اجتمياعی  )ارتباطات اجتماعی اجتماعی؛

دكتيراي   رت عليوم ،تبقیقيات وفناوري؛ميدیریت دولتيی؛    رفاه اجتمياعی وزا 

 عمومی پزشكی

 اجتماعی

آمارزیسييتی  و  ؛(2)اصييول ومبييانی بالیييا وفوریييت هييا  

؛ بهداشيت و درميان   (2)اپیدمیولوژي بالیيا وفوریيت هيا   

 ؛(1)؛ نظام سيالمت ایيران وجهيان   (9)ت هادربالیا وفوری

خيدمات بهداشيتی   تئوریهاي مدیریت و اصول ميدیریت  

 (2)ودرمانی

دكتييراي علييوم   دندانپزشييكی و ؛داروسييازي  دكتييراي عمييومی پزشييكی؛ 

كارشناسيی   آزمایشگاهی كارشناسی ارشد كلیه رشته هياي عليوم پزشيكی و   

مطالعيات دفياعی، اسيتراتژیك؛ ميدیریت ببيران؛ پدافنيد       : ارشد رشته هياي 

بيا گيرایش    ITغیرعامل؛ مدیریت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوري اطالعيات  

مدرسيه  ) مشياوره ؛ (HSE)امنیت اطالعات؛ ایمنی، بهداشت و مبیط زیست 

؛ ميدیریت اجرایيی؛ ميدیریت ورزشيی؛     (اي، شللی، خيانواده اي، توانبخشيی  

 ؛ مبیط زیست مهندسی پزشكی با گرایش مدیریت فناوري اطالعات پزشكی

 و سالمت دربالیا

 فوریت ها
93 

؛ علييوم اعصيياب (5)وتعييادلالكتروفیزیولييوژي شيينوایی 

؛ درمان توانبخشيی در آسيیب هياي    (9)شنوایی وتعادل 

 (9)شنوایی و تعادل 

 91 شنوایی شناسی كارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دكتري عمومی پزشكی

جنيین  ؛ (9)بافت شناسيی  ( 1) ؛(كالبد شناسی) تشریح 

بیوليوژي  ؛(2)تكنیك هاي میكيرو آنياتومی   ؛ (9)شناسی 

 (2)  و مولكولیسلولی 

بافت شناسی ؛    ؛؛ جنین شناسی( آناتومی ) كارشناسی ارشد علوم تشریبی 

 دكتري عمومی پزشكی ، دندانپزشكی ، دامپزشكی

 علوم تشریبی

 

92 

 (2)فیزیولوژي  ؛(9)بیوشیمی  ؛(1)تلذیه 

وصينایع  علوم كارشناسی ارشد رشته علوم تلذیه ؛ علوم بهداشتی در تلذیه ؛ 

مهندسيی   ؛(گيرایش بیوشيیمی  ) زیسيت شناسيی  ؛بیوشیمی بيالینی   غذایی؛

گيرایش  )مهندسی كشاورزي علوم داميی   ؛(گرایش صنایع غذایی)كشاورزي 

كارشناسيی ارشيد فیزیوليوژي     ؛(گيرایش تلذیيه دام  )دامپروري  ؛(تلذیه دام 

 راهنماییمشاوره و كارشناسی ارشد  ؛(با پایه كارشناسی علوم تلذیه)ورزشی 

و  داروسيازي  ؛دكتيري عميومی پزشيكی    ؛(كارشناسيی عليوم تلذیيه    پایهبا )

 دامپزشكی

 علوم تلذیه
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؛ (9)؛ نوروفیزیوليييييوژي(2)نوروبیوليييييوژي سيييييلولی

 (9)؛ نوروآناتومی(2)نوروفارماكولوژي

دندانپزشييكی؛ داروسييازي ودامپزشييك عمييومی؛  ؛دكتيري عمييومی پزشييكی  

بيا گيرایش عليوم    )كارشناسی ارشد رشته هاي فیزیولوژي؛ زیسيت شناسيی   

؛ ( سلولی و مولكولی، عليوم جيانوري ، میكروبیوليوژي ، ژنتیيك وبیوشيیمی     

ژنتیييك انسييانی؛ آنيياتومی؛ سييم شناسييی؛ بیوشييیمی ؛ روانشناسييی بييالینی؛  

گفتاردرمانی؛ اعضاي مصنوعی؛ بینيایی   ی؛كاردرمان فیزیوتراپی؛ ؛فارماكولوژي

 سنجی؛ شنوایی شناسی

 95 علوم اعصاب
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؛ (2)؛ شیمی مواد غيذایی  (2)میكروبیولوژي مواد غذایی 

 (9)؛ كنترل كیفی مواد غذایی (9)تكنولوژي مواد غذایی 

، ( كلیيه گيرایش هيا   )كارشناسی ارشد در رشته هاي عليوم و صينایع غيذایی   

 ؛وبیولوژي مواد غذایی ، مهندسيی صينایع غيذایی    شیمی مواد غذایی ، میكر

، بهداشيت و  (گرایش علوم و صنایع غذایی)؛ مهندسی كشاورزي علوم غذایی

 ایمنی مواد غذایی

علوم و صنایع 

 غذایی
91 

؛ جنييین شناسييی وبافييت (1)بیولييوژي سييلولی مولكييولی

آسييیب شناسييی   ؛(1)ایمنييی شناسييی  ؛(1)شناسييی

 (1)؛ هماتولوژي(1)عمومی

 ؛(كلیه گرایش ها) كارشناسی ارشدعلوم تشریبی؛ بیولوژي سلولی ومولكولی

زیست فن اوري پزشكی؛میكروب شناسيی   ؛(كلیه گرایش ها)زیست شناسی 

ویيروس شناسيی پزشيكی؛ بیوتكنوليوژي؛ سيم       میكيروب شناسيی؛   پزشكی؛

شناسی؛ بیولوژي تكوینی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ فیزیولوژي؛ فارمياكولوژي؛  

بييالینی؛ ژنتیييك انسييانی؛ خييون شناسييی آزمایشييگاهی وبانييك   بیوشييیمی 

نيانوفن اوري پزشيكی؛ دكتيراي عميومی در رشيته هياي        ؛(هماتولوژي)خون

 پزشكی؛دندانپزشكی؛داروسازي ودكتراي زرفه اي دامپزشكی

علوم سلولی 

 كاربردي
96 

 (9)بیوشیمی پزشكی  ؛(2)فیزیولوژي  ؛(1)فارماكولوژي 

 

 و یدندانپزشيك  ،یفارمياكولوژي ؛ دكتيري عميومی پزشيك    كارشناسی ارشيد  

 اي علوم  آزمایشگاهی دكتري زرفه ؛ يزداروسا

 فارماكولوژي

 
97 

فیزیييك ( 1)آمييار و ازتميياالت  -ریاضييیات در فیزیييك 

 -امييواج صييوتی و فراصييوتی  -بیوالكتریسييیته )پزشييكی 

 -اصيول فیزیكيی    -نورودیدگانی  -جریانهاي پرفركانس 

)  فیزیك پرتوها( 9( )پزشكی و آزمایشگاهیدستگاههاي 

پزشييكی   -رادیييوتراپی  -   MRI  -فیزیييك رادیولييوژي 

 -نييور ) ؛ فیزیييك عمييومی (9( )هسييته اي و دوزیمتييري

 -مكانیيك   -ترمودینامیيك   -ملنياطیس   -الكتریسیته 

؛ (1( )الكترونیييك پایييه در سييطح كارشناسييی فیزیييك  

 (2)پرتوهاي یونساز  رادیوبیولوژي و زفاظت در برابر 

مهندسيی   ؛بیوفیزیك  ؛فیزیك  ؛كارشناسی ارشد رشته هاي فیزیك پزشكی 

 ؛( گيرایش پرتوپزشيكی  )مهندسی پرتوپزشكی؛مهندسی هسته اي  ؛پزشكی 

دكتيراي عميومی    ؛هسيته اي   پرتوپزشيكی؛ پزشيكی   ؛تكنولوژي رادیولوژي 

وي كيه تيا   رشته ي رادیوبیوليوژي و زفاظيت پرتي   ان ارشد پزشكی؛كارشناس

 .در آزمون كارشناسی ارشداین رشته پذیرفته  شده اند 31مهر

 

 فیزیك پزشكی
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 ؛(1)اورتزوپروتيز   ؛(9)تميرین درميانی    ؛(2)الكتروتراپی 

 ؛(1)فیزیولييوژي كييار   ؛(2)ارزشييیابی و انييدازه گیييري  

شيامل  ) بیومكانیيك   ؛(9)نوروفیزیولوژي عصب و عضله 

 (9( )طبیعی و غیر طبیعی

 ؛ دكتري عمومی پزشكی كارشناسی ارشد فیزیوتراپی
 یفیزیوتراپ

 

93 

؛ (2)آنييييياتومی ؛(2)فارميييياكولوژي  ؛(5)فیزیولييييوژي 

 (2)بیوشیمی

؛  زیسيت  (و دامجيانوري   ،انسيانی  )فیزیولوژي  كارشناسی ارشد فیزیولوژي؛

؛ (از جمله بیهوشی)پرستاري  ؛( و سلولی و مولكولیگرایش جانوري ) شناسی

 یدامپزشك ؛يزداروسا و یدندانپزشك ،یدكتري عمومی پزشكمامایی ؛ 

 فیزیولوژي

 

53 
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؛ (2)؛ بیوشيیمی عميومی   (9()انسيانی )فیزیولوژي پزشكی

؛ آنياتومی  (2)؛ فیزیوليوژي ورزشيی  (2)تلذیه و متابولیزم 

 (1)وكینزیولوژي

كاردرمييانی _تربیييت بييدنی  ؛كارشناسييی ارشييد رشييته هيياي فیزیولييوژي   

عليوم تشيریبی و دكتيري عميومی      بیولوژي ملكولی؛_فیزیوتراپی؛بیوشیمی؛

 پزشكی و دندانپزشكی ؛داروسازي 

 51 فیزیولوژي ورزشی

؛               (1)؛ تييك یاختييه شناسييی پزشييكی (6)قييارن شناسييی 

 (2)؛ ایمنی شناسی(1)باكتري شناسی 

 ؛انگيل شناسيی    ؛بياكتري شناسيی    ؛كارشناسی ارشد قارن شناسی پزشكی 

دكتيراي زرفيه اي عليوم     ؛داروسيازي  ؛دكتري عمومی پزشكی ؛پاتوبیولوژي 

 آزمایشگاهی

قارن شناسی 

 پزشكی
52 

؛  كاردرمانی اختالالت ذهنی (1)روانشناسی و روانپزشكی

؛ (1)؛ آنييياتومی و بیومكانیيييك (5)اجتمييياعی -روانيييی 

 (5)كاردرمانی اختالالت جسمانی و زرفه اي 

 

 رشد كاردرمانیكارشناسی ا
 59 كار درمانی

آسیب شناسيی،   ؛(2)مبازث زبان شناسی و علوم اعصاب 

آسيیب شناسيی،     ؛(5)ارزیابی و درمان اخيتالالت گفتيار   

 (5)ارزیابی و درمان اختالالت زبان

 55 گفتار درمانی مدرك كارشناسی گفتار درمانی كارشناسی ارشد كلیه رشته ها صرفا با

برنامه ریزي در نظام بهداشيت  و   ؛(9)تئوریهاي مدیریت 

سازمان و مدیریت بهداشت و  ؛(1)آمار زیستی  ؛(2)درمان

 (2)؛ اقتصاد بهداشت و درمان (2)درمان 

كارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشيتی و  درميانی ؛ ميدیریت    

