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 :قدمهم
علم و آگاهي و امید  یكران به درگاه ايزد منان و آرزوی توفیق برای تمامي پويندگان و پژوهندگان عرصها سپاس بيب

و ( Ph.D)ی تخصصي اتردك سربلندی برای داوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط برگزاری آزمون پذيرش دانشجو در مقطع

مین نیروی انساني أبا هدف تپزشکي دندان ، بهداشت و تخصصي، داروسازی وپزشکي یهای علوم پايه رشتهپژوهشي  دكتری

ه فقط بو  10/11/75 تا 20/11/75و ارسال مدارك از تاريخ  نام نويسيمهلت . گرددمتعهد و متخصص به شرح زير اعالم مي

 .است 4/3/79ن برگزاری آزمون زما .استصورت اينترنتي 

 و برگزاری آزمون ضوابط و شرایط ثبت نام -بخش اول

 
 : دارای شرايط عمومي زير در تمام ادوار تحصیلي و مراحل شغلي باشندكه  هستندني مجاز به شركت در آزمون اداوطلب

 شته انتخابي و عدم اعتیاد به مواد مخدر برخورداری از سالمت و توانايي جسمي به تناسب ر -1

 واجد كلیه شرايط عمومي متداول در آزمونهای مختلف كشور  -2

 اعتقاد به دين مبین اسالم يا يکي از اديان مندرج در قانون اساسي  -1

 پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمي ايران  -4

 اب و گروههای محارب و ملحد و هواداری از آنها عدم وابستگي تشکیالتي به احز -5

 نداشتن سوء پیشینه كیفری  -9

 عدم اشتهار به فساد اخالقي  -9

 

 
به شرح زير پزشکي دندانو  داروسازی ،و تخصصي بهداشت ،شرايط اختصاصي برای ثبت نام رشته های علوم پايه پزشکي

 :است

 

-، دام، داروسازیپزشکيپزشکي، دندان)ای ی حرفهايا دكتر مرتبط( فوق لیسانس)كارشناسي ارشد  ینامهشاند دارا بودن -1

 ی، جدول شمارهتخصصي و بهداشت، پايه پزشکيهای علوم برای رشته 1 یطبق جدول شماره( پزشکي و علوم آزمايشگاهي

 .های داروسازیبرای رشته  10 یپزشکي ، جدول شمارهبرای رشته های دندان 5

الزم به ذكر است ارائه پايان ) را ارائه نمايند11/9/79گواهي مبني بر فراغت از تحصیل تا تاريخ توانند ميآخر  انشجويان ترمد

 (.نامه در زمان مصاحبه به اساتید مصاحبه كننده الزامي است

ارغ التحصیل نشود پس از اعالم نتايج قبولي وی ف 11/9/79دانشجوی ترم آخر، به هر دلیلي، تا تاريخ  درصورتیکه :تذکر مهم

   .كان لم يکن و از شركت در آزمون سال آينده نیز محروم خواهد شد

، رشته امتحانی (11و  5، 3ی  بر اساس جداول شماره) کلیه داوطلبان دقت نمایند که مطابق با مدرک تحصیلی

  .خود را انتخاب نمایند

 .رشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون نیستنددارندگان مدارك معادل كا: تبصره

 

منتشر شده در مجالت  (Original)تحقیقي اصیل  یمقالهداشتن حداقل دو  پژوهشي دكتریی  برای داوطلبان دوره -2

اول يا  ینويسندهبه عنوان  PubMedيا  Web of Scienceالمللي های بیننامهعلمي، پژوهشي معتبر نمايه شده در نمايه

 . در زمان مصاحبه الزامي است ئولمس

 :شرایط اختصاصی برای ثبت نام -2

 :شرایط عمومی برای ثبت نام -1
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سسات آموزشي و ؤم یدر كلیهتخصصي يا دستیاری  (Ph.D) های دكترای تخصصيعدم اشتغال به تحصیل در دوره -1

 تحقیقاتي كشور

 

 (نیستلیست مورد پذيرش  اين خارج ازمدارك ) :به شرح لیست زيردارا بودن يکي از مدارك زبان انگلیسي  -4

 نوع مدرک زبان  نمره حداقل  توضیحات

-  51  MHLE 

-  51  MSRT 

 TOEFL (pBT)  481  اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور

 TOEFL (iBT)  91  اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور

 IELTS (academic)  5  اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور

-  481  TOLIMO 

-  91  MELAB 
 

اين  در آزمون ،را كسب كرده باشند 47الي  45 ینمره MHLE و MSRT زم به ذكر است داوطلباني كه در امتحان زبانال

در غیر  .شوند (51) نصاب نمره حد موفق به كسب  زمان امتحان جامع كه تا  مشروط بر اين ؛توانند ثبت نام نمايندمي دوره

 .شودها جلوگیری ميتحصیل آن یرت قبولي آنها كان لم يکن تلقي شده و از ادامهاين صو

های زبان انگلیسي مورد به صورت مشروط به ساير آزمون MSRTآزمون زبان  47الي  45در خصوص تسری پذيرش نمرات 

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

های مذكور موفق به ، داوطلباني كه در آزمون11/4/87ريزی علوم پزشکي مورخ شورای معین شورای عالي برنامه یجلسه

مي توانند در آزمون  ،درصد نمرات حدنصاب را كسب كرده باشند 70در صورتي كه حداقل  ،اندكسب حدنصاب الزم نشده

( Ph.D)دكتری تخصصي  یمشروط بر اين كه تا زمان آزمون جامع دوره ؛كنندشركت ( Ph.D)دكتری تخصصي  یدوره

ها تحصیل آن یها كان لم يکن تلقي شده و از ادامهدر غیر اين صورت قبولي آن. حدنصاب شوند یموفق به كسب نمره

 .شودجلوگیری مي

دول فوق الزامي بوده و بصورت مشروط پژوهشي كسب حداقل های مندرج در ج دكتریبرای ثبت نام در آزمون دوره : تبصره

 .قابل قبول نمي باشد

 

 1/11/73از تاریخ گیرد که تاریخ آزمون زبان آنان مدارک زبان افرادی مورد پذیرش قرار می: مهمتذکر 

 .شدبا(  9211/فوریه/ 18) 13/11/75 تا تاریخ( 5211/ژانویه/12)

 

درقسمت مربوطه در فرم ثبت نام جدول زیر را به شرح ی خود نگلیساطالعات گواهی زبان اداوطلبان باید  :1 نکته

 (.مدارک زبان ارسال شده، بررسی نخواهند شد) نیازی به اسکن و ارسال مدرک زبان ندارندو  درج نمایند

 

 اطالعات گواهی زبان انگلیسی: 1جدول شماره 

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

Barcode (شمسي)تاريخ آزمون  (میالدی)تاريخ آزمون  نمره MSRT 

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

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

Register Number (شمسي)تاريخ آزمون  (میالدی)تاريخ آزمون  نمره TOLIMO 
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. در فرم ثبت نام وارد نمایند دقیقو  کاملطور ه اطالعات درخواستی را ب دالزم به ذکر است داوطلبان بای :2 نکته

 ،یید نشودی که اطالعات به هر دلیلی تأداوطلب است و در صورت یعهده راطالعات وارد شده بدرستی مسئولیت 

 .گونه مسئولیتی نخواهد داشت هیچزشکی پمرکز سنجش آموزش 
 دقت با باید که است باال جدول در شده خواسته اطالعات فقط انگلیسی، زبان مدارک درستی تأیید و بررسی مالک  :توجه

 (.شد نخواهند بررسی داوطلبان، توسط شده ارسال زبان دارکم) شود وارد نام ثبت فرم در

 

آزمون زبان در آزمون  یصصی حذف شده است، نمرات کسب شدهکه در آزمون کتبی، زبان تخ با توجه به این

 .ثر خواهد بودؤمدارای امتیاز بوده و در نتیجه ( دوم یمرحله)شفاهی 

نمره و ساير ...( عدم اعالم نتايج آزمون زبان، مسافرت داوطلب، بیماری، مشکالت شخصي و) چه به هر دلیلبديهي است چنان

شد، هايي كه برای ويرايش فرم ثبت نام و تکمیل مدارك اعالم خواهد ثبت نام يا در فرصتمشخصات گواهي زبان در هنگام 

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

 

 :عمومی یوضعیت وظیفه -5

 ،و تخصصي بهداشت ،پزشکي یهای علوم پايهرشته( Ph.D)تخصصي  دكتری پژوهشي و دكتری داوطلبان مرد كه در آزمون