ميدیریت توانبخشيی؛   ارزیابی فناوري سالمت؛  بیمارستان ؛ اقتصاد بهداشت ؛

 ،یدكتيري عميومی پزشيك    مدیریت اجرایی؛ آموزش پزشكی؛ تماعی؛رفاه اج

 یدامپزشك؛ يزداروسا و یدندانپزشك

مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 

51 

؛ فنيياوري (5)سیسييتم هاومييدیریت اطالعييات سييالمت  

 (9)؛ تئوري هاي مدیریت(9)اطالعات سالمت

رفيياه  مييدیریت توانبخشييی؛  كارشناسييی ارشييدآموزش مييدارك پزشييكی؛  

اجتماعی؛مددكاري اجتماعی؛كتابداري واطيالع رسيانی پزشيكی؛ كتابيداري     

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوري اطالعات سيالمت؛   واطالع رسانی؛

انفورماتیك پزشكی؛ارزیابی فناوري سالمت ودكتراي عمومی دررشيته هياي   

 پزشكی؛داروسازي ودندانپزشكی

مدیریت اطالعات 

 سالمت
56 

؛ روش تبقیيق و              (1/1)ميددكاري اجتمياعی   نظریه هاي 

؛ مسيييائل و                  (2)؛ ميييدیریت و برناميييه ریيييزي (9)آميييار 

 (1/5)آسیب هاي اجتماعی 

رفياه   ؛ميدیریت خيدمات اجتمياعی     ؛كارشناسی ارشد ميددكاري اجتمياعی   

 اجتماعی

مددكاري 

 اجتماعی
57 

؛ آسيیب  (1/1)درمانینظریه هاي پیشرفته مشاوره وروان 

؛ مشيياوره (1)؛ آزمييون هيياي روانييی (1/1)هيياي روانييی 

؛ روانشناسی (1/2)؛  اصول توانبخشی روانی(1/1)درببران

؛ مشياوره گروهيی   (2)مشاوره دراعتیياد   ؛(1/1)مثبت گرا

 (1/1)؛ آمار و روش تبقیق(2)وخانواده

 گيرایش هيا؛ كاردرميانی؛    مشياوره و روانشناسيی دركلیيه    ارشيد كارشناسيی  

شيينوایی شناسييی؛ رفيياه اجتميياعی؛ روانشناسييی  گفتاردرمييانی؛ فیزیييوتراپی؛

كودكان استثنایی؛ مدیریت توانبخشيی؛ اعضياي    روانشناسی نظامی؛ سالمت؛

 دكتراي عمومی پزشكی پرستاري و مصنوعی و وسایل كمكی؛

 59 مشاوره توانبخشی
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؛ (2)؛ روانشناسی پایه و بيالینی  (2)اختالالت روانپزشكی 

؛ (1)؛ اپیييييدمیولوژي و آمييييار  (2)نوروفارميييياكولوژي 

 (1)؛ جامعه شناسی (2)نوروفیزیولوژي 

دكتيراي   ؛دكتراي تخصصی اعصياب داخليی    ؛دكتراي تخصصی روانپزشكی 

كارشناسيييی ارشيييد  ؛داروسيييازي و دندانپزشيييكی   ؛عميييومی پزشيييكی  

سم  ؛؛ فیزیولوژي؛ زیست شناسی (بالینی كودك، عمومی، بالینی)روانشناسی

 آناتومی ؛شناسی 

 53 مطالعات اعتیاد

پيييردازش سيييیگنال وتصيييویر  ؛(2)ابزاردقیيييق پزشيييكی

 (9)ازتمال آمار و ؛ریاضیات مهندسی و(5)دیجیتال

؛ فیزیيك  (كلیه گرایش ها)مهندسی برق  مهندسی پزشكی؛ كارشناسی ارشد

 ؛گفتييار درمييانی ؛؛ اعضيياي مصيينوعی و وسييایل كمكييی (كلیييه گييرابش هييا)

كلیيه  )كيامپیوتر   ؛انفورماتیك پزشكی ؛فیزیك پزشكی ؛ارگونومی ؛كاردرمانی

فیزیيوتراپی   ؛بینيایی سينجی   ؛وایی شناسيی ؛ شين فناوري اطالعات ؛(گرایشها

 مهندسی پرتوپزشكی و دكتراي عمومی پزشكی ؛فیزیوتراپی ؛ورزشی

 مهندسی پزشكی

 (بیوالكتریك)
13 

( 2)پردازش تصاویر پزشكی(9)بیومكانیك ورباتیك

 (9)ریاضیات مهندسی وآمار وازتمال(2)ابزاردقیق پزشكی

كلیه )؛ مهندسی مكانیك (ها كلیه گرایش)كارشناسی ارشد مهندسی پزشكی

؛ مهندسی (كلیه گرایش ها)مهندسی برق  مهندسی مكاترونیك؛ ؛(ها گرایش

؛ اعضاي مصنوعی و (ها كلیه گرایش)مهندسی و علوم كامپیوتر رباتیك؛

فناوري اطالعات سالمت؛ فیزیوتراپی؛  انفورماتیك پزشكی؛وسایل كمكی؛ 

 دكتراي عمومی پزشكی فیزیوتراپی ورزشی؛ كاردرمانی؛ ارگونومی و

 مهندسی پزشكی

 (گرایش رباتیك)
11 

؛ بافت (1)علوم تشریبی شامل آناتومی و جنین شناسی 

؛ بیولوژي سلولی و (1)؛ فیزیولوژي سلول (2)شناسی

؛ بیوشیمی (1)؛ بیوفیزیك(2) مواد؛ مبانی (2)مولكولی 

 (1)ماكرومولكول ها 

؛ (اسی و جنین شناسیآناتومی، بافت شن)كارشناسی ارشد علوم تشریبی 

؛ بیوتكنولوژي؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ (كلیه گرایش ها)زیست شناسی 

؛ فیزیولوژي ؛ بافت شناسی؛ فارماكولوژي ؛ (كلیه گرایشها)مهندسی پزشكی 

خون شناسی  ؛بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیك انسانیبیوپلیمر ؛ 

نانوتكنولوژي  ؛نانوتكنولوژي  ؛فیزیك پزشكی ؛آزمایشگاهی و بانك خون 

زیست فناوري پزشكی؛ مهندسی پلیمر؛مهندسی شیمی؛ شیمی؛  ؛پزشكی 

؛ زیست (بیومكانیك؛ طرازی جامدات؛ تبدیل انرژي؛ ساخت وتولید)مكانیك 

 ؛شناسی دامپزشكی و دكتراي عمومی پزشكی  شناسی تكوینی؛ بافت

 دامپزشكی و دكتراي زرفه اي علوم آزمایشگاهی ؛داروسازي و دندانپزشكی 

 12 مهندسی بافت

؛  (2)؛ شیمی تجزیه دستگاهی (5)زیست فناورينانو

 (1)؛ بیوفیزیك(9)ولكولی م -زیست شناسی سلولی 

؛ بیوفیزیك؛ (پزشكیولوژي نانوتكن)وري پزشكیكارشناسی ارشد نانوفنا

زیست  ؛مهندسی شیمی  ؛( ها همه گرایش)؛ شیمی (ها همه گرایش)فیزیك 

مهندسی نساجی؛ ؛( ها كلیه گرایش)؛  مهندسی مواد (همه گرایشها)شناسی 

؛ اعضاي مصنوعی؛ انگل شناسی؛ ولوژينوایم ؛(كلیه گرایشها)بیوتكنولوژي

شكی و مبارزه با ؛ زشره شناسی پزبهداشت زرفه ايمهندسی بیوشیمی؛ 

علوم و صنایع غذایی ؛ علوم بهداشتی در  ؛علوم تلذیه ؛؛ ژنتیك انسانیناقلین

ویروس  ؛میكروب شناسی ؛قارن شناسی ؛فیزیوتراپی ؛فیزیولوژي ؛تلذیه

فیزیك پزشكی؛ سم شناسی؛  ؛شناسی پزشكی؛ مهندسی بهداشت مبیط

اوري دارویی؛ زیست فناوري پزشكی؛ زیست فنهماتولوژي؛ مهندسی پزشكی؛ 

نانوفن آوري 

 پزشكی
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اي  دكتراي زرفه ؛دندانپزشكی و داروسازي ؛دكتراي عمومی پزشكی

 دامپزشكی

بیوشیمی             ؛(1)ایمنی شناسی  ؛(6)ویروس شناسی 

آمار ؛ (1)بیولوژي سلولی و ژنتیك مولكولی ؛(1)عمومی 

 (1)زیاتی و اپیدمیولوژي  

؛ علوم شناسی؛ پاتوبیولوژي؛ باكتري شناسیكارشناسی ارشد ویروس 

؛ ایمنی شناسی؛ بیولوژي سلولی و مولكولی؛ آزمایشگاهی؛ دامپزشكی

؛  يزداروسا و یدندانپزشك ،یمیكروب شناسی؛ دكتري عمومی پزشك

 یدامپزشك دكتراي زرفه اي علوم آزمایشگاهی؛

ویروس شناسی 

 پزشكی
15 

؛ ایمنی (9) خون؛ ایمنوهماتولوژي و بانك (5)هماتولوژي 

 (1/1)؛ بیولوژي سلولی و مولكولی (1/1) شناسی 

 ؛بیوشیمی ؛پاتوبیولوژي ؛علوم آزمایشگاهی ؛كارشناسی ارشد هماتولوژي 

و دكتري  يزداروسا و یدندانپزشك ،یدكتري عمومی پزشك ؛ایمنی شناسی

 یدامپزشك ؛زرفه اي علوم آزمایشگاهی

 11 هماتولوژي
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 :مهمتذکرات 

در رشته هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می شود ، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه  .1

خواهد بود، ضمنا دانشجو باید آماد ی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پووهشی خود را در ( اول)مبدا 

 .تعیین میگردد، بگذراند هر محل که براساس تفاهم نامه ی بین دانشگاهها

رشته های مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطالعات  .2

 .میبایست به آن دانشگاه مراجعه نمایند

نتخاب این دررشته های مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله صرفا داوطلبان رسمی سپاه و نیروهای مسلح مجاز به ا .9

 .رشته ها می باشند

 : شرایط پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

 داوطلبان استخدام رسمی سپاه پاسداران با ارائه گواهی عضویت رسمی سپاه: داوطلب رسمی سپاه 

 داوطلبان استخدام رسمی ارتش جمهوري اسالمی ایران با ارائه گواهی عضویت رسمی از : داوطلب رسمی ارتش

 بوطهیگان مر

  داوطلبان استخدام رسمی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران با ارائه گواهی عضویت : داوطلب رسمی ناجا

 رسمی از یگان مربوطه

داوطلبان توجه داشته باشند که اطالعات الزم در خصوص  رایش های مختلف در هر رشته توسط  روههای آموزشی  .5

 .دانشگاه تعیین می شود

موسسه عالی آموزشی و پووهشی طب انتقال خون؛ دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی؛ دانشگاه های علوم پزشکی  .1

 . اهواز؛ اصفهان؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ تبریز؛ زنجان؛ مازندران و همدان تعهدی در قبال خوابگاه دانشجویی ندارند

دانشگاهها تعیین و اعالم خواهد شد؛ درج نام دانشگاهها و نظر به اینکه ظرفیتهای پذیرش دانشجو متعاقبا توسط  .6

باشد و در صورت عدم اعالم ظرفیت  مراکز اعالم شده ذیل به منزله پذیرش قطعی دانشجو توسط مراکز اعالم شده نمی

 .؛ نام و ظرفیت مربوطه در مراحل بعدی حذف خواهد شد از سوی دانشگاه

 20/0/49های پذیرنده مشخص و در تاری   س امکانات و شرایط دانشگاهبدیهی است ظرفیت پذیرش دانشجو بر اسا .7

 .اعالم خواهد شد
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 ( .Ph.D)مقطع دكتري تخصصی بهداشترشته هاي علوم پايه پزشکی و دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در:  2جدول شماره