يکي از  ،(قبولي قطعي و ثبت نام)دانشگاه  الزم است هنگام پذيرش در كنند،شركت مي 1179پزشکي سال دندان و داروسازی

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

 .نخواهند بود

 هوشمند  يان خدمتاداشتن كارت پ -5-1

 (ران و موارد خاصايثارگ پزشکي، كفالت،) هوشمند مداشتن كارت معافیت دائ -5-2

 (.و ماقبل 1144گروه پزشکي متولد  دكتریدارندگان مدرك )ن شرايط معافیت سني عنايت مقام معظم رهبری واجدا -5-1

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

 .را ارائه نمايند

 .و قبل از آن به شرط اين كه تغییر سن نداده باشند 1149اول سال  ین نیمهتولدام -5-4

بل از تاريخ اعزام به آماده به خدمت بدون غیبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، ق یمشموالن دارای برگه -5-5

 .باشد( مندرج در برگ اعزام) خدمت

مندرج در برگ ) ، الزم است در تاريخ مقرراستافرادی كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانشگاه : تبصره

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

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

 .شوندالتحصیل ميدر سنوات مجاز تحصیلي فارغ 11/9/79عمومي كه تا تاريخ  دكتریدانشجويان سال آخر مقطع  -5-9

التحصیل شده و از تاريخ فراغت از در سقف مجاز سنوات تحصیلي فارغعمومي كه  دكتریالتحصیالن مقطع فارغ -5-9

 .تخصصي بیش از يک سال سپری نشده باشد دكتریتحصیل تا زمان پذيرش در مقطع 

  عمومي بیش از سقف مجاز سنوات تحصیلي به طول انجامیده، شرايط  دكتریداوطلباني كه مدت تحصیل آنان در

 .قطع باالتر را ندارندحصیلي در ماستفاده از معافیت ت

گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايي  یها با ارائهخانهها و يا وزارتكاركنان متعهد خدمت در سازمان-5-8

 .سازمان مربوط برای ادامه تحصیل

برای ادامه  هان مربوطگواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازم یكاركنان پايور شاغل در نیروهای مسلح با ارائه -5-7

 .تحصیل

 .هستندعمومي كه دارای معافیت تحصیلي حوزوی  دكتریمدرك  یطالب علوم ديني دارنده -5-10
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 يید نمايند كه ی خراسان و اصفهان تأعلمیه یهای علمیه يا مركز مديريت حوزهدر صورتي كه مركز مديريت حوزه

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

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

بديهي است . مربوط را ارائه نمايند یعلمیه یحوزه ینامهاين گونه دانشجويان برای ثبت نام در هر ترم تحصیلي بايد موافقت

تحصیل وی در دانشگاه منوط به تطبیق و  یای را خاتمه يافته اعالم كند، ادامهطلبه يیلعلمیه معافیت تحص یهر موقع حوزه

. بهره مندی از معافیت تحصیلي دانشگاهي توسط معاونت وظیفه عمومي استان محل استقرار دانشگاه خواهد بوداحراز شرايط 

 .در غیر اين صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود

 در مدت اعتبار آن...( كفالت و  پزشکي،) معافیت موقت بدون غیبت یرای برگهمشموالن دا -5-11

  نمي باشند و لذا اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلي مجاز به ادامه تحصیل

 .بايستي برابر فرآيند تعريف شده درخواست معافیت تحصیلي نمايند

 .عمومي فاقد غیبت اولیه دكتریدارای مدرك ( سربازان حین خدمت)كاركنان وظیفه  -5-12

 و  هگواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط یاين دسته از كاركنان پس از اعالم قبولي از سوی دانشگاه، با ارائه

ت پس از بررسي واجد شرايط برخورداری از معافیبه شرط اين كه ) 10+صدور مجوز تحصیل از سوی دفاتر پلیس 

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

بايد  لیکن ،مي باشندرسد مجاز به شركت در آزمون به اتمام مي 11/9/79ای كه خدمت آنان تا تاريخ كاركنان وظیفه: تبصره

 .ه نمايندارائ گواهي اتمام خدمت يا كارت پايان خدمت ثبت نام در دانشگاه، زمانپس از قبولي و 

ابالغ قانون ) 22/8/70در صورتي كه از تاريخ اند، بوده دكتریكه قبالً دارای مدرك غیبت فاقد دانشجويان انصرافي  -5-11

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

 .جديد بیش از يک سال سپری نشده باشد یقبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته یر دانشگاه و رشتهاز تاريخ انصراف د

در حال  «هات علمي مورد نیاز دانشگاهی تأمین هیأقانون نحوه»ها كه در راستای ت علمي دانشگاهمشموالن عضو هیأ -5-14

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

 .خدمت ترخیص خواهند شد

 :تذکر

و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، مجوز تحصیلي برای  نیستندتحصیل  یمشموالن غايب مجاز به ادامه -الف

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

يا اخذ معافیت دائم، شرايط استفاده از معافیت تحصیلي و ضرورت  یها تا پايان خدمت دورهدانشجويان اخراجي دانشگاه -ب

 .را نخواهند داشت

 .نیستندمجاز به شركت مجدد در اين آزمون از نظر معافیت تحصیلي  (تخصصي دكتری) دورهاين التحصیالن فارغ -ج

اين دسته از كاركنان در  .نیستندزمان با انجام خدمت مجاز به تحصیل هم( بازان در حال خدمتسر)كاركنان وظیفه -د

تحصیل از خدمت ترخیص  یصورت قبولي در دانشگاه در صورت نداشتن غیبت اولیه و دارا بودن ساير شرايط، جهت ادامه

 .خواهند شد

 .استحداكثر شش سال  ،ورهد ینامهبر اساس آيین( Ph.D) دكتریمدت تحصیل در مقطع  -ه

 

مجاز  11/9/79گواهي مبني بر فراغت از تحصیل تا تاريخ  یای با ارائهحرفه دكتریدانشجويان ترم آخر كارشناسي ارشد و  -9

 (.الزم به ذكر است ارائه پايان نامه در زمان مصاحبه به اساتید مصاحبه كننده الزامي است) هستندبه شركت در آزمون 

 

 . هستندان تنها مجاز به ثبت نام در يک رشته داوطلب -9
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یا  انددانشگاه ثبت نام نکرده در که 75-79سال تحصیلی  Ph.Dپذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی  -8

 ی داوطلبعهده رمسئولیت عواقب بعدی ب ،غیر اين صورت در .نیستندمجاز به شرکت در این آزمون  ،اندانصراف داده

 .شودشدگان شهريه پرداز نميبه ذكر است اين محرومیت شامل پذيرفتهالزم  .خواهد بود

و در صورتي كه در حین انجام  كننددر آزمون شركت  طرح نیروی انسانی پايانتوانند قبل از شروع و يا داوطلبان مي -7

 .ودش تحصیل فراهم مي یامکان ترخیص ايشان برای ادامه ،شوند طرح نیروی انساني در آزمون قبول 

 

 :ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی -11

 79-79 های گروه پزشکي سال تحصیليتخصصي رشته دكتری یاتباع خارجي متقاضي شركت در آزمون ورودی در دوره

 :، بايد دارای شرايط زير نیز باشندعالوه بر شرايط عمومي و اختصاصي آزمون

راهنمای آزمون بوده و در صورت عدم احراز  یدقیق مندرجات دفترچه یعهپذيرفته شدگان غیرايراني ملزم به مطال -10-1

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

-هنمر% 100 و داوطلبان موظف به كسب استطور آزاد بالمانع ه ايران ب.ا.ايراني مقیم در جی داوطلبان غیرشركت كلیه -10-2

عمل آمده ه صورت بورس موافقت به تحصیل آنان ب یدر خصوص دانشجوياني كه با ادامه ولي. حدنصاب قبولي خواهند بود ی

اين افراد . آزاد آن رشته را كسب نمايند یسهمیه ايرانيِ ینفر آخرين فرد پذيرفته شده یحدنصاب نمره% 90بايست مي ،است

ای مبني برموافقت با بورس را از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت و هناممعرفي ،الزم است هنگام ثبت نام

 .كرده و ارسال نمايندنسخه اصلي را اسکن  ،راه ساير مداركمه

 .داشتن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون -10-1

ثبت نام  .هستندز به شركت در آزمون مجا ،ايراني مقیم جمهوری اسالمي ايران و دارای اقامت قانونيفقط اتباع غیر -10-4

 :استاتباع مذكور در آزمون منوط به داشتن يکي از مدارك اقامتي يا شناسايي زير 

 دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت یگذرنامه -10-4-1
در  ظامينیروی انت یيیديهتأ) پناهندگي سیاسي صادره از طرف نیروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران یدفترچه -10-4-2

 (.مورد اصالت و اعتبار آن ضروری است

كل امور اتباع و مهاجرين  یاتباع غیرايراني دارای اعتبار در همان سال بر اساس اعالم اداره یكارت هويت ويژه -10-4-1

 خارجي وزارت كشور
 زارت كشوركل امور اتباع و مهاجرين خارجي و یآخرين كارت آمايش معتبر بر اساس اعالم اداره -10-4-4

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

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

 .استقانوني 

پذيرش آنان  اتباع غیرايراني را عالمت نزده باشند، یگزينه ،آزمون یچه پذيرفته شدگان در هنگام ثبت نام اولیهچنان -10-5

 .شودلغو مي

و در  نیستندمتقاضیان تحصیل غیرايراني مجاز به انتخاب رشته در مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرايراني  -10-9

ها و دانشگاه شودغیرمجاز، قبولي و پذيرش آنان در آزمون همان سال كان لم يکن تلقي ميمناطق  یرشتهصورت قبولي در كد

 .از پذيرش اين دسته از متقاضیان معذور خواهند بود

متقاضیان تحصیل به استثناء  یگونه تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده جمهوری اسالمي ايران هیچ -10-9

 .ويان نداردهمسر و فرزندان دانشج

شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي دانشگاه محل قبولي خود  فتهمتقاضیان تحصیل همانند پذير -10-8

 .خواهند بود

 (ع) و مركز آموزش عالي اهل بیت( ص) سسات آموزش عالي يا مراكز جامعه المصطفيتحصیل متقاضیان در ساير مؤ -10-7

 .تخصصي پزشکي ممنوع است دكتری یتحصیل در دورهبه صورت هم زمان يا 
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 .ل قانون نظام وظیفه نیستنددانشجويان غیرايراني به دلیل تابعیت غیرايراني مشمو -10-10

-جدول شماره) آموزش عالي واقع در مناطق ممنوع سساتها و مؤهای تحصیلي دانشگاهذيرش اتباع بیگانه در رشتهپ -10-11

-پذيرش داوطلب كان لم يکن تلقي مي ،صورت انتخاب مناطق ممنوع و قبولي آنان در اين مناطق در». نیستمجاز ( 11 ی

های مناطق مجاز به هیچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت نام و تحصیل آنان ممانعت به عمل گردد و امکان بررسي جهت رشته
 «.آيدمي

تحصیلي طبق مصوبات  ی، موظف به پرداخت شهريه(مقاطع یدر كلیه)پذيرفته شدگان غیرايراني آزمون  یكلیه -10-12

لذا الزم است پیش از ثبت نام در . هستند( گیری شوداز مركز خدمات آموزشي پي) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 .آزمون با آگاهي كامل از شهريه نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمايند

های مختلف التحصیالن رشتهيا مدرك رسمي فارغ موقت یندرج در گواهینامهم 14دارابودن حداقل معدل كل  -10-11 

 .ارشد كارشناسي

 پذيرفته  سنجش آموزش پزشکي با معدل مندرج در مدرك تحصیليِ درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركز

 .وص اين افراد اقدام خواهد شدمطابق مقررات درخص ،شدگان در مقاطع مختلف تحصیلي

بوده و  طرازهم كه دانشجو دارای مدرك تحصیليِ شوددرحین تحصیل پذيرفته شدگان غیرايراني محرز  چنانچه -10-14

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

ی پذيرش و ثبت نام اولیه ه اخذ تعهد از دانشجو در مرحلهدانشگاه محل تحصیل در اين خصوص ملزم ب. شودميمحسوب 

 .است

پس از فراغت از تحصیل به كشور خويش بازگردند و دانشگاه محل تحصیل در اين  بايدالتحصیالن غیرايراني فارغ -10-15

 .استحصیلي التت به كشور متبوع خويش پس از فارغخصوص نیز ملزم به اخذ تعهد محضری از دانشجو مبني بر بازگش

كه از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت بررسي و  استپذيرش نهايي دانشجو منوط به تائید مراجع ذيربط  -10-19

 . دشواعالم مي

 .استآموختگان رواديد خروج قطعي از سوی دانش یالتحصیالن غیرايراني منوط به ارائهفارغ رایصدور دانشنامه ب -19 -10

 

 :امه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشانشرایط اد -11

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

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

مذكور حائز شرايط استفاده از اين سهمیه  ینامهكساني كه طبق آيین قرار دارد، http://edc.behdasht.gov.ir آدرس

به معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصیل مراجعه نمايند و هنگام ثبت ( 1فرم شماره )نامه جهت دريافت معرفي بايد، هستند

 .كنندنام آن را همراه ساير مدارك ارسال 

 

در  79-79سال تحصیلي ( Ph.D)تخصصي  دكتریپژوهشي و  دكتریتمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون  -12

وزارت  نیروی انتظامي، ارتش، سپاه پاسداران،) عضو رسمي نیروهای مسلح بايد( عج). ..ابقیه ارتش و دانشگاه علوم پزشکي

 .هستندمجاز به شركت و انتخاب دانشگاه  ،گواهي عضويت از محل خدمت یباشند و با ارائه (دفاع

 

 :های اخالق پزشکی و آموزش پزشکی رشته برایشرایط اختصاصی بورس تحصیلی  -11

  :دنشاب ريز طيارش یاراد دياب سروب نيا زا هدافتسا نابلطواد

شجويان شاغل به تحصیل در دوره پزشکي عمومي كه آزمون پیش كارورزی را با موفقیت طي نموده و مشمول دان -11-1

 . هستند MD-PhDنامه  آيین

واحد از دروس دوره  180به تحصیل در دوره دكتری عمومي پزشکي، داروسازی و دندانپزشکي كه دانشجويان شاغل  -11-2

 . باشد 15دكتری عمومي را طي نموده و معدل آنها مساوی يا بیشتر از 
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تحصیل مساوی يا بیشتر از  ی های پزشکي، دندانپزشکي و داروسازی كه معدل كل آنها در دوره آموختگان دوره دانش -11-1

 . باشد 15

ای پزشکي، دندانپزشکي يا داروسازی و يا كارشناسي ارشد آموزش  دانشجويان دارای مدرك تحصیلي دكتری حرفه -11-4

 يا اخالق پزشکي آموزش پزشکي PhDيا بعد از آن مشغول به تحصیل در دوره  72كه از سال  يا اخالق پزشکي پزشکي

 . اند شده

 برگزاری آزمون  و چگونگی ثبت نام

 هك آزمون نآ ثبت نام كنند و در PhDورودی آزمون  لي بايد همانند بقیه داوطلبان درمندان به اين بورس تحصی كلیه عالقه

 رد هك باشد همانند ساير داوطلبان مي ،شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام. شركت نمايند دوش يم رازگرب 4/1/79در تاريخ 

 .تسا هدمآ لوا شخب 2 و 1 دنب

  :سروب بیوصت و یلوبق زا دعب و لبق تامادقا 

 سامانه مركزی و ارائه مدارك مورد نیاز ثبت نام داوطلبان در  -

های ارائه دهنده دوره، سپردن  در دانشگاهجهت شروع به تحصیل  2-11 و 1-11معرفي داوطلبان مشمول رديف  -

اين افراد پس از دريافت گواهي اتمام موفق نیمسال اول تحصیلي توسط دانشگاه  تعهد الزم و صدور حکم بورس

 . پذيرد محل بورس انجام مي

 PhD، منوط به شركت و موفقیت ايشان در آزمون ورودی 1-11شدگان مشمول رديف  صدور حکم بورس پذيرفته -

 . و اتمام موفق يک نیمسال تحصیلي در دوره است

بالفاصله  (PhDدانشجويان شاغل به تحصیل در دوره ) 4-11شدگان مشمول رديف  صدور حکم بورس پذيرفته  -

 .شود پس از تأيید بورس توسط هیأت مركزی جذب انجام مي

 .باشد مي( 11/9/79تا تاريخ )سال  40حداثر سن قابل قبول : تذکر

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

 :استبه شرح ذيل تکمیلي و تخصصي 

-وطلبان در صورت داشتن حد نصاب ميدرصد ظرفیت متعلق به سهمیه آزاد مي باشد، كه همه دا 95 :آزاد یسهمیه -1