   49- 49سال تحصيلی 

 پذیرنده دانشجونام دانشگاه علوم پزشكی یا مركز  رشته ردیف

 ایران؛ تهران  اقتصاد سالمت 1

 اخالق پزشکی 2
 شهیدبهشوووتی؛ (مشووترک بووا تهووران و شهیدبهشووتی    )تهووران ؛ شوویراز   

 (و تهران مشترک با شیراز)

 ایران؛ اصفهان؛ تهران؛ شهیدبهشتی آموزش پزشکی 9

9 
آموزش بهداشت وارتقای 

 سالمت

همووودان؛ ایوووران؛ اصوووفهان؛ تهوووران؛ تبریوووز؛ شهیدبهشوووتی؛ 

 یزد

 تهران؛ شیراز؛ شهید بهشتی؛ همدان آمار زیستی 0

 ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ کرمان اپیدمیولوژی 0

0 
اعضای مصنوعی و وسایل 

 کمکی
 ایران؛ علوم بهزیستی 

 تهران؛ شهیدبهشتی؛ مشهد انفورماتیك پزشکی 8

 انگل شناسی پزشکی 4
؛ (مشوووترک بوووا قوووزوین  )ایوووران؛ اصوووفهان؛ تهوووران؛ زنجوووان    

  (مشترک با تهران)شهیدبهشتی؛ شیراز؛ کرمان

 ایمنی شناسی پزشکی 15
ایوووران؛ اصوووفهان؛ تهوووران؛ تبریوووز؛ شهیدبهشوووتی؛ شووویراز؛  

 مشهد 

 بیوشیمی  بالینی 11
شهیدبهشوووتی؛ شووویراز؛  ؛اصوووفهان؛ ارومیوووه؛ تهوووران؛ تبریوووز

 کرمان؛ همدان؛ یزد 

 بهداشت حرفه ای 12
 شیراز؛ همدان تهران؛ شهیدبهشتی؛

 ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ یزد  بیولوژی تولیدمثل 19

 باکتری شناسی پزشکی 19
انسوووتیتو پاسوووتور ایوووران؛ ایوووران؛ اهوووواز؛ تهوووران؛ تبریوووز؛ 

 شهیدبهشتی؛ شیراز؛ کرمان؛ مشهد؛ همدان

 ایران؛ اصفهان؛ اهواز؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ همدان؛ یزد بهداشت محیط 10

 اصفهان؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ شاهرود؛ مشهد باروریبهداشت  10

 مشهد  بینایی سنجی 10

 پرستاری 18
ایووران؛ اصووفهان؛ اهووواز؛ بقیووه الووه؛ تربیووت موودرس؛ تهووران؛     

تبریووووز؛ شوووویراز؛ شهیدبهشووووتی؛ علوووووم بهزیسووووتی و   
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 توانبخشی؛ کرمان؛ مشهد

 پزشکی مولکولی 14

شووهرکرد؛ ایووران؛ اصووفهان؛ بیرجنوود؛ تبریووز؛ تهووران؛ زنجووان؛   

شهیدبهشوووتی؛ شووویراز؛ قوووزوین؛ کردسوووتان؛  لسوووتان؛     

 مشهد؛ همدان؛ یزد

 بقیه اله توکسین های میکروبی 25

21 
حشره شناسی پزشکی و مبارزه 

 قلین با نا
 تهران 

22 
 خون شناسی آزمایشگاهی و

 (هماتولوژی)بانك خون  
 ایران؛ سازمان انتقال خون؛ شهیدبهشتی

 ایران؛ شهیدبهشتی؛ علوم بهزیستی و توانبخشی  روانشناسی بالینی 29

 بقیه اله روانشناسی نظامی 29

 زیست فن آوری پزشکی 20
انسووتیتو پاسووتور ایووران؛ بقیووه الووه؛ تبریووز؛ تهووران؛ تربیووت     

 مدرس؛ زنجان؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ مشهد

 ژنتیك پزشکی 20
انسوووتیتو پاسوووتور ایوووران؛ تهوووران؛ شهیدبهشوووتی؛ علووووم   

 توانبخشیبهزیستی و 

 ایران؛ تهران  سیاست  ذاری سالمت 20

 شهیدبهشتی  سیاست های غذا وتغذیه 28

 سالمندشناسی 24
؛ علوووم (مشووترک بووا علوووم بهزیسووتی و توانبخشووی   )ایووران 

 بهزیستی و توانبخشی مشترک با ایران 

 علوم بهزیستی وتوانبخشی؛ سالمت و رفاه اجتماعی 95

 ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ کرمان؛ یزد؛ ها فوریتسالمت در بالیا و  91

 ایران؛ تهران؛ علوم بهزیستی  شنوایی شناسی 92

 ایران؛ بقیه اله؛ تهران؛ شیراز علوم اعصاب 99

 علوم تشریح 99
ایووران؛ اهووواز؛ اصووفهان؛ بقیووه الووه؛ تهووران؛ شهیدبهشووتی؛      

 شیراز؛ کرمان؛ مشهد 

 علوم تغذیه 90
اهووووواز؛ تهووووران؛ تبریووووز؛ شوووویراز؛ ایووووران؛ اصووووفهان؛ 

 شهیدبهشتی؛ مشهد

 شهیدبهشتی علوم و صنایع غذایی 90
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 رایش کنترل کیفی و )

 (بهداشتی

 تهران؛ کاشان علوم سلولی کاربردی 90

 فارماکولوژی 98
آزاد تهووران واحوود علوووم دارویووی؛ ایووران؛ اصووفهان؛ اهووواز؛      

 تهران؛ زنجان؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ مشهد ؛تبریز

 فیزیولوژی 94

ایييران؛ اصييفهان؛ اهييواز؛ بقیييه الييه؛ تبریييز؛ تهييران؛ شهیدبهشييتی؛ شييیراز؛ كرمييان؛         

 مشهد

 بقیه اله فیزیولوژی ورزشی 95

 فیزیوتراپی 91
 ایران؛ اهواز؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ علوم بهزیستی و توانبخشی 

 فیزیك پزشکی 92
 ایران؛ اصفهان؛ اهواز؛ تهران؛ مشهد  

 تهران؛ مازندران شناسی پزشکیقارچ  99

 ایران؛ علوم بهزیستی و توانبخشی  کاردرمانی 99

 ایران؛ تهران؛ علوم بهزیستی و توانبخشی   فتار درمانی 90

90 
مدیریت خدمات بهداشتی 

 درمانی
 ایران؛ تهران؛ تبریز؛ شیراز؛ کرمان

 ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی  مدیریت اطالعات سالمت 90

 علوم بهزیستی و توانبخشی مددکاری اجتماعی 98

 علوم بهزیستی و توانبخشی مشاوره توانبخشی 94

 ایران؛ تهران مهندسی بافت 05

01 
 رایش )مهندسی پزشکی

 (بیوالکتریك
 اصفهان؛ تهران؛ شهیدبهشتی 

02 
 رایش )مهندسی پزشکی

 (رباتیك
 تهران 

 تهران؛ زنجان؛ شاهرود مطالعات اعتیاد 09

 نانو فن آوری پزشکی 09
مشووترک بووا  )؛ شهیدبهشووتی (مشووترک بووا شهیدبهشووتی )ایووران؛ تهووران  

 ؛   (تهران

 ایران؛ تهران  ویروس شناسی پزشکی 00
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 رشته های دندانپزشکی (Ph.D)اطالعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی  : 9جوودول شووماره 

 49-49سوال تحصیولی  

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

،دندانپزشيييييييكی (1)دندانپزشيييييييكی كودكيييييييان 

 (2)و دندانپزشكی اجتماعی( 1)،پریودانتیكس(1)ترمیمی
 دكتري عمومی دندانپزشكی 

سالمت دهان 

و دندانپزشکی 

 اجتماعی

1 

،پروتزهيياي (1)،انييدودنتیكس(1)آمييار و روش تبقیييق 

 (1)دندانپزشكی ترمیمیو (9)،مواد دندانی(1)دندانی
 2 مواد دندانی دكتري عمومی دندانپزشكی
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 3949-49 تحصيلی سال رشته سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی Ph.Dآزمون  منابع-9جدول شماره 

 منابع نام درس

دندانپزشكی 

 كودكان

Pediatric Dentistry -pinkham ( 4 th Edition 2005) 

 22و21و  24و23و22و21و19و18و11و14و13و9و4و3فصول  

  38و37و34و33و32و31و31و27

 

 

دندانپزشكی 

 ترمیمی

1- Art and Science of  Operative  Dentistry – Theodore M.Roberson 

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

21و  21و  11و  14و  1كليه فصول به استثناي  فصلهاي   

 پریودانتیكس
1-Clinical Periodontology – Caranza Tenth edition (2006)    

 

  11و11و49و48و42و41و41و32و31و33و31و28و23و22و19و11و7و1و4فصول

 

دندانپزشكی 

 اجتماعی

1-Essential Dental Punblic Health(2005).Authors: Blanaid Daly, 

Richard G. Watt,ISBN-10: 09122629743 

 7-1-4-3-2-1فصلهاي 

 

2-Jeng’s community Dental Health (2002, Authors: George M.Glick, 

Warren M. Morganstein, ISBN-10-0323014674 

11-14-1-1فصلهاي   
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 3949-49 تحصيلی سالمواد دندانی   Ph.Dآزمون  منابع - 5 جدول شماره

 منابع نام درس

آمار و روش 

 تبقیق

دكتر كاظم مبمد، دكتر زسین ملك افضلی، دكتر )آماري و شاخصهاي بهداشتی روشهاي  -1

 (1979وارتكس نهاپتیان، سال 

 Park & park درسنامه پزشكی پیشگیري و اجتماعی جلد اول  -2

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

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

پروتزهاي 

 دندانی

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 .1 مواد دندانی
2. Craig’s restorative Dental Materials John powers, Ronald 

Sakagvch (2012) 

دندانپزشكی 

 ترمیمی 

1. 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  هاي تخصصی داروسازي شامل دو رشته Ph.Dي پذیرش دانشجو در مقطع  ین دورهششمآزمون ورودي بیست و 

آزمون ورودي را تشكیل  ي از كل نمره% 23ي آزمون شفاهی  ي كل و نمره نمره% 93ي بخش كتبی آزمون،  شفاهی است كه نمره

راه ( شفاهی)ي دوم  از قبول شدگان آزمون كتبی، به مرزلهبرابر ظرفیت اعالم شده  2تعداد براي آزمون شفاهی به   .خواهد داد

 .خواهند یافت

 1/8/49شنبه  پنجهاي تخصصی داروسازي در روز رشته  Ph.Dپذیرش دانشجو در مقطع  ي مین دورهششآزمون كتبی بیست و  

، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکو نوزیهاي  این آزمون براي پذیرش دانشجو در رشته. برگزار خواهد شد

، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، داروسازی بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی

 :گرددبرگيزاري آن به شرح زیر اعيالم می  و ضوابط و نبوه برگزار  هسته ای، نانوفناوری دارویی و زیست مواد دارویی

به  و تخصصی، مین نشست شوراي آموزش داروسازيبر اساس ضوابط و مصوبات بیست و چهارباشند  متقاضیان موظف می ي كلیه.1

 .صورت خاص یا عام بسپارنده تعهد مبضري ب شرح جدول زیر

 

 اسامی دانشکده هاي داروسازي گروه

 دانشگاه آزاد واحد تهران -شهید بهشتی -تهران 1

 (برابر مدت تحصیل 0/2طول مدت تعهد )

 رشت -زنجان -مازندران -شیراز -اصفهان -تبریز -مشهد 2

 (برابر مدت تحصیل 2طول مدت تعهد )

 اردبیل -کرمان -خرم آباد -کرمانشاه -ارومیه -اهواز -همدان -یزد 9

 (یلبرابر مدت تحص 1طول مدت تعهد )