 .توانند از آن استفاده كنند

و به بعد  71-74ريزی علوم پزشکي، از سال تحصیلي شورای معین برنامه یین جلسهو بیست و دوم يکصد یبر اساس مصوبه

كل  یاز نمره% 10میانگین كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبي هر رشته و كسب حداقل % 50كسب حدنصاب 

پزشکي با رعايت  های علومرشته( Ph.D)پژوهشي  دكتریو تخصصي  دكتریمصاحبه آزمون  یآزمون جهت ورود به مرحله

 .ساير شرايط و مقررات الزامي است

رزمندگان و ايثارگران بر  یدر هر رشته تحت عنوان سهمیه پذيرشكل ظرفیت از  %25 حداكثر :رزمندگان یسهمیه -2

د آزاده، ، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزنايثارگران ،رزمندگانبه  "2-2"تا  "1-2"اساس شرايط داوطلب در بندهای 

يکي از شرايط سنجش در اين سهمیه، . اختصاص داردو باالتر، فرزند و همسر مفقوداالثر  % 25جانبازان، فرزند و همسر جانباز 

كه داوطلب  بديهي است در صورتي. استآزاد در آن رشته  گزينش یآخرين فرد پذيرفته شده ینمره كسب حداقل حدنصاب

نصاب الزم را كسب نمايد، واجد اولويت پذيرش  يا پس از تکمیل ظرفیت پذيرش، حدحد نصاب مربوطه را كسب ننمايد 

 . نخواهد بود

 .پذيرد، هیچ گونه تغییر در سهمیه صورت نمياتمام مهلت ثبت نام پس از  :تذکر

 :های مختلف در آزمونسهمیه -3
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افراد زير  ،آن های بعدیاجرائي قانون ايجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان داوطلب بسیجي و اصالحیه ینامهبر اساس آئین

 .رزمندگان استفاده نمايند یتوانند از سهمیهمي

 :رزمندگان بسیجی  -2-1

اجرايي قانون ايجاد  ینامهمذكور در آيین یماده یهای چهارگانهو تبصره 1 یرزمندگان بسیجي كه براساس ماده -2-1-1

تا  11/9/1157از تاريخ سسات آموزش عالي ها و مؤتسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجي به دانشگاه

اند، داوطلبانه در مناطق عملیاتي جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته ،ماه متوالي يا متناوب 9حداقل  11/9/1199

ای نیروهای صرفاً بر»اجا، ودجا، سازمان بسیج مستضعفین آجا، سپاه، ن)های نیروهای مسلح سازمانالزم است ضمن مراجعه به 

رزمندگان اقدام و آن  یرقمي ايثارگری خود جهت استفاده از سهمیه 12نسبت به دريافت كد رهگیری ، («ی بسیجيرزمنده

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

نهايي توسط دفتر خدمات و طرح  بوط مورد تأيید و در نهايت تأيیدت نام توسط سازمان مراطالعات آنان بعد از زمان ثب

 .شودبه مركز سنجش آموزش پزشکي ارسال  نیروهای مسلححکمت معاونت نیروی انساني ستاد كل 

محل ه به رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین، الزم است ضمن مراجع یداوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه :تذکر مهم

رقمي اقدام  12رزمندگان و نیز دريافت كد رهگیری  ینسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیهداری پرونده، نگه

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

 .و كد رهگیری خود اقدام نمايند ينترنتي آزمون نسبت به درج سهمیهموظفند سپس در فرم ثبت نام ا

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

 .ت شورای عالي دفاع تعیین مي شوداساس مصوبا مناطق عملیاتي بر :1تبصره 

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

سسات آموزش عالي، ها و مؤدانشجويان دانشگاه یماهه 9های نظامي در جبهه و نیز طرح ها و ارگانها، سازمانخانهوزارت

 .شودحضور داوطلبانه تلقي نمي

 .شوندبسیج، مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمي بسیجیان فعال و عادی پايگاههای مقاومت :3تبصره 

مشمول ( هستند« حضور در جبهه»داوطلباني كه پدر و مادر آنان فقط دارای ) فرزندان و همسران رزمندگان: 4تبصره 

 .نیستنداستفاده از سهمیه رزمندگان 

ايثارگران برای هر آزمون و هر سال متفاوت  رزمندگان و یرقمي ايثارگری برای استفاده از سهمیه 12كد رهگیری : 5تبصره 

 .برای هر آزمون كد رهگیری جديد از سازمان ذيربط دريافت دارند بايدداوطلبان  بنابراين، .است
 11/9/1157چه عالوه بر میزان موظفي، از تاريخ چنان نیروهای مسلحآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پیماني و وظیفه  -2-1-2

اند، با های حق علیه باطل حضور داشتهدر مناطق عملیاتي و جبهه ماه ناپیوسته 7يا  ماه پیوسته 9اقل حد 11/9/1199تا 

اين قبیل داوطلبان الزم است . رزمندگان استفاده نمايند یتوانند از امتیاز سهمیهمي نیروهای مسلحتأيید نهايي ستاد كل 

گیری در محل مربوط اقدام رقمي پي 12نام، نسبت  به درج كد  گذاری در بند مربوط به سهمیه در فرم ثبتضمن عالمت

 .نمايند

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

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

های نیروهای مسلح مورد تأيید نهايي قرار گیرد و در گزينش نهايي به مدت حضور جبهه بعد از زمان ثبت نام، توسط سازمان

 .معادل شده با درصد جانبازی و مدت اسارت اضافه گردد

سهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب اجرايي قانون ايجاد ت ینامهآيین 10ماده  2براساس تبصره  -2-1-1

ت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب هیأ 18/2/1198عالي مصوب  سسات آموزشها و مؤبسیجي به دانشگاه

رزمندگان در آزمون سراسری  یبه بعد يک نوبت با سهمیه 1198مجلس شورای اسالمي داوطلباني كه از سال  11/7/1191

توانند ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند، مي 12اند، درصورتي كه دارای حداقل مدت فته شدهپذير
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رزمندگان را در اين آزمون  یدر غیر اين صورت حق استفاده از سهمیه. رزمندگان شركت نمايند یدر اين آزمون با سهمیه

 .نخواهند داشت

كارشناسي  یكارداني و سپس در دوره یرزمندگان يک بار در دوره یلباني كه با استفاده از سهمیهآن دسته از داوط: 1تبصره 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باشند،  18اند، در صورتي كه دارای حداقل ناپیوسته پذيرفته شده

 .رزمندگان شركت نمايند یتوانند در اين آزمون با سهمیه مي

پذيرفته  (Ph.D) تخصصي دكتریرزمندگان يک بار در آزمون  یآن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهمیه: 2بصرهت

تخصصي  دكتریرزمندگان در آزمون ورودی تحصیالت تکمیلي دوره  یاند طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهمیهشده

(Ph.D) را نخواهند داشت. 

شناسي ارشد ناپیوسته پذيرفته اني كه يک بار در آزمون كارشناسي ناپیوسته و يک بار كارآن دسته از داوطلب :3تبصره 

متقاضي ( Ph.D) تخصصي دكتریتوانند در آزمون مي ،ماه حضور در جبهه باشند 24در صورتي كه دارای حداقل  ،اند شده

 .رزمندگان شوند یسهمیهاستفاده از 

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

 یبرای استفاده از سهمیه ،سنوات گذشته شركت كرده يا نکرده باشند( كارشناسي ارشد ناپیوسته داخل و دكتری تخصصي

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

 .گردندگزينش مي

 .شاهد، مفقود االثر، آزاده: فرزند و همسر آزادگان و  و باالتر،% 25جانبازان، همسر و فرزند جانبازان  -2-2

ان، آزادگان، جانباز: شامل) هدف بنیاد شهید و امور ايثارگران یجامعه یداوطلبان ايثارگر متقاضي استفاده از سهمیه یكلیه

ندگان، رزم یبه منظور استفاده از سهمیه(  شاهد ، مفقود االثر، آزاده: فرزند و همسر و باالتر،% 25فرزند و همسر جانبازان 

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

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

 .ندارند( پدر، مادر يا خود ايثارگر)ايثارگری 

 از %25 قانون، اساس بر داوطلبان گزینش آن، ی اصالحیه و ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون به توجه با: تذکر مهم

 پذیرفته فرد آخرین ی نمره% 91 حداقل کسب)علم  نصاب حد کسب شرط به ایثارگران و رزمندگان هب پذیرش ظرفیت