 (طول مدت تعهد نصف مدت تحصیل)زابل  9

 

نامه و موافقت رسمی از طرف مراجع ذیصالح مربوطه مجاز به  معرفی ي كادر ثابت و رسمی نیروهاي نظامی و انتظامی فقط با ارائه.2

 .شركت در آزمون خواهند بود

 49-49سال تحصيلي  هاي تخصصي داروسازي رشته (  Ph.D)ضوابط و شرايط اختصاصي آزمون دكتري تخصصي 
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 .سهمیه هستند كه می بایست آن را در فرم ثبت نام مشخص نمایند یكداوطلبان فقط مجاز به انتخاب  .9

تبصیل در رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت كسب اطالعات می .5

 .بایست به آن دانشگاه مراجعه نمایند

از تبصیل دانش آموختگان یا دانشجویان ترم آخر رشته داروسازي كه طرح  گواهی اشتلال به تبصیل در ترم آخر یا گواهی فراغت.1

نیروي انسانی خود را انجام نداده یا در زال گذراندن آن هستند، می بایست به صورت مبرمانه از دانشگاه مبل تبصیل براي مركز 

 .سنجش آموزش پزشكی ارسال شود

 : زینش اخالقی

منوط به تأیید صالزیت اخالقی توسط هیأت مركزي گزینش در دانشگاه مبل تبصیل  ،صدور زكم قطعی براي پذیرفته شدگان

 .دانشجو  میباشد

انضباطی  ي وانند با سپردن تعهد به كمیتهت باشد می« قبول با اخذ تعهد»ه ي صالزیت اخالقی آن ها پذیرفته شدگانی كه نتیج

 ي تبصیلی خود را در رشته ي زش داروسازي و تخصصی، دورهشوراي آموي  ي آن به دبیرخانه دانشگاه مبل تبصیل و ارائه

 .مربوطه شروع نمایند
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  49سال  داروسازي Ph.Dورشته هاي مورد تأييد شركت در آزمون دوره هاي تخصصی  نهائی فهرست

دكتري عميومی داروسيازي وكارشناسيی ارشدپیوسيته داروسيازي و كارشناسيی ارشيد ناپیوسيته          رشته كنترل دارو

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازي) داروسازي 

 

دكتري عميومی داروسيازي وكارشناسيی ارشدپیوسيته داروسيازي و كارشناسيی ارشيد ناپیوسيته          رشته  فارماسيوتيکس

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازي) داروسازي 

 

زرفه اي دامپزشيكی، دكتيري عميومی    دكتري عمومی داروسازي، دكتري عمومی پزشكی، دكتري  رشته  سم شناسی

دندانپزشكی، دكتيري زرفه اي علوم آزمایشگاهيی و كارشناسی ارشييد در رشيته هياي بیوشيیمی    

گرایشيهاي عليوم سيلولی و مولكيولی، ژنتیيك، میكروبیوليوژي،       )بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی 

 داروسازي، سم شناسی، داروشناسی( زیست فناوري

 

دكتري عميومی داروسيازي وكارشناسيی ارشدپیوسيته داروسيازي و كارشناسيی ارشيد ناپیوسيته          یرشته  داروسازي سنت

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازي) داروسازي 

 

دكتري عميومی داروسيازي وكارشناسيی ارشيد در تميام گرایشيهاي شيیمی، مهندسيی شيیمی ،           رشته داروسازي هسته اي

، توكسييیكولوژي وكارشناسييی ارشدپیوسييته داروسييازي و  بیوشييیمی ، ایمونولييوژي ، فارميياكولوژي

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازي) كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي 

زیست فنيووري دارویيی، زیسيت    : داروسازي، پزشكی وكارشناسی ارشد رشته هاي: دكتري عمومی رشته بيوتکنولوژي دارويی

مهندسی شیمی ، بیوشیمی، زیست شناسی ،  میكيروب   ،(بیوتكنولوژي پزشكی ) فنووري پزشكی 

زیسيت فنياوري میكروبيی وكارشناسيی      -شناسی ، نانوتكنولوژي پزشكی  و نيانوتكنولوژي دارویيی  

بيه شيرط دارا بيودن كارشناسيی     ) ارشدپیوسته داروسازي و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسيازي  

 (داروسازي

 

 -كارشناسی ارشدناپیوسيته اقتصياد   -دامپزشكی -داروسازي -می در رشته هاي پزشكیدكتري عمورشووووته اقتصوووواد و 
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دكتري عميومی داروسيازي وكارشناسيی ارشدپیوسيته داروسيازي و كارشناسيی ارشيد ناپیوسيته          رشته داروسازی بالینی

 (به شرط دارا بودن كارشناسی داروسازي) داروسازي 

 

 علوم آزمایشگاهیودكتري  دندانپزشكی،دامپزشكیداروسازي، پزشكی،  :عمومی دكتري رشته نانوفناوری دارویی

نيانوتكنولوژي پزشيكی ،زیسيت     ،(كلیيه گيرایش هيا   ) نانوتكنولوژي، بیوتكنولوژي :ارشد كارشناسی

فنووري پزشكی، فارماكولوژي، سم شناسی ، فیزیولوژي، بیوشیمی، بیوفیزیك، علوم تلذیيه ، عليوم   

كلیيه  ) هندسيی ژنتیيك،  زیسيت شناسيی     بهداشتی درتلذیه، ایمنی شناسی پزشيكی، ژنتیيك ،م  

كلیيه گيرایش   ) شیمی ( كلیه گرایش ها) ، میكروب شناسی پزشكی ،مهندسی پزشكی (گرایش ها

ژنتیك انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیك وكارشناسی ارشدپیوسته داروسيازي و  ( ها

 (سی داروسازيبه شرط دارا بودن كارشنا) كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي 

 

رشووته زیسووت مووواد  

 دارویی

 دندانپزشكی ، دامپزشكی، پزشكی ،داروسازي دکتری عمومی

پلیمر، زیسيت شناسيی سيلولی      پزشكی، نانوفناوري پزشكی ،  زیست فن آوري داروسازي، یكی ازرشته هاي كارشناسی ارشد 

، مهندسی داروسازي و كلیه گرایشهاي شیمی،  پایه بیوشیمی، بیوفیزیك و  ملكولی، فیزیك پزشكی، بیوفیزیك و بیوشیمی بالینی

  زیست موادو  مهندسی بافت مهندسی پزشكی و نیز

 

نظيارت بير اميور     -مدیریت خدمات بهداشيتی و درميانی   -ارزیابی فناوري سالمت -اقتصاد بهداشت مدیریت  دارو

 دارویی كارشناسی ارشد داروسازي

 

رشووته فارموواکو نوزی

  

 رشته فیتوشیمی ودكتري عمومی داروسازي، پزشكی عمومی ، كارشناسی ارشد 

به شرط دارا بودن ) كارشناسی ارشدپیوسته داروسازي و كارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي 

 (كارشناسی داروسازي

 دكتري عمومی داروسازي، كارشناسی ارشد شیمی آلی ،شیمی تجزیه، شیمی دارویی رشته شیمی دارویی

به شرط دارا بودن ) ته داروسازي كارشناسی ارشدپیوسته داروسازي و كارشناسی ارشد ناپیوس

 (كارشناسی داروسازي
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 3949داروسازي سنتی سال رشته  Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 صفحات/ فصول  نام کتاب

 Evansفارماكوگنوزي 

 ترجمه دكتر افشاري پور

 93-133جلد اول صفبات 

 632-699، 571-111، 11-999جلد دوم صفبات 

Ansel’s Pharmaceutical  

Dosag forms and Drug Delivery systems 

Eight Edition, 2005 

  153-169، 276-553، 21-219صفبات 

 

 

Dipiro J.T., Talbert R.L., Yee G.C., et 

al., 2011. Pharmacotherpay: A 

Pathophysiologic Approach, 8
th
 Edition, 

McGraw-Hill. 

 

1- Cardiovascular disorders 

a. Hypertension   

  pp 101-108 

b. Dyslipidemia   

  pp 365-372 

2- Respiratory disorders 

a. Asthma    

  pp 439-448 

3- Gastrointestinal disorders 

a. Gastroesophageal reflux 

diseases               pp 

549-553 

b. Peptic ulcer disease  

               pp 563-569 

c. Inflammatory bowel disease 

               pp 587-592 

d. Nausea and vomiting  

  pp 607-609 

e. Diarrhea    

  pp 621-623 

f. Constipation   

  pp 627-629 

g. Irritable bowel syndrome 

               pp 634-635 

4- Renal disorders 
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a. Glomerulonephritis  

                pp 837-840 

5- Neurological disorders 

a. Multiple Sclerosis  

               pp 963-968 

b. Pain management  

              pp 1045-1048 

c. Headache disorders  

              pp 1061-1064 

6- Psychiatric disorders 

a. Eating disorders   

             pp 1101-1105 

b. Major depressive disorder 

              pp 1173-1176 

c. Sleep disorders   

  pp 1241-1246 

7- Endocrinologic disorders 

a. Diabetes Mellitus   

              pp 1255-1265 

8- Urological disorders 

a. Benign prostatic hyperplasia 

               pp 1455-

1458 

9- Bone and joint disorders 

a. Rheumatoid arthritis  

  pp 1583-1588 

b. Osteoarthritis   

  pp 1599-1603 

10- Dermatologic disorders 

a. Acne    

  pp 1673-1676 

b. Psoriasis    

  pp 1693-1695 
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 3949رشته فارماسيوتيکس سال  Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 :تعداد سؤاالت -الف

 سؤال 53فیزیكال فارماسی تعداد  -1

 سؤال 53بیوفارماسی و فارماكوكینتیك تعداد  -2

 سؤال 123تعداد  1ت 1فارماسیوتیكس شامل كلیه مبازث فارماسیوتیكس  -9

 

 : مرجع امتحان -ب

 :فیزیكال فارماسی -1

Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,Ed:P.J.sinko and Y.singh, 

Wolters Kluwer,2011  

 

 :فارماكوكینتیكبیوفارماسی و  -2

Shargel’s Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Ed:   L.Shargel,A,Yu,S.Wu-

Pong,McGraw Hill Professional,2004 

 

 فارماسیوتیكس -9

1-Modern Pharmaceutics 5th Edition,Ed:A.T.Florence and J.Siepmann, Informa 

Healthcare,NY,2009 

2- Aulton’s Pharmaceutics,M.E.Aulton,Churchill Livingstone,London,2007 
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 3949كنترل دارو سال  رشته Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 

  :منابع درس شیمی تجزیه و آنالیز دستگاهی -

 فصول مربوط به كروماتوگرافی، طیف سنجی مرئی و ماورا بنفش، طیف سنجی مادون قرمز و طیف سنجی جرمی از   -1

 كروماتوگرافی و طیف سنجی تالیف دكتر عباس شلیعیكتاب  -

  

  فصول ذكر شده از كتاب -2      

Fundamentals of analytical chemistry. Skoog, West, Holler, Crouch, 8
th
 edition.  