 توسط آزاد گزینش در شده پذیرفته فرد ی آخرین نمره% 81 حداقل کسب و ،ایثارگران توسط آزاد گزینش در شده

 .دارد اختصاص (رزمندگان

 رسمی ت علمی مربیاعضای هیأبرای  پرداز،ی شهريههمیهسمازاد بر ظرفیت هر رشته و بصورت %( 10)ده درصد  -3

آخرين فرد پذيرفته شده  ینمره%( 80)منوط به كسب حداقل هشتاد درصد ( حداقل يک نفر)های علوم پزشکي  گاهدانش

ت شهريه بر های شهريه پرداز پذيرفته شوند ملزم به پرداخ اين افراد اگر در دانشگاههای دولتي و يا پرديس .يابداختصاص مي

توزيع واجدين شرايط در هر رشته، بین دانشگاههای پذيرنده و بر اساس نمره و . اساس مقررات آن دانشگاه خواهند بود

درصد ظرفیت رشته آن  10بطوريکه افراد پذيرفته شده در هر دانشگاه حداقل يک نفر و حداكثر . انتخاب داوطلب خواهد بود

 . دانشگاه باشند
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 :بان دقت نمايند داوطل 

صورت اينترنتي از طريق ه فقط ب 10/11/75 تا 20/11/75ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگیری از تاريخ  

رسال مدارك نسبت به ا بايدداوطلبان  ،زمان با تکمیل فرم ثبت نامهم .گیردصورت مي http://www.sanjeshp.ir سايت 

الزم به ذكر است پس از تکمیل فرم ثبت نام و . الذكر اقدام نمايندصورت اينترنتي به آدرس فوقه اسکن شده خود فقط ب

شود و برای افرادی مي برای وی كد رهگیری صادر ،ثبت توسط داوطلب یارسال مدارك و بالفاصله پس از فشار دادن دكمه

. مل بودن مدارك و احراز شرايط شركت در آزمون، كارت ورود به جلسه صادر خواهد شدكه كد رهگیری دارند، در صورت كا

چاپ شده از فرم ثبت نامشان  برای مراحل بعدی آزمون   یداوطلبان موظفند پس از صدور كد رهگیری آن را به همراه نسخه

 .نزد خود محفوظ نگه دارند

 .وری يا كتبي يا ارسال از طريق پست و يا اتوماسیون اخذ نخواهد شدصورت حضه گونه مدركي ب الزم به توضیح است كه هیچ

 یكلیه هستندداوطلبان ملزم  بنابراين،. چنین به مداركي كه با پست الکترونیکي ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شدهم

رادی كه در هنگام ثبت نام مدارك اف برای. مدارك اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اينترنتي ارسال نمايند

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

با مراجعه به سايت مركز  بايدداوطلب . است( هزار ريال پانصد و پنجاه)يال ر 550.000مبلغ آزمون كتبي ثبت نام  یهزينه -1

اقدام ( Ph.D)تخصصي  دكتریو دريافت كد پرداخت جهت ثبت نام آزمون  سنجش آموزش پزشکي نسبت به خريد اعتبار

 .نیستوجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد  الزم به ذكر است  .نمايد

 .تکمیل دقیق فرم ثبت نام اينترنتي -2

كد رهگیری از  یه ارائهداوطلبان شاهد و ايثارگر نیازی ب)رزمندگان  یمتقاضیان استفاده از سهمیه یكد رهگیری ويژه -1

 (.يت ايثار يا كد ايثارگری ندارندسا

به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نموده و از طريق دانشگاه مذكور  1داشتن فرم شماره  هدانشجويان ترم آخر با همرا -4

بديهي است در صورت عدم  .شوداز ارسال موارد مربوطه اطمینان حاصل  لزوماً) نسبت به ارسال اطالعات مورد نیاز اقدام نمايند

دانشجويان (. گونه مسئولیتي نداشته و نقص مدك درج خواهد شد اين مركز هیچ دريافت توسط مركز سنجش آموزش پزشکي،

مربوط به خود را با مهر و امضای رسمي معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصیل بدون قلم خوردگي يا  1فرم شماره  بايدترم آخر 

 .کن نموده و ارسال نمايندالك گرفتگي اس

الزم است اين . هستندمعلول جسمي و حركتي ، ناشنوای مطلق ،گواهي در خصوص وضعیت داوطلباني كه نابینای مطلق -5

همراه با ساير مدارك  را اسکن نموده، ن گواهي مذكور را از مراكز سازمان بهزيستي استان ذيربط دريافت و آندسته از داوطلبا

 .مركز سنجش ارسال نماينداز طريق سايت 

ثبت نام اصلي را  كامل فرم، فرم یداوطلبان بايستي بعد از مطالعه ،برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در تکمیل فرم ثبت نام -9

 .تکمیل نمايند

است  الزم. فرم ثبت نام را تکمیل نمايندبايد  79-79سال تحصیليو پژوهشي داوطلبان آزمون دكتری تخصصي  یكلیه -9

بديهي است هرگونه سهل انگاری در اين امر موجب اختالل . داوطلبان هنگام تکمیل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمايند

ضمناً كد رهگیری دريافتي را جهت دريافت كارت ورود به جلسه، . در ورود اطالعات مربوط به داوطلب در رايانه خواهد شد

 .ت نمايند و از فرم ثبت نام خود پرينت بگیرندخود يادداش ینامهكارنامه و پاسخ

كتبي  به مراجعات حضوری، تلفني يا. مراجعه نماينداالت رايج به قسمت سؤ الداوطلبان در صورت داشتن هرگونه سؤ -8

 .خودداری شود نه مدرك به صورت غیراينترنتي جداًاز ارسال هرگو ضمناً. پاسخ داده نخواهد شد

 :مدارک الزم برای ثبت نام و شرکت در آزمون -4

http://www.sanjeshp.ir/
http://www.sanjeshp.ir/
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در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در  ،صورت اينترنتي استه نام بكه ثبت اينبا توجه به  :تذکر مهم

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

 .ها با داوطلب برخورد خواهد شدفات در آزمونت بدوی رسیدگي به تخلعادی خواهد بود و طبق مصوبات هیأ شرايط

 

 :  21/11/75 مدارک الزم جهت اسکن و ارسال اینترنتی از تاریخ -7

 (خودداری شود استهايي كه دارای مهر از اسکن عکس) 4x1عکس -7-1 

 اصل كارت ملي -7-2

 اصل شناسنامه -7-1

 .يا مدرك معتبری كه نمايانگر فراغت از تحصیل داوطلب باشددوره كارشناسي ارشد يا دكتری عمومي  یاصل دانشنامه -7-4

-آموزش پزشکي و علوم تحقیقات و فندرمان و  های بهداشت،خانهيید يکي از وزارتأمدارك تحصیلي خارج از كشور بايد به ت)

 .(وری رسیده باشدآ

كه در  در صورتي (.های گذرانده شدهبرای دانشجويان ترم آخر گواهي معدل ترم ) اصل گواهي معدل دوره تحصیلي -7-5 

معدل  یبديهي است در صورت عدم ارائه) .گواهي معدل نمي باشد یمدارك  تحصیلي، معدل قید شده باشد نیازی به ارائه

 (.امتیاز مربوطه صفر منظور خواهد شد

 .امضاء و ممهور شده باشد  الزاماًمربوط به دانشجويان ترم آخر كه  1فرم شماره  -7-9 

 ی وضعیت نظام وظیفه عمومياصل مدرك نشان دهنده -7-9 

و فرم ) رسمي متقاضي استفاده از ظرفیت مازاد( مربي)ت علمي برای اعضای هیأ 1175اصل حکم كارگزيني سال  -7-8

 (2شماره 

برای اعضای   Ph.Dكتبي بدون قید و شرط از باالترين مقام مسئول اداری جهت ادامه تحصیل در مقطع ینامهموافقت -7-7

 .سسات وابستههیأت علمي مربي رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مؤ

دامي و تشکیالتي اداری استخ ینامهتواند به استناد آئینذيربط مي یدانشکده/در ارتباط با مأموريت آموزشي كاركنان، دانشگاه

موريت آموزشي به كاركنان جهت ادامه تحصیل در مقطع ء، نسبت به اعطا مأت امناكارمندان غیرهیأت علمي مصوب هیأ

Ph.D از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند بايدكاركنان مذكور  ،در غیر اين صورت .اقدام نمايد. 