Part 1, Tools for analytical chemistry 

Chapter 2, Chemicals, Apparatus and Unit operations of Analytical Chemistry 

Chapter 4, Calculations used in Analytical Chemistry 

Chapter 5, Errors in Chemical Analysis 

Chapter 6, Random Errors in Chemical Analysis 

Chapter 7, Statistical Data Treatment and Evaluation 

Chapter 8, Sampling, standardization, and Calibration 

 

Part III, Classical Methods of Analysis 

Chapter 12, Gravimetric Methods of Analysis 

Chapter 13, Titrimetric Methods; Percipitation Titrimetry 

Chapter 14, Principles of Neutralization Titrations 

Chapter 15, Titration Curves of Complex Acid/Base systems 

Chapter 16, Applications of  Neutralization Titrations 

Chapter 17, Complexation Reactions and Titrations 

 

Part VI, Kinetics and Separations 

Chapter 29, Kinetic Methods of Analysis 
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Part VII, Practical Aspects of Chemical Analysis 

Chapter 34, Analysis of Real Samples 

Chapter 35, Preparing Samples for Analysis 

Chapter 36, Decomposing and Dissolving the Sample 

                                                                                                                                                           

 :منابع درس کنترل فیزیکوشیمیائی داروها -

 بخش اول ، دوم  ، سوم و چهارم  ( دكتر كاظمی فرد) از كتاب كنترل  كیفیت داروها  -الف

،  639،  671،  661، 663،  511،  567،  991،  11شماره هاي –قسمت فصول عمومی  –از فارماكوپه امریكا  -ب

 1226و 1221،   1216، 1131، 1113، 1396،  331،  793،  799،  711،  799،  791،  725، 711،  731
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 3949كنترل دارو سال  رشته Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 :منابع درسی فارماسیوتیکس -

 :از كتاب هاي ( رشته  داروسازي عمومی  5، 9، 2دروس فارماسیوتیكس  (

 (ترجمه فارسی)آلتون   -1

2- Modern Pharmaceutics 
9- Industrial Pharmacy(Lachman) 

 و نیمه جامدات ( سوسپانسیون، امولسیون و مبلولهاي تزریقی ) ، مایعات ( قرص و كپسول)  بخشهاي جامدات 

 

 :پزشکی منابع درس میکروب شناسی  -

 كلیات و سیستماتیك باكتري شناسی ، كلیات وسیستماتیك ویروس شناسی پزشكی جاوتز

 

 : کنترل میکروبی داروها  -

ترجمه  ) در فرآورده هاي آرایشی بهداشتی و داروهاي غیر استریل : كتاب تضمین كیفیت در برابر میكروبها  -1

 (دكتر بی بی صدیقه فضلی بزاز

 ( 11الی  12) و (  6الی   1)فصول

 كتاب فارماكوپه ایران  -2

  7-12،  9-12،  2-12،   1-12فصول  1999جلد اول سال 

 1-19فصل  1997جلد سوم سال       
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 3949فارماكوگنوزي سال رشته Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

1- Robbers,JE. Speedic MK, Tyler VE. Pharmacognosy and Pharmacobiothechnology , 

williams and wilkins ,Baltimore, Last ed.,: 

 Introduction of  Pharmacognosy. 

 Complex polysaccharides 

 Glycosides 

 Lipids 

 Terpenoids 

 Steroids 

 Phenylpropanoids 

 Alkaloids 

 

2- Evance WC, Trease and Evans, Pharmacognosy, Saunders London, Last ed.,: 

Part 4- Phytochemistry 

Part 5- Pharmacopoeial and related drugs of biological origin. 

 

انتشارات علميی و فنيی، تهيران، آخيرین     ( ترجمه ي موثق ب) نگرشی بر طیف سنجی، . لمپمن گ، كریز ج. ك د پاویا -9

 چاپ

 آخرین چاپ. شیمی آلی موریسون و بوید -5

 بیوشیمی هارپر آخرین چاپ -1
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 3949ن ورودي رشته نانوفناوري داروئی سال مراجع امتحاها و  سرفصل

 

 :كل سوالهاي امتبانی به شرح زیر% 23منابع ماده امتبانی فیزیكال فارماسی با وزن 

 Physical Pharmacy (Martin, 2006) : 

Chapter 12 (Diffusion)  

Chapter 13 (Drug Release and Dissolution )  

Chapter 16 (Interfacial phenomena) 

Chapter 17 (Colloids) 

Chapter 19 (Micromeretics) 

Chapter 21 (Biomaterials) (polymer)  

 :كل سواالت امتبانی% 53منابع ماده امتبانی فارماسیوتیكس با وزن 

, the design and manufacture of the design and s pharmaceutics ´Aulton

medicines,3th.   Edition / 2013manufacture of  

Chapter 5:  Dosage from design and manufacture 

Chapter 23: Pharmaceutical preformulation ,367 

Chapter 31: Modified – release oral drug delivery ,550 

Chapter 45: Pharmaceutical nanotechnology and nanomedicine ,777 

Chapter 46: Delivery of biopharmaceuticals , 797 

Modern pharmaceutics / Banker Rhodes ,4th. Edition,2002 
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Chapter 9: Disperse systems 

Chapter 12: Parenteral products 

Chapter 15: Sustained and controlled release drug delivery systems 

Chapter 16: target – oriented drug delivery systems 
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 :کل سواالت امتحانی به شرح زیر% 11منابع ماده امتحانی نانو تکنولوژی باوزن 

 Modern Pharmaceutics, application and advances; Florence, vol 2, 5th 

edition 

Chapter 7: Biotechnology based pharmaceuticaly 

Chapter 12 : Pharmaceutical aspects of nanotechnology 

 :به شرح زیر% 11منابع ماده امتبانی بیوفارماسی و فارماكوكینتیك با وزن 

 Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics, )12edition (20 Sixth 

)harmacokineticsand p ceutics(introduction to biopharmaChapter 1 

Chapter 3 (one-compartment open model: interavenous bolus 

administration) 

Chapter 4 (multicompartmental models: interavenous bolus administration) 

  

Chapter 5 (interavenous infusion) 

Chapter 6 (drug elimination and clearance) 

of oral absorption) harmacokineticspChapter 7 ( 

Chapter 8 (multiple dosage regimens) 

Chapter 10 (physiologic drug distribution and protein binding)      (pages 

250-281) 

Chapter 11 (drug elimination and hepatic clearance) 
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Chapter 13 (physiologic factors related to drug absorption)         (pages 371-

396) 

Chapter 14 (biopharmaceutic considerations in drug product design)  

Chapter 15 (drug product performance, In vivo: bioavailability and 

bioequivalence) 
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:به شرح زیر% 13منابع ماده امتبانی بیوشیمی با وزن   

  Harper's Illustrated Biochemistry 

1. Section 1. Structure & Function of Proteins & Enzymes 

Amino Acids & Peptides (page 14) 

Proteins: Higher Order of Structure (page 30) 

2. Section II 

Lipids of physiologic significance (page111) 

3. Section IV. Structure, Function, & Replication of Informational Macromolecules 

Nucleotides (page 286) 

Nucleic Acid Structure & Function (page 303) 

4. Section V. Biochemistry of Extracellular &Intracellular Communication 

Membranes: Structure &Function (page 405) 
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 ورودي  رشته زيست مواد داروئی براي Ph.Dمنابع آزمون ورودي دكتري 

 3949سال  بهمن

 

 12،19،15،13،23،21: فصول  {9با ضریب } ;(فیزیكال فارماسی)كتاب مارتین  (الف

Martin's Physical pharmacy and pharmaceutical sciences, Lippincott Williams and Wilkins ( 2006) 

 

 
  {5/2با ضریب }  ; (Pharmaceutics)کتاب آلتون  (ب

   1،2،3،1،6،7،22،21،27،32،21:  فصول 

Aulton's Pharmaceutics; The design and Manufacture of Medicines, M. E. Aulton, churchil, 
Livingston, Edinburgh, (2007) 

      

 
  {0/2با ضریب } ;(مولكولی –زیست شناسی سلولی)یش  كتاب لود   ( ج

 1،2،9،5،1،13،11،12،19،15:    فصول

 Lodish   Molecular Cell Biology (2008) 

  2339 -( انگلیسی) ترجمه شده از چاپ ششم   - (چاپ دوم)  تبت نظا رت دكتر رضا یوسفی:  1997 ترجمه

 

 {2با ضریب }( :  شیمی آلی)كتاب موریسون بوید  ( د

 5،1،6،9،3،15،11،19،22،29،91:     فصول 

Morrison and Boyd (Organic Chemistry) fifth edition- (1987)  

...............................................................................................................
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 3949شيمی دارويی سال  رشته Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 

 :شيمي آلي 

 (آخرین چاپ) کتاب مك موری 

 

 : بيوشيمي 

 کتاب هارپر آخرین چاپ   

 

 :  روشهاي  دستگاهي 

   3131كروماتوگرافي و طيف سنجي تاليف دكتر عباس شفيعي  : مرجع 

 :شامل مباحث زير

 

 عنوان فصل 

 كروماتوگرافی  فصل اول 

 واكنش متقابل نور با اتم ها  و مولكول  فصل دوم 

 طیف سنجی  مرئی  و ماوراء بنفش  فصل سوم

 طیف سنجی مادون  قرمز فصل چهارم  

 طیف سنجی تشدید  ملناطیسی  هسته اي  فصل هشتم 

 طیف سنجی اسپین الكترون  فصل نهم  

 طیف سنجی جرمی  فصل دهم  
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 فارماکولوژی 

Basic  and Clinical  Pharmacology. B.G.katzung   last edition   

 :شامل مبازث زیر  

Title 

Autonomic drugs 

Introduction  to  Autonomic pharmacology 

Cholinestrase – Inhibiting drugs 

Cholinoreceptor – blocking drugs 

Adrenoceptor- Activating & other sympathomimetic drugs 

  َAdrenoceptor – Antagonist drugs 

Cardiovascular – renal drugs 

Antihypertensive agents 

Vasodilators & the  treatment  of   Angina pectiris 

Cardiac glycosides  & other drugs used in congestive heart failure 

Agents used in  cardiac arrythmias 

(Diuretic agents) 

Drugs that act in the central nervous system 
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 3949شيمی دارويی سال  رشته Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 

Introduction to  the pharmacology of CNS drugs 

  َ  َSedative – Hypnotic drugs 

The  Alcohols 

Antiseizure drugs 

Pharmacologic management of Parkinsonism & 

Antiosychotic  agents & lithium 

Antidepresant agent 

 

 

 شیمی داروئی 

 :مرجع 

Medicinal  Chemistry   By  W.O  Foye  et, al   Last edition 

 :شامل مبازث زیر

 

Title 

Drug   Design   and  Relationship  of  Functional  Groups  to Pharmacologic   Activity 

Molecular  modeling  and  Drug  Design 

Receptors   and   Drug  Action 

Drug  Design Through  Enzyme  Inhibition 

Physicochemical  and   Biopharmaceutical   Properties  of   Drug  Substances   and  

Pharmacokinetics  

Drug  Metabolism 
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Drug  Affecting   Cholinergic Neurotransmission  

Drug  Affecting Adrenergic   Neurotransmission  

Hypnotics 

Antiseizure    Drugs 

Psychotherapeutic   Drugs : Antipsychotic  and   Anxiolytic Agents 

Opioid  Analgesics  

Adrenocorticoids 

Estrogen,   Progestins   and   Androgens 

Thyroid  Function    and   Thyroid   Drugs 

Nonsteroidal   Anti-  Inflammatory  Agens 

Antihistamines  and   Related  Antiallergic  and  Antiulcer Agents 

Antibiotics  and  Antimicrobial  Agents 

Cancer  and  Cancer  Chemotheraphy 
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 3949رشته بيوتکنولوژي دارويی سال  Ph.D دكتري ورودي   منابع آزمون

 : بیوشیمی( الف

  بیست و هشتمكلیه فصول بیوشیمی هارپر چاپ  -1

  Harper's Illustrated Biochemistry, 28th 

  شیمی آلی -2

Organic Chemistry, Morrison & Boyd, 6th Edition , Chapters: 4,6,7,19,22,23,36 

 نگرشی بر طیف سنجی  -9   

 

Introduction to Spectroscopy, D. L .Pavia, G.M. Lampman, G. S, Kriz, J. A. Vyvgan, 2nd 

Edition , Chapters: 2,6,7 

 : بیوتكنولوژي ( ب

ترجمه دكتر بهروان و همكاران در  (Glick & Pasternak)كتاب بیوتكنولوژي مولكولی گلیك و پاسترناك  -1