امور ايثارگران استان  و فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشي و ساير تسهیالت مربوطه صادره از بنیاد شهید -7-10

 همحل پروند

تحصیل دانشجويان  یتسهیل ادامه ینامهدانشگاه مربوطه طبق آيین نامه برای استعدادهای درخشان ازاصل معرفي -7-11

 (1فرم شماره )درمان و آموزش پزشکي  ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت،

كد  یداوطلبان شاهد و ايثارگر نیازی به ارائه)رزمندگان  یرقمي ويژه متقاضیان استفاده از سهمیه 12كد رهگیری  -7-12

 (رهگیری از سايت ايثار يا كد ايثارگری ندارند

 كارت فرزند يا همسر شهید، كارت جانباز، فرزند يا همسر جانباز -7-11

 كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزی یفرم مربوط به جهادگران داوطلب بسیجي از اداره -7-14

 شود داوطلبان مدارك اعالم شده را از قبل آماده نمايند تا بتوانند در مهلت زماني تعیین شده جهت ارسال به ه ميتوصی

كیلو بايت  100تا  20و حجم  jpgهر يک از تصاوير اسکن شده مي بايست با فرمت . موقع اينترنتي مدارك اقدام نمايند

 .تهیه شوند

اين كه توزيع كارت و  كرمانشاهو ر تهران، تبريز، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز، كرمان شه 8با عنايت به برگزاری آزمون در  

تا  2/1/79سه شنبه روز از توانند مي جهت اخذ كارت ورود به جلسه آزمون انداوطلب، صورت اينترنتي استفقط به 

 .ه سايت مركز سنجش آموزش پزشکي مراجعه نمايندب 1/1/79چهارشنبه 

 .انتخاب شهر محل آزمون که در فرم ثبت نام قرار گرفته است، نهایت دقت را بفرمایندداوطلبان در 
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 :تذکرات

و  بهداشت ،پزشکي یهای علوم پايهرشته( Ph.D) و پژوهشي تخصصي دكتریپذيرفته شدگان آزمون دوره  یاز كلیه: الف 

با تشخیص كمیسیون تعهدات خاص وزارت متبوع اخذ  ها وتعهد خاص يا عام بر اساس اعالم نیاز از يکي از دانشگاه ،تخصصي

 .شودمي

های علوم ها و دانشکدهسسات تابعه و دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشکي و مؤن رسمي وزارت مستخدما -1تبصره 

 .تعهدات خاص استخدامي به واحدهای مربوطه خواهند سپرد پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور،

های چه هزينهچنان های دولتي و وابسته به دولت،سسات و شركتمؤ ها،خانهن رسمي ساير وزارتدمامستخ -2تبصره 

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

 .بود

كه شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي يا ساير ( Ph.D) هشيو پژو موضوع تعهدات قانوني دانشجويان مقطع دكتری تخصصي»

 :مطرح و مصوب گرديد 17/4/71مورخ  شورای عالي برنامه ريزی علوم پزشکي ی، در چهل و هشتمین جلسههستندنهادها 

آموزش ها و نهادهای غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و ها، سازماندانشگاه( مربیان و كاركنان)ن ی مستخدماكلیه

شوند، صورت آزاد پذيرفته ميه های علوم پزشکي برشته( Ph.D)و پژوهشي دكتری تخصصي  یپزشکي كه در آزمون دوره

پس از قبولي متعهد خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شوند و در صورتي كه درخواست تعهد به محل  بايد

های تحصیلي كه از سوی وزارت بهداشت، درمان و هزينه یكه كلیهخدمت خود را دارند، محل خدمت بايد متعهد شود 

 «.موريت آموزشي دانشجوی مورد نظر را صادر نمايدواهد شد را پرداخت نموده و حکم مأآموزش پزشکي تعیین خ

 ،ددعدم واجد شرايط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالي مشخص گر ،هر مرحله از آزمون يا تحصیل كه در در صورتي -ب

و طبق مصوبات هیأت بدوی رسیدگي به و داوطلب از شركت در آزمون سال بعد محروم  شدهقبولي او كان لم يکن تلقي 

 .تخلفات با او برخورد خواهد شد

تحصیل را طي  یهنگام ثبت نام متعهد شوند دوره بايدداوطلبان دقت نمايند در صورت قبولي و پذيرش در دانشگاه،  -ج

 .به اتمام خواهند رساندمدت تعیین شده 

گونه  انستیتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران هیچ های علوم پزشکي تهران، شهید بهشتي، ايران، زنجان،دانشگاه: د

 .تعهدی در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارند

 

 

 

« در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلي»بر اساس قانون  -1

های تحصیالت شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره»مصوبات مجلس محترم شورای اسالمي و  18/12/74مصوب 

 :به شرح زير انجام مي پذيردو دكتری پژوهشي تخصصي  دكتریطع اسنجش و پذيرش در مق ،«تکمیلي

 تهیه طرح واره مصاحبه علمی وهشی و فناوریسوابق آموزشی، پژ آزمون کتبی شیوه پذیرش

 - %10 %20 %50 دكتری تخصصي

 %20 %10 %20 %10 دكتری پژوهشي

 

 دكتری یدوره برای (مصاحبه) شفاهي آزمون و بهداشت وزارت توسط تستي، صورت به و متمركز طور به كتبي آزمون -2

 هایدانشگاه و مؤسسات/هاسازمان توسط پژوهشي دكتری یدوره برای و (ها دانشگاه) آمايشي مناطق توسط تخصصي

 .شد خواهد برگزار پژوهشي دكتری دوره مجری پزشکي علوم

 :چگونگی برگزاری آزمون و پذیرش دانشجو -5
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كسب كرده ( داوطلب یبا توجه به سهمیه)الزم را  یحدنصاب نمره( اول یمرحله)از داوطلباني كه در آزمون كتبي  -1

اساس اولويت نمره كتبي و انتخاب محل به مناطق شوند و بر  آن رشته انتخاب مي برابر ظرفیت به تعداد دو ،باشند

گردد و به منظور توزيع  منطقه آمايشي معرفي مي 1از آنجا كه هر داوطلب حداكثر به  .آمايشي معرفي خواهند شد

های تمام مناطق آمايشي تکمیل گردد، تعداد افراد معرفي  ای كه ظرفیت رشته متقاضیان در مناطق آمايشي به گونه

اطق آمايشي بصورت شناور خواهد بود، يعني ممکن است به يک منطقه آمايشي چند برابر ظرفیت آن رشته شده به من

 .لیکن مجموع داوطلبان از دو برابر كل ظرفیت آن رشته بیشتر نخواهد شد. در آن منطقه داوطلب معرفي گردد

 داوطلب ینامه پایان تخصصی، ریدکت در ارزیابی برای مهم موارد (مصاحبه) دوم مرحله در اینکه به توجه با

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

 Science  یا PubMed را موارد این مصاحبه جامان زمان در داوطلبان است الزم لذا باشد، می و مدرک زبان 

 .باشند داشته آماده

در تخصصی  دکتریدانشجوی  یفهرست دانشگاههای علوم پزشکی پذیرنده (:مصاحبه) وندوم آزم یمرحله

 :زیر استآمایشی کشور به شرح  یگانهمناطق ده

 بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران :1آمايشي  یمنطقه

 ارومیه، تبريز: 2آمايشي  یمنطقه

 كردستان، كرمانشاه، همدان :1آمايشي  یمنطقه

 اهواز: 4آمايشي  یمنطقه

 ، بندرعباس شیراز: 5آمايشي  یمنطقه

 ، قم زنجان، قزوين: 9آمايشي  یمنطقه

 كاشان، يزد اصفهان، شهركرد، :9آمايشي  یمنطقه

 كرمان: 8آمايشي  یمنطقه

 بیرجند، مشهد: 7آمايشي  یمنطقه

رويان، دانشگاه تربیت  –، تهران، جهاد دانشگاهي (عج)اهلل هارتش، انستیتو پاستور ايران، ايران، بقی :10آمايشي  یمنطقه

واحدهای  -اسالمي دانشگاه آزاد ، مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، شهیدبهشتي، علوم بهزيستي و توانبخشي

  علوم دارويي و علوم تحقیقات

  بوط به انتخاب رشتته محتل   شود و پذيرش مر آمايشي برای هر رشته فقط يک مصاحبه انجام مي یمنطقهدر هر

 . پذيرد آمايشي با همان مصاحبه صورت مي یمنطقههای آن 

  دوم دعوت بته   یآمايشي جهت آزمون مرحله یمنطقهاز هر داوطلب بر اساس اولويت نمره كتبي، حداكثر در سه

 . عمل خواهد آمد

های دكتری پژوهشي نیز در آزمون متمركز و  بر اساس مصوبه مجلس محترم شورای اسالمي مقرر است كه داوطلبان رشته -4

 .مصاحبه شركت كنند

 :زیر استبه شرح پژوهشی  دکتری یدوره مجریهای علوم پزشکی دانشگاهمؤسسات و /هاسازمانفهرست 
 

 اراك انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني د -1

 ارومیه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني  -2

 اصفهان لوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني دانشگاه ع -1

 سازمان انتقال خون ايران  -4

 انستیتو پاستور ايران  -5

 اهواز دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني  -9
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 ايران دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني  -9

 ايالم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني  -8

 بابل ي و خدمات بهداشتي، درماني دانشگاه علوم پزشک -7

 ...(عج ا... )دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا  -10

 بوشهر دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -11

 انشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي د  -12

 تبريز دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -11

 ن تهرادانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -14

 (پژوهشگاه رويان)جهاد دانشگاهي   -15

 رفسنجان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -19

 سمنان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -19

 شهركرد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -18

 شهید بهشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -17

 شیراز علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني دانشگاه   -20

 كاشان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -21

 كردستان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -22

 كرمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -21

 كرمانشاه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -24

 گیالن گاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني دانش  -25

 لرستان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -29

 مازندران دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -29

 (خراسان رضوی)مشهد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -28

 همدان ني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درما  -27

 يزددانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني   -10

 

 .شود مي برگزار واحد آزمون يک با رشته دوازده صورت به داروسازی های تخصصي و پژوهشي رشته دكتری آزمون: نکته

 

 :تذکرات مهم

آزاد از  یسهمیهداوطلبان نسبت به ( كتبي و نهايي) رزمندگان در صورتي كه در هر مرحله از آزمون یداوطلبان سهمیه -1

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

 .استممنوع  (Ph.D)تخصصي پژوهشي و ی ادر مقطع دكترو تغییر رشته جائي ه ب جا ،انتقال -2

شهر تهران، اصفهان، تبريز، شیراز،  8در صورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشکي ه ب هارشته یكلیهآزمون  -1

 .خواهد شد برگزار كرمانشاه ومشهد، اهواز، كرمان 

 .به صورت تمام وقت است (Ph.D) و پژوهشي تخصصي دكتری یتحصیل در دوره -4

 :هستند( بدون حافظه و فاقد قابلیت برنامه ريزی)های زير مجاز به استفاده از ماشین حساب ساده  داوطلبان آزمون رشته -5

 ، فیزيک پزشکي، بهداشت حرفه ای، ارگونومي و بهداشت محیط(هر دو رشته)مهندسي پزشکي     

 ءدانشجوی دانشگاه مبدا ،ذيرفته شدهفرد پشود،  هايي كه دانشجو به صورت مشترك بین دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -9

بر اساس )ی آموزشي يا پژوهشي خود را خواهد بود، ضمناً دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره (اول)

 . كنند، بگذراند ها تعیین ميدر هر محل كه دانشگاه( های میان دانشگاهنامهتفاهم
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بگاه، به سايت دانشگاه مورد نظر مراجعه نموده يا با امور دانشجويي دانشگاه مربوطه تماس حاصل در خصوص شرايط خوا -9

 .فرمايید

 .گردد ی تحصیلي به داوطلبان پرداخت نميفاقد خوابگاه بوده و كمک هزينه( رويان)جهاد دانشگاهي  -8

 .عالم خواهد شدتوسط دانشگاه ا (های با پرداخت شهريه برای رشته محل)میزان شهريه  -7

، (رويان و ابن سینا)، جهاد دانشگاهي (عج)اهلل ارتش، انستیتو پاستور ايران، بقیه: ها يا مراكز شاملپذيرش در دانشگاه -10

دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد و سازمان انتقال خون ايران از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير 

توانند جهت اطالع بیشتر به آن  له خدمات و امکانات رفاهي تابع ضوابط و قوانین خود بوده و داوطلبان ميشرايط از جم

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هیچ گونه مسئولیتي در اين . مراجعه فرمايند( يا سايت مربوطه)دانشگاه يا مركز 

ملزم به انجام تعهدات ( غیر از پذيرفته شدگان شهريه پردازبه )بديهي است كلیه پذيرفته شدگان  .خصوص نخواهد داشت

 .آموزش رايگان مي باشند

 

 

 

 

 

 

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

 

 تاریخ برنامه

 31/11/75تا  21/11/75 (به صورت اینترنتی)مهلت ثبت نام و ارسال مدارک 

 3/3/79تا  2/3/79 (به صورت اینترنتی)ی آزمون ورود به جلسهتوزیع کارت 

 4/3/79 آزمون

 9/3/79 به بعد 18ساعت اعالم کلید اولیه      

فقط به صورت )االت آزمون به سؤ مهلت ارسال اعتراض

 (اینترنتی
 7/3/79تا  9/3/79

 21/3/79 به بعد 18ساعت اعالم کلید نهایی    

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پزشکی و بهداشت، داروسازی و های علوم پایهرشته (Ph.D)بندی اجرای آزمون دکتری تخصصی ی زمانبرنامه -9

 2مطابق جدول شماره  79-79سال تحصیلی  -شکیپزدندان
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و بهداشت  ،رشته های علوم پایه پزشکی  (.Ph.D)اطالعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی  : 3جــدول شــماره 

 79-79ـال تحصیـلی ستخصصی 
 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

؛ (5/1)؛ روشهای آمار زيستي (2)استنباط آماری

؛ (5/1)ء ؛ تحلیل بقا(5/1)تحلیل چند متغیره 

 (5/1)كارآزمايي بالیني 

*آمار زیستی (حیاتي)كارشناسي ارشد آمار زيستي   1 

؛ (1)؛ آمار زيستي (9)اصول و روشهای اپیدمیولوژی 

؛ نظام (1)اپیدمیولوژی بیماريهای شايع دركشور 

 (2)سالمت و برنامه های جاری آن 

شناسي ارشد در دكتری عمومي پزشکي ، داروسازی، دندانپزشکي، دامپزشکي؛ كار

كارشناسي ارشد  ؛يکي از رشته های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

 جمعیت شناسي؛ آمار رياضي

*اپیدمیولوژی  2 

؛ اقتصاد خرد و (2)اقتصاد بهداشت و درمان 

؛ (2)؛ سازمان و مديريت بهداشت و درمان (1)كالن

 (2)؛ بهداشت و اپیدمیولوژی (1)اقتصاد سنجي

عمومي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازی، علوم آزمايشگاهي كارشناسي ارشد دكتری 

رشته های اقتصاد بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزيابي فناوری سالمت؛ مديريت خدمات 

 بهداشتي درماني؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زيستي؛ مديريت مالي؛ مديريت بازرگاني

 3 اقتصاد سالمت

 ؛(2) تو ارتقای سالم ارتباطات در آموزش بهداشت

 و ارتقای سالمت اصول و فلسفه آموزش بهداشت

بهداشت و ارتقای   در آموزش  آموزشي تکنولوژی ؛(1)

؛ روانشناسي (2)جامعه شناسي سالمت ؛(2)سالمت

 (1)سالمت

علوم اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ رفاه اجتماعي؛  ؛ كارشناسي ارشد آموزش بهداشت