 دو جلد 

 ترجمه دكتر سپهري و همكاران ( T.A. Brownتالیف )  9كتاب ژنوم  -2

 (  15،93،95،  1تا  1بخش یك، اصول پایه، فصول )فارماكولوژي كاتزون  چاپ یازدهم   -9

 :میكروبیولوژي ( ج

Katzung Basic and Clinical Pharmacology, 11th Edition 

 : فصول ( چاپ انگلیسی) 2313 -رفرانس كتاب جاوتز -1

 ( 13از فصل اول تا آخر فصل ) كلیات  -

باسیلوس هاي گرم مثبت اسپوردار، گرم مثبت بدون اسپور، استافیلوكوكوك، استرپتوكوك، )  16تا آخر  11فصول  -

 ( انتروباكتریاسه، سودوموناس، و باكتري هاي گرم منفی غیر شایع

 كموتراپی توسط آنتی بیوتیك ها  – 29فصل  -

 كلیات ویروس شناسی  -23فصل  -

 هاي ویروسپاتوژنز وكنترل بیماري  -93فصل  -

 آدنویروس ها  -92فصل  -

 هرپس ویروس  -99فصل  -

 ویروس هاي سرطان زا  -59فصل  -
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 ایدز  -55فصل  -

در فرآورده هاي آرایشی، بهداشتی و داروهاي غیر استریل ترجمه دكتر : كتاب تضمین كیفیت در برابر میكروب ها -2

 انتشارات دانشگاه علوم پزشكی مشهد  1979فضلی بزاز سال 

  2و  1فصل  -بخش اول

  5و  9فصل  -بخش دوم

  11،15،19،12فصل  -بخش چهارم

 : ایمنولوژي ( د

 (Roitt's Immunology)رویتز چاپ ششم ایمنولوژي كتاب 
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 3949سال  رشته سم شناسی Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 

 :است زیر بشرح امتحانی دروس ضرایب

 %63 بالینی و پایه شناسی سم

 %53 داروشناسی

 

 :کتاب چاپ آخرین از پایه شناسی سم قسمت

Casarett & Doull's Toxicology; The last edition 

 :مبازث فقط

1- History and Scope of Toxicology 

2- Principles of Toxicology 

3- Mechanisms of Toxicity 

4- Toxic Effects of Metals (Arsenic, Lead, Mercury, Cadmium) 

5- Environmental Pollutants and Industrial Chemicals (Carbon Monoxide) 

 :کتاب چاپ آخرین از بالینی شناسی سم قسمت

Haddad and Winchester's Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose; The 

last edition 

 :مباحث فقط

 Decontamination) ا (General Approach to Poisoning ها مسمومیت كلیات -1

 

  ( Acetaminophen, Salicylates, NSAIDs) درد ضد ايھدارو -2

 

 صرع ضد ايھدارو -9
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  ( Tricyclics, Serotonine Reuptake Inhibitors) ضدافسردگی ايھدارو -2

 

  (Benzodiazepines, Barbiturates) آور خواب و آرامبخش ايھدارو -1

 

 لیتیم و جنون ضد ايھدارو -6

 

  (Ethanol, Methanol, Ethylene Glycol)  اھ الكل -7

 

  (Organophosphates, Carbamates, Organochlorines, Phosphides, Bipyridils) اھ كش آفت -9

 

  (Opioids, Marijuana, Amphetamines) روانگردان و مخدر مواد -3

 

 :کتاب چاپ آخرین از داروشناسی قسمت

Basic & Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung 

 

امتبان  شامل گوارشی داروهاي مببث نیز، ویژه عناوین قسمت در البته .ویژه عناوین و شناسی سم قسمت بجز كتاب مبازث همه

 .است
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 3949داروسازي بالينی سال  دكتري تخصصیورودي منابع آزمون 

 

  -Applied  Therapeuticsفصول مشخصی  از آخرین چاپ  كتاب   –

General Principles 

   Interpretation of   Clinical Laboratory Tests   

   Fluid and Electrolyte Disorders 

   Nausea and vomiting 

    

Cardiovascular Disorders 

Dyslipidemias, Atherosclerosis  

Essential Hypertension 

Anginal Syndrome 

Myocardial Infarction 

Heart Failure 

Thrombosis 

 

Pulmonary Disorders 

Asthma  

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

 

Gastrointestinal Disorders 
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Upper Gastrointestinal Disorders 

 

Dermatologic Disorders 

Acne 

Psoriasis 

Arthritic Disorders 

Rheumatic Disorders 

 

Women's Health 

Contraception 

 

Endocrine Disorders 

Thyroid Disorders 

Diabetes Mellitus 

 

Neurologic Disorders 

Headache 

Parkinson's Disease 

Seizure Disorders 

Infectious Diseases 

Central Nervous System Infections 

Respiratory Tract Infections 
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Tuberculosis 

Urinary Tract Infections  

Sexually Transmitted Diseases 

Viral Hepatitis 

Infectious Diarrhea 

 

Psychiatric Disorders 

Anxiety Disoerders 

Schizophrenia 

Major Depressive Disorders 

Bipolar Mood Disorders 

Hematologic Disorders 

Anemia 

Adverse Effects of Chemotherapy  

 : بیوفارماسی آخرین چاپ كتاب -

Applied Pharmacokinetics & Biopharmaceutics Shargel 

 :منبع اصلی سؤاالت فارماكولوژي كتاب -

 

Katzung BG. Basic & clinical Pharmacology.2007,10th edition. 

1- Basic Principles 

2- Autonomic Drugs 

3- Cardiovascular- Renal Drugs 

4-Drugs with important Actions on Smooth Muscle 

5- Drugs that act in the Central Nervous System 
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6- Drugs used to Treat Diseases of the Blood , inflammation  and Gout 

7- Endocrine Drugs 

8- Chemotherapeutic Drugs 

 

 سم شناسی  آخرین چاپ کتاب   و فصول مشخص  شده  -

Clinical Management of Poisoning & Drug Overdose (Haddad, Shannon & Winchester) 

 

 كلیات مسمومیت ها  .1

 داروهاي  ضد درد .2

 داروهاي ضد صرع  .9

 داروهاي  آنتی  دپرسانت ها .5

 داروهاي آرامبخش  و خواب آور .1

 داروهاي  ضدسایكوز .6

 الكل ها  .7

 آفت كش ها  .9

 فلزات  .3

 مواد مخدر و روانگردان .13

 اثرات سمی  زالل ها و گازها   .11
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 3949داروسازي هسته اي سال رشته  Ph.D دكتري ورودي منابع آزمون 

 

 

 :فارماکولوژی

 (2009)تمام مبازث فارماكولوژي كاتزون  آخرین ویرایش 

 

 :   بیوشیمی

 (2006)آخرین ویرایش  Harperتمام مبازث بیوشیمی 

 

 

 :شیمی آلی

 (1992ویرایش ششم ) تمام مبازث شیمی آلی  موریسون و بوید آخرین ویرایش 

 

 :روش های تجزیه دستگاهی

 (1979)تمام مبازث كروماتوگرافی و طیف سنجی دكترعباس شفیعی آخرین ویرایش  -1

خرین ترجمه دكتر برهمن موثق آ Pavia Lampman and Krizتمام مبازث نگرشی بر طیف سنجی   -2

 (1973)ویرایش
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رشته اقتصاد و مديريت (  .Ph.D) منابع امتحان ورودي پذيرش دستيار در مقطع دكتري تخصصي 

 3131سال  دارو

 %(05)مبانی داروسازی  -1

1. Basic and Clinical Pharmacology; Katzung; 12th edition; 2012 
Chapters: 

59- Special aspects of prenatal & pediatric pharmacology 

60- Special aspects of geriatric pharmacology 

65- Rational prescribing and prescription writing 

 

2. Pharmacology Examination and Board Review; Katzung and Trevor; 9th edition; 2010 
Chapters: 

I. Basic principles 

II. Autonomic drugs 

III. Cardiovascular drugs 

V. Drugs that act in the CNS 

VI. Drugs with important actions on blood, inflammation and gout 

VII. Endocrine drugs 

VIII. Chemotherapeutic drugs 

 

3. Pharmaceutics science of dosage from design; ME Aulton; 2007  
Chapters: 

1. Design of dosage forms 

25. Solutions 

31. Tablets and compaction 

34. Hard gelatin capsules 

35. Soft gelatin capsules 



 وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی(                                                 Ph.D)دفترچه راهنمای آزمون دکتری تخصصی

 

64 

 

36. Pulmonary drug delivery 

41. Delivery of pharmaceutical proteins 

 

 

 %(05)مدیریت و اقتصاد و آمار و اپیدمیولوژی  -2

بالینی، ترجمه دكتر سرافراز و دكتر غفارزادگان، انتشارات دانشگاه علوم -پایهكتاب آمار پزشكی (1973)چاپ سوم  1-13فصول  .1

 .پزشكی مشهد

 ، انتشارات كوهسار1997مبانی اقتصاد، تالیف گریگوري منكیو، ترجمه منوچهر عسگري، چاپ دوم  .2

م انسانی دانشگاهها ، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علو1991اصول مدیریت، دكتر علی رضائیان، چاپ هیجدهم  .9

 (سمت)

 :تعیین درصد بخش ها

 %91   فارماكولوژي .1

 %11   اشكال داروئی .2

 %11  آمار و اپیدمیولوژي .9

 %17,1   اقتصاد .5

 %17,1   مدیریت .1
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 . می توانند شركت كنند (عمومی و متخصص)پزشكاندر رشته طب سنتی تنها  -1 

درصد به  93درصد نمره نهایی به آزمون كتبی و  73 .خواهد بود (مصازبه )شفاهی و  بخش كتبی 2آزمون ورودي شامل  -2

 .آزمون شفاهی و مصازبه داده خواهد شد

 .  نفر اعالم شده است 123ظرفیت پذیرش رشته طب سنتی -1

سهم اطالعات پزشكی . بخش اطالعات پزشكی كالسیك و اطالعات طب سنتی خواهد بود 2شامل  آزمون كتبی نیز خود -9

 .درصد خواهد بود 13درصد و سهم اطالعات طب سنتی  13رایج 

 :پزشكی كالسیك به شرح جدول زیر 5-1

 بیماریهای داخلی

 :مباحث زیر از کتاب

 Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; 2102 

Part 1 “Introduction to Clinical Medicine” 

Part 2 “Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases” 

 599تا  1مجموعاً صفبات 

 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  49از اول فصل 

 120فصل 

Section 
17 

The Digestive System سیستم  وارشی  

 49-49طب سنتي سال تحصيلي  رشته (  Ph.D)ضوابط و شرايط اختصاصي آزمون دكتري تخصصي 
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 120فقط فصل 

 و زایمان زنان

 :مباحث زیر از کتاب

Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology. Lippincot, 

Williams & Wilkins; 2008 

Chapter 1 Prenatal Care  

Chapter 34 Pelvic and Sexually Transmitted infections 

Chapter 35 Benign Vulvovaginal Disorders 

Chapter 36 Amenorrhea 

Chapter 37 Abnormal Uterine Bleeding 

Chapter 38 Premenstrual Syndrome 

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

  299-10صفحات     2515جراحی شوارتز 
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 اخالق و تاریخ پزشكی  -5-2

 :اخالق پزشكی -الف

براي "انتشارات  -مروري بر مبانی اخالق پزشكی تالیف آقاي دكتر باقر الریجانی)جلد اول  -كتاب پزشك و مالزظات اخالقی   

 (1999، "فردا

 : تاریخ پزشكی ایران -ب

 تالیف مرزوم دكتر مبمود نجم آبادي 2بخش هاي منتخب از كتاب تاریخ طب در ایران جلد    

به منظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصویر صفبات مورد اشاره از این كتاب در پایگاه كامپیوتري مركز سنجش وآموزش )   