وكودك؛ روانشناسي؛ علوم تربیتي؛ آموزش پزشکي؛ آموزش مامايي؛ بهداشت مادر 

گذاری سالمت؛ دكترای عمومي پزشکي و دندانپزشکي؛  آموزش پرستاری؛ سیاست

دكترای حرفه ای دامپزشکي و متخصصین بالیني و مدارك باالتر رشته های پزشکي 

 و دندانپزشکي

 آموزش بهداشت و

*ارتقاء سالمت  
4 

؛ (1)اصول برنامه ريزی درسي درعلوم پزشکي

؛ نظريه های (2)ي آموزشي درعلوم پزشکيطراح

ارزشیابي  ؛ ارزيابي و(2)يادگیری و روش های تدريس

روش های تحقیق درآموزش و نظام  ؛(2) آموزشي

 (1)؛ مديريت آموزش عالي(2)سالمت

آموزش  ؛دارندگان مدارك كارشناسي ارشد ناپیوسته رشته های آموزش پزشکي

بهداشتي درماني؛ آمار زيستي؛ مديريت  آموزش پرستاری؛ مديريت خدمات ؛بهداشت

خدمات پرستاری؛ فناوری اطالعات سالمت؛ اپیدمیولوژی؛ روانشناسي بالیني؛ 

علوم تربیتي  مديريت آموزشي؛ مديريت برنامه ريزی آموزش عالي؛ كارشناسي ارشد

در سه گرايش برنامه ريزی آموزشي، برنامه ريزی درسي و تکنولوژی آموزشي؛ 

ی؛ برنامه ريزی يادگیری الکترونیکي در علوم پزشکي؛ دارندگان مدارك بهداشت بارور

دكترای عمومي پزشکي؛ داروسازی و  ؛دكترای تخصصي بالیني وفوق تخصصي بالیني

های  دانشکده دندانپزشکي؛ اعضای هیئت علمي گروه های علوم پزشکي دانشگاهها و

وم پزشکي دانشگاه آزاد های عل علوم پزشکي سراسر كشور؛ اعضای هیئت علمي گروه

 (باپرداخت شهريه)اسالمي 

*آموزش پزشکی  5 

حشره ؛ (5)كرم شناسي ؛ (5)تک ياخته شناسي 

قارچ ؛ (1)ايمني شناسي  ؛(1)شناسي پزشکي 

باكتری شناسي و  ؛(1)بیوشیمي  ؛(1)پزشکيشناسي 

 (1)ويروس شناسي

شناسي پزشکي؛  میکروبكارشناسي ارشد انگل شناسي پزشکي ؛ علوم آزمايشگاهي ؛ 

دكتری  ؛علوم آزمايشگاهي ای پاتوبیولوژی؛ دكترای حرفهايمني شناسي پزشکي؛ 

 ي؛ قارچ شناسي؛ میکروبیولوژیدامپزشک عمومي پزشکي؛ داروسازی؛

انگل شناسی 

*پزشکی  

 

9 

؛ انفورماتیک (1)مديريت اطالعات بهداشتي 

؛ (1) حیاتي آمار ؛ رياضیات گسسته و(1)پزشکي

داده ساختارها و  ؛ اصول رايانه ،(1)كلیات پزشکي

 (1)الگوريتم

؛ مهندسي (ها كلیه گرايش)كارشناسي ارشد رشته های  مهندسي كامپیوتر 

مديريت فناوری  ؛الکترونیک؛ رياضي و آمار؛ بیوانفورماتیک؛ فناوری اطالعات 

اطالعات؛ مهندسي فناوری اطالعات؛ مديريت فناوری اطالعات پزشکي ؛ علوم 

با پايه )؛ بیوفیزيک؛ مديريت كارآفريني (computer sciences) كامپیوتر

؛ كلیه رشته های كارشناسي ارشد علوم پزشکي ؛ ( كارشناسي مهندسي كامپیوتر

 دكترای حرفه ای پزشکي؛ دندانپزشکي؛ داروسازی و علوم آزمايشگاهي

انفورماتیك 

 پزشکی
9 

 اخالق ؛ مباني(1)؛ انسان شناسي(2)مباني فلسفه 

؛ روش (2)؛ مباني فقه و حقوق پزشکي(4)کيپزش

 (1)تحقیق در علوم پزشکي

دندانپزشکي و كارشناسان ارشد اخالق  ؛داروسازی  ؛دكتری حرفه ای پزشکي 

 پزشکي
 8 اخالق پزشکی
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 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

ارگونومي  ؛(4)ارگونومي در ارزيابي های روش

؛ ماكرو (2)؛ آنتروپومتری و بیومکانیک(2)محیطي

؛ (2)؛ ارگونومي شناختي و خطای انساني(2)ارگونومي

 (1)؛ آناتومي(2)فیزيولوژی كار

دكتری عمومي پزشکي و يا كارشناسي ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومي؛ 

؛ (HSE)ايمني صنعتي؛ طراحي صنعتي؛ مديريت سالمت ايمني و محیط زيست 

 ؛(كلیه گرايشها)مهندسي بهداشت حرفه ای؛ مهندسي پزشکي 

 ارگونومی
7 

 كارشناسي ارشد در رشته های اعضای مصنوعي و وسايل كمکي و پزشکي عمومي (2)؛ ارتوپدی (2)؛ بیومکانیک (1)؛ پروتز(1)ارتز
اعضای مصنوعی و 

 وسایل کمکی
11 

ژنتیک  ؛(1)پزشکي بیوشیمي ؛(5)ايمني شناسي

 (5/1)پزشکي

خون شناسي پاتوبیولوژی؛  ايمني شناسي؛؛ پزشکي كارشناسي ارشد ايمني شناسي

 انگل شناسي ؛پزشکي ؛ میکروبشناسي بالیني ؛ بیوشیمي آزمايشگاهي و بانک خون

 ؛ قارچ شناسي(گیاهي علوم غیراز گرايشها  كلیه گرايش)زيست شناسي  ؛ پزشکي

زيست فن آوری  ؛پزشکي ؛ باكتری شناسي پزشکي ؛ ويروس شناسي پزشکي

، دكتری عمومي پزشکي  پزشکي؛ ژنتیک انساني؛ ايمونوژنتیک؛ بیوتکنولوژی؛

؛ دكترای حرفه ای ؛ دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهييدندانپزشک داروسازی،

 بیوفیزيک ؛دامپزشکي

ایمنی شناسی 

*پزشکی  

 

11 

تک  ؛(1)ويروس شناسي  ؛(5)باكتری شناسي 

ژنتیک ؛ (1)بیوشیمي؛ (1)ناسي و قارچ ش شناسي ياخته

 (1)ايمني شناسي  ؛( 1) میکروارگانیسم

كارشناسي ارشد میکروبشناسي پزشکي؛ پاتوبیولوژی؛ باكتری شناسي؛ بیولوژی 

؛ پزشکي؛ انگل شناسي پزشکيقارچ شناسي میکروبیولوژی؛  سلولي و مولکولي؛

دكتری  ؛زیاداروس ي ودندانپزشک ي،؛  دكتری عمومي پزشکپزشکيويروس شناسي 

 دامپزشکي؛ میکروبشناسي مواد غذاييدكتری حرفه ای  ؛حرفه ای علوم آزمايشگاهي

باکتری شناسی 

*زشکیپ  

 

12 

؛ (1)؛ فیزيولوژی تولیدمثل و غدد (5/2)جنین شناسي

؛ (5/1)؛ بافت شناسي(1)بیولوژی سلولي و مولکولي 

 (1)شناسي پايه  ؛ ايمني(1)آناتومي لگن و پرينه

عمومي؛ دامپزشکي؛ دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهي و يا  دكتری پزشکي

 ؛كارشناسي ارشد پرستاری؛ مامايي؛ فیزيولوژی؛ بیوشیمي بالیني؛ ژنتیک انساني

ويروس شناسي پزشکي؛ میکروب شناسي پزشکي؛ ايمني شناسي پزشکي؛ خون 

شناسي آزمايشگاهي و بانک خون؛ علوم تشريحي؛ بیولوژی تولید مثل؛ بیولوژی 

 ؛ زيست فناوری پزشکي؛(ها كلیه گرايش)

          بیولوژی

*تولید مثل  13 

؛ تکنیک های كلینیکي (2)الکتروفیزيولوژی بینايي 

كودكان  ؛ اپتومتری(1)پیشرفته در اپتومتری

؛ بیماری های  (2)توانبخشي در اپتومتری ؛(2)پیشرفته

 ؛(2)؛ عدسي های تماسي پیشرفته (2)چشم پیشرفته 

؛ ديسپنسینگ و ساخت (1)رابیسماصالح غیرجراحي است

 (1)عینک های طبي و تلسکوپي

*بینایی سنجی كارشناسي ارشد رشته بینايي سنجي  
14 

بهداشت مواد غذايي، بهداشت )كلیات بهداشت محیط 

مسکن و اماكن عمومي، گندزدايي، بهداشت پرتوها و حفاظت؛ 

مواد زائد  ؛(2) (آلودگي صوتي و ارزيابي اثرات زيست محیطي

 ؛(2) (ای شهری، خطرناك، بهداشتي درماني، هسته) مدجا

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

تصفیه فاضالب، تصفیه و دفع لجن و )؛ فاضالب (2()آب

آب، فاضالب، )؛ شیمي محیط (2( )استفاده مجدد از فاضالب

آب، )؛ میکروب شناسي محیط (1) (هوا، مواد زائدجامد