 (.شده استپزشكی وزارت بهداشت قرار داده 

 :منابع آزمون كتبی اطالعات طب سنتی به شرح زیر است   -1

 1933انتشارات المعی  -قانونچه چلمینی ترجمه استاد اسماعیل ناظم -الف  

نشر شهر و انتشارات   -تالیف دكتر مبسن ناصري، دكتر زسین رضایی زاده، دكتر رسول چوپانی: مروري بر كلیات طب سنتی -ب  

 66565921: شماره تماس - 1933بهار   -طب سنتی ایران 

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

به منظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصویر صفبات مورد اشاره از این كتاب در پایگاه مركز سنجش و آموزش پزشكی معاونت )

 (.شده استآموزشی وزارت بهداشت قرار داده 

 ر خوانساري، انتشارات ناهیدكتاب صرف و نبو عربی، تألیف دكت-6

  91تا  23از صفبه : اقسام كلمه و فعل -1: صرف    

 33تا  36از صفبه              مذكر و مؤنث       : مببث اسم -2              

  137تا  132مفرد و مثنی و جمع      از صفبه                                        

  159تا   121از صفبه            جامد ومشتق                                             

  163تا  155معرفه و نكره               از صفبه                                        

  169تا  166متصرف و غیر متصرف    از صفبه                                       

 

  133تا  177صفبه از :   اعراب فعل -1:  نبو  

  259تا  293و  از    227تا  131از صفبه : اعراب اسم -2           

  261تا  213از صفبه : اقسام اعراب-9           

 .است Ph.Dسایر شرایط پذیرش داوطلبان همانند داوطلبان شرایط عمومی دوره هاي  -7
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 مواد امتحانی و ضرايب آزمون رشته  طب سنتی  -6جدول شماره 

 ضرايب مواد امتحانی رديف

 0/1 متون پزشکی فارسی 1

 1 متون پزشکی عربی 2

 1 تاری  پزشکی 9

 2 کلیات و نشانه شناسی بیماری ها 9

 0/1 معالجات 0

 0/1 تغذیه و مفردات 0

 زیده مباحث پزشکی کالسیك شامل بیماری های  0

 داخلی،عفونی،اطفال،زنان،زایمان،بهداشت و تغذیه

0/1 

 31 جمع 
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برای اقامت اتباع خارجی اسامی استانها و شهرستانهای ممنوعه : 7جدول شماره   

 

 شهرستانهای ممنوعه استان رديف

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

. اقامت اتباع افلانی در سطح استان و سایر اتباع غیر ایرانی در شهرهاي مرزي استان ممنوع می باشد  آذربایجان غربی  2  

 اردبیل 3
اقامت اتباع افلانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستانهاي پارس آباد،بیله سوار، 

. گرمی،مشكین شهرو نمین ممنوع میباشد   

 اصفهان 4
اقامت اتباع افلانی در شهرستانهاي نطنز ، فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخش 

. ، دهاقان ، نائین، گلپایگان، واردستان ممنوع می باشد (زومه شهر اصفهان)مركزي،  اصفهان   

 ایالم  5
هران و دهلران و اقامت اتباع افلانی در سطح استان و اقامت كلیه اتباع خارجی در شهرستان هاي م

. همچنین شهرهاي مرزي ممنوع میباشد   

.اقامت اتباع غیر ایرانی در استان بالمانع می باشد  البرز 6  

.  صرفاً شهرستان هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افلانی ممنوع میباشد  بوشهر 7  

 شهرداري تهران براي اتباع افلانی  19فاقد ممنوعیت به استثناي منطقه خجیر در منطقه  تهران  8

. اقامت اتباع افلانی در سطح استان ممنوع می باشد  چهارمحال بختیاری 9  

 خراسان جنوبی 11

اقامت كلیه اتباع خارجی در شهرستانهاي مرزي نهبندان،سربیشه،درمیان ،قاین،زیركوه،فردوس و 

اقامت اتباع افلانی در شهرستانهاي بیرجند و خوسف ممنوع .  سرایان و طبس  ممنوع می باشد 

 . اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع است .است

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

 خراسان رضوی 12
تربت جام،قوچان،تایباد،خواف،سرخس،كالت نادري و درگز براي اقامت اتباع : شهرستانهاي مرزي 

. افلانی ممنوع است   

 خوزستان 13
اتباع اقامت و تردد  . اقامت اتباع افلانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع می باشند

 خارجی در شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان ممنوع میباشد
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اقامت اتباع خارجی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر بالمانع : تبصره 

 . میباشد 

 زنجان 14
براي اقامت  اقامت اتباع افلانی در سطح استان ممنوع می باشد صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده

. اتباع عراقی مجاز میباشد   

سیستان و بلوچستان  15  

.اقامت اتباع افلانی در كل استان ممنوع می باشد  

اقامت و تردد اتباع خارجی در شهرستانهاي زابل،هیرمند،زهك و بخش هاي مرزي شهرستانهاي 

 . خاش،ایرانشهر،سراوان و چابهار ممنوع می باشد

 سمنان 16

اتباع خارجی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام ، مركز آزمایش معراج یك و منطقه  تردد و اقامت

اقامت اتباع افلانی در شهرستانهاي .داملان از جاده جندق بطرف مركز آزمایش سراج ممنوع می باشد

..شاهرودو داملان ممنوع است  

 فارس 17
فراشبند،داراب،ارسنجان،فسا،مهر،رستم،نی ریز و خنج اقامت اتباع افلانی در شهرستانهاي فیروز آباد ، 

 .ممنوع میباشد 

. به استثناء شهرستان قزوین ، سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افلانی ممنوع میباشد  قزوین 18  

. اقامت اتباع غیر ایرانی در استان بالمانع است  قم  19  

 کرمان 21
اقامت اتباع افلانی در شهرستانهاي نوجان،بافت، عنبرآباد،قلعه گنج، ریگان، بم، فهرج 

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

.شد اقامت اتباع افلانی درسطح استان و كلیه اتباع خارجی در شهرهاي مرزي استان ممنوع میبا کرمانشاه 21  

 کردستان 22
اقامت اتباع افلانی در سطح استان  و اقامت اتباع خارجی در بخش مركزي شهرستان سقز و 

(به استثناي مهمانشهرها.)شهرستانهاي بانه و مریوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع می باشد   

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

. اقامت اتباع افلانی در سطح استان ممنوع می باشد  گیالن 24  

.  صرفاً شهرستان هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افلانی مجاز میباشد  گلستان 25  

. اقامت اتباع افلانی در سطح استان ممنوع می باشد  لرستان 26  
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 .باشداقامت اتباع افلانی در كل استان ممنوع می  مازندران 27

 مرکزی 28
شهرستان هاي آشتیان، تفرش، فراهان،فرمهین،خمین، شازند، مبالت، زرندیه، كمیجان و بخش 

.  خنداب از توابع اراك براي اقامت اتباع افلانی ممنوع میباشد   

. اقامت اتباع افلانی در سطح استان ممنوع می باشد  همدان 29  

 هرمزگان 31
اقامت .شهرستانهاي كیش،زاجی آباد،قشم،ابوموسی،جاسك ممنوع می باشداقامت اتباع  عراقی در 

 .اتباع افلانی در كل استان ممنوع می باشد

.  صرفاً شهرستان هاي خاتم و بافق براي اقامت اتباع افلانی ممنوع میباشد  یزد 31  
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،پاسخ اشتباه و یا سوالی كه بیش از یك پاسخ داده شود یك امتیاز منفی و سيوالی   9به ازاي هر پاسخ صبیح امتیاز در این آزمون 

وع نميرات  مجموع امتیاز ها ،نمره هر درس می باشد و نمره كتبی هير فيرد مجمي    .كه پاسخ داده نشده امتیاز صفر منظور می گردد

 .دروس آن رشته می باشد

تعداد    n1ام به درصد ٬   iنمره درس    Ni  كه به دست می آید  Ni=3n1- n2/3n  x 100هر درس به درصد از فرمول كتبی نمره 

 .می باشدتعداد كل سواالت  n و تعداد پاسخ غلط    n2 ،پاسخ صبیح

 

 :داوطلبان دقت نمایند 

فقط بصورت اینترنتی از طریق سایت  11/6/39للایت  1/6/39ثبت نام آزمون ، ارسال مدارك و دریافت كد رهگیري از تاریخ  

 http://sanjeshp.ir همزمان با تكمیل فرم ثبت نام داوطلبان می بایست نسبت به ارسال مدارك اسكن شده . صورت می پذیرد

الزم به ذكر است پس از تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك و . خود فقط بصورت اینترنتی به آدرس فوق الذكر اقدام نمایند 

كد رهگیري صادرمی شود و براي افرادي كه كد رهگیري دارند كارت  بالفاصله پس از فشار دادن دكمه ثبت توسط داوطلب براي وي

داوطلبان موظفند پس از صدور كد رهگیري آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان  . ورود به جلسه صادر خواهد شد

 .براي مرازل بعدي آزمون  نزد خود مبفوظ نگه دارند

الزم به توضیح است كه هیچگونه مدركی بصورت زضوري یا كتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد 

لذا داوطلبان ملزم می باشند كلیه مدارك اسكن . همچنین به مداركی كه با پست الكترونیكی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به افرادي كه در هنگام ثبت نام مدارك ارسال نمی كنند و یا . ه صورت اینترنتی ارسال نمایند شده خود را همراه با فرم ثبت نام ب

 . ناقص ارسال می كنند  كد رهگیري داده نمی شود و كارت ورود به جلسه نیز صادر نخواهد شد

داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مركز سنجش آموزش پزشكی . است( هزار ریال پانصد)یال  133333مبلغ هزینه ثبت نام -1

الزم به ذكر است كه .اقدام نماید(  Ph.D)نسبت به خرید اعتبار و دریافت كد پرداخت جهت ثبت نام آزمون دكتري تخصصی 

 .ان قابل استرداد نمی باشدوجه پرداختی به هیچ عنو. داوطلبان باید كد پرداخت را در فرم ثبت نام وارد نمایند

 .تكمیل دقیق فرم ثبت نام اینترنتی  -2

:مدارک الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون( و  

:کتبی هر درس به درصدنحوه محاسبه نمره ( ه  

http://sanjeshp.ir/
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داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازي به ارائه كد رهگیري از سایت ایثار یا كد )كد رهگیري ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان  -9

 ( ایثارگري ندارند

انشگاه مبل تبصیل خود مراجعه نموده و از طریق دانشگاه مذكور نسبت به به د 1دانشجویان ترم آخر با همرا داشتن فرم شماره   -5

بدیهی است در صورت عدم دریافت توسط .لزوماٌ از ارسال موارد مربوطه اطمینان زاصل شود)ارسال اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند

دانشجویان ترم آخر بایستی فرم (. د شدمركز سنجش آموزش پزشكی،این مركز هیچگونه مسئولیتی نداشته و نقص مدك درج خواه

 .مربوط به خود را با مهر و امضاي رسمی بدون قلم خوردگی یا الك گرفتگی اسكن نموده و ارسال نمایند 1شماره 

الزم است این . باشندمعلول جسمی و زركتی می، ناشنواي مطلق  ،گواهی در خصوص وضعیت داوطلبانی كه نابیناي مطلق   -1

را اسكن نموده،همراه با سایر مدارك از  وطلبین گواهی مذكور را از مراكز سازمان بهزیستی استان ذیربط دریافت و آندسته از دا

 .طریق سایت مركز سنجش ارسال نمایند

 داوطلبان بایستی بعد از مطالعه كامل فرم ، ،براي جلوگیري از هر گونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نام  -6

 . را تكمیل نمایند  فرم ثبت نام اصلی 

الزم است داوطلبان به . می بایست فرم ثبت نام را تكمیل نمایند( 39-35سال تبصیلی)كلیه داوطلبان آزمون دكتري تخصصی -7

بدیهی است هرگونه سهل انگاري در این امر موجب اختالل در ورود اطالعات . هنگام تكمیل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمایند

ضمنا كد رهگیري دریافتی را جهت دریافت كارنامه و پاسخنامه خود یادداشت نمایند و از . داوطلب در رایانه خواهد شد مربوط به

 .فرم ثبت نام خود پرینت بگیرند

 داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشكل در زمان ثبت نام مراتب را به آدرس-9

 Phd93@sanjeshp.ir به مراجعات زضوري ، تلفنی یا . پاسخ سواالت در قسمت سواالت رایج درج خواهد شد.ارسال نمایند

 .ضمناً از ارسال هرگونه مدرك به صورت غیر اینترنتی جداً خودداري شود. كتبی پاسخ داده نخواهد شد 

ب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر مرزله نام بصورت اینترنتی است در صورت مبرز شدن تقلبا توجه به اینكه ثبت: تذكر مهم 

از تبصیل داوطلب جلوگیري شده و مبرومیت متخلفان به مراتب بیشتر از شرایط عادي ( برگزاري ، قبولی و تبصیل)از آزمون 

 .خواهد بود و طبق مصوبات هئیت بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمونها با داوطلب برخورد خواهد شد

 :11/6/39للایت 1/6/39اسكن و ارسال اینترنتی از تاریخ  مدارك الزم جهت-3

 (از اسكن عكس هایی كه داراي مهر می باشد خودداري شود) 9*5عكس -3-1 

 اصل كارت ملی -3-2

 .اصل شناسنامه-3-9
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اصل دانشنامه دوره كارشناسی ارشد ویا دكتري عمومی و یا مدرك معتبري كه نمایانگر فراغت از تبصیل داوطلب  -3-5

مدارك تبصیلی خارج از كشور باید به تایید یكی از وزارتخانه هاي بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و علوم تبقیقات و .)باشد

 .(فناوري رسیده باشد

-2در صورتیكه در مدارك (.براي دانشجویان ترم آخر گواهی معدل ترم هاي گذرانده شده ) تبصیلی اصل گواهی معدل دوره -3-1 

بدیهی است در صورت عدم ارائه معدل امتیاز مربوطه صفر منظور .)معدل قید شده باشدنیازي به ارائه گواهی معدل نمی باشد 13

 (خواهد شد

 .امضاء و ممهور شده باشد   ه الزاماًمربوط به دانشجویان ترم آخر ك 1فرم شماره  -3-6 

 اصل مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه عمومی  -3-7 

 (2و فرم شماره )رسمی متقاضی استفاده از ظرفیت مازاد( مربی)براي اعضاي هیئت علمی  1939اصل زكم كارگزینی سال -3-9

براي اعضاي هیئت    Ph.Dري جهت ادامه تبصیل در مقطع موافقت نامه كتبی بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول ادا-3-3

 علمی مربی رسمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و موسسات وابسته  

دانشكده ذیربط می تواند به استناد آئین نامه اداري استخدامی و تشكیالتی /در ارتباط با ماموریت آموزشی كاركنان ، دانشگاه

 Ph.Dصوب هیئت امنا، نسبت به اعطا ماموریت آموزشی به كاركنان جهت ادامه تبصیل در مقطع كارمندان غیر هیئت علمی م

 .اقدام نماید در غیر این صورت كاركنان مذكور می بایست از مرخصی بدون زقوق استفاده نمایند

مور ایثارگران استان مبل فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشی و سایر تسهیالت مربوطه صادره از بنیاد شهید ا-3-13

 پرونده

اصل معرفی نامه براي استعداد هاي درخشان ازدانشگاه مربوطه طبق آیین نامه تسهیل ادامه تبصیل دانشجویان ممتاز و -3-11

 (9فرم شماره ) استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

 اصل مدرك زبان -3-12

داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازي به ارائه كد رهگیري از )رقمی ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان  12ري كد رهگی-3-19

 (سایت ایثار یا كد ایثارگري ندارند

 فرزند یا همسر جانباز –كارت جانباز   –كارت فرزند یا همسر شهید -3-15

 كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزيفرم مربوط به جهاد گران داوطلب بسیجی از اداره -3-11

 (ویژه دانش آموختگان رشته هاي داراي طرح اجباري)گواهی نشان دهنده موضوع قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان-3-16
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 شود داوطلبان مدارك اعالم شده را از قبل آماده نمایند تا بتوانند در مهلت زمانی تعیین شده جهت ارسال به موقعتوصیه می ٭

 .كیلو بایت تهیه شوند 933تا  23و زجم  jpgهر یك از تصاویر اسكن شده می بایست با فرمت . اینترنتی مدارك اقدام نمایند

كرمان و كرمانشاه و این كه توزیع كيارت فقيط    ،اهواز، مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز ،شهر تهران  9با عنایت به برگزاري آزمون در  

للایيت  23/7/39سيه شينبه   روز از ميی تواننيد   جهيت اخيذ كيارت ورود بيه جلسيه آزميون       انداوطلبي بصورت اینترنتی است ليذا،  

  .ه سایت مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه نمایندب 93/7/39چهارشنبه

 .داوطلبان در انتخاب شهر مبل آزمون كه در فرم ثبت نام قرار گرفته است ، نهایت دقت را بفرمایند 

 :تذكرات

رشته هاي علوم پایه پزشكی و بهداشت ،تعهد خاص و یا عام (  Ph.D)از كلیه پذیرفته شدگان آزمون دوره دكتراي تخصصی : الف 

 .تشخیص كمیسیون تعهدات خاص وزارت متبوع اخذ می گردد بر اساس اعالم نیاز از یكی از دانشگاهها و با

مستخدمین رسمی وزارت متبوع و موسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درميانی  -1تبصره 

 .كشور،تعهدات خاص استخدامی به وازدهاي مربوطه خواهند سپرد

،موسسات و شركت هاي دولتی و وابسته بيه دولت،چنانچيه هزینيه هياي تبصيیلی      مستخدمین رسمی سایر وزارتخانه ها-2تبصره 

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

و یا سایر نهادها می باشند،  كه شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی( Ph.D)موضوع تعهدات قانونی دانشجویان مقطع دكتري تخصصی »

مربیان )مطرح و مصوب گردید، كلیه مستخدمین  13/5/31در چهل و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشكی مورخ 

دانشگاهها، سازمانها و نهادهاي غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در آزمون دوره دكتري ( و كاركنان

رشته هاي علوم پزشكی بصورت آزاد پذیرفته می شوند، می بایست پس از قبولی متعهد خدمت در وزارت ( Ph.D)تخصصی 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی شوند و در صورتی كه درخواست تعهد به مبل خدمت خود را دارند، مبل خدمت باید متعهد 

مان و آموزش پزشكی تعیین خواهد شد را پرداخت نموده و زكم شود كه كلیه هزینه هاي تبصیلی كه از سوي وزارت بهداشت، در

 «.ماموریت آموزشی دانشجوي مورد نظر را صادر نماید

هر مرزله از آزمون و یا تبصیل عدم واجد شرایط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالی مشخص گيردد قبيولی    در صورتیكه در-ب

و طبق مصوبات هیأت بدوي رسیدگی به تخلفيات بيا   ر آزمون سال بعد مبروم او كان لم یكن تلقی می گردد و داوطلب از شركت د

 .او برخورد خواهد شد 

داوطلبان دقت نمایند در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه ، می بایست در هنگام ثبت نام متعهد شيوند دوره تبصيیل را طيی    : ج

 .مدت تعیین شده به اتمام خواهند رساند
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زنجيان ،انسيتیتو پاسيتور ایيران و سيازمان انتقيال خيون ایيران          ایران، مشهد، شهید بهشتی ، شكی تهران ،دانشگاههاي علوم پز: د

 .هیچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارند
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 بسمه تعالي

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاری 

 

 

 49-49تحصیلی سالدکتری تخصصی  آزمون در شرکت متقاضی آخر ترم داوطلب دانشجوی مخصوصفرم 

 

  پزشکی آموزش سنجش مرکز : به

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

 داردمیاعالمبدینوسیله
خانم
آقاي
 ………………………… 

كدملی
شناسنامه شماره

................ سالمتولد  .......................................

………رشتهدكتري تخصصی دورهآزموندرشركتمتقاضی……………………فرزند …

اي زرفه  دكتري
ارشد كارشناسی

………………………

باشدمیترجمهارزشودیگراعتبار ونههرفاقدو ردیدهصادرمرکزآناطالعجهتصرفا واهیاین

 

 

 گاهدانشآموزشیمعاون امضاءومهر

 1 شماره فرم
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 بسمه تعالي

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاری 

 

 

 49-49تحصیلیسالدکتری تخصصی  آزموناعضای هیئت علمی مربی  رسمی متقاضی شرکت درفرم مخصوص

 

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

 …………………………………………………………… از

داردمیاعالمبدینوسیله
خانم
آقاي

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

شناسنامه شماره
................ سالمتولد :…………… 

………دكتري تخصصی رشتهدورهآزموندرشركتبا مشخصات زیر متقاضی…………فرزند عضو ……………

 . می باشد .دانشگاه علوم پزشكیدررسمی     آزمایشی     شاغلهیئت علمی مربی

 

 :شماره شناسنامه   :نام پدر    :نام  :نام خانوادگی  -1

 :كدملی               :رشته امتبانی -2

 :دانشگاه مبل تبصیل     :اي  رشته مقطع كارشناسی ارشد یا دكتري زرفه -9

 :معدل   :سال فراغت از تبصیل   :سال ورود 

 : تاریخ شروع    (علوم پزشكیدانشگاه ) مبل خدمت كنونی  -5

 گذارنید  در صورتیكه متعهد خدمت به وزارتخانه، سازمان یا مركزي بوده و یا در زال زاضر تعهد خود را می -1

  2شماره فرم
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 :تاریخ خاتمه   :اریخ شروع تعهد ت :مدت تعهد               :نام سازمان یا مركز مورد تعهد ذكر نمائید 

 آیا خدمات قانونی پزشكان و پیراپزشكان را گذرانیده اید ؟  -6

    :تاریخ خاتمه    :تاریخ شروع    :مبل خدمت 

    آقاي / شود خانم  بدینوسیله گواهی می -7

 

 

 مقام مسئول صادر کننده حکم کار زینیمحل امضاء و مهر باالترین 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع نوع رابطه استخدامی

 قطعی رسمی: الف 

 رسمی آزمایشی : ب
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………………………..…

………………..…………

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

(49-49سال 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 ازترام 

و با مشخصات زیر جهت استفاده از آئین ................ ......با شماره تلفن ..................شبانه /فار  التبصیل دوره روزانه............................................آقاي / بدینوسیله خانم 

 .ضمناً مدارك به شرح زیر پیوست می باشد . معرفی میگردد 39-35نامه استعدادهاي درخشان در آزمون دكتري تخصصی سال 

نام و نام 

 خانواد ی

نام 

 پدر

شماره 

 شناسنامه

سال فارغ 

 التحصیلی

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه 

محل 

 تحصیل

دارابودن 

  9شرایط ماده 

دارابودن 

شرایط ماده 

9 

 توضیحات

         

 :مدارك پیوست مربوط به ازراز شرایط 

 : 9ماده 

 : 5ماده 

و آموزش درصورت ملایرت هریك از مواردفوق با مفاد آئین نامه تسهیالت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان 

 . پزشكی مسئولیت عواقب بعدي بعهده دانشگاه و خود داوطلب خواهد بود 

 

 محل مهر و امضاء معاون آموزشی دانشگاه

 

3فرم شماره   
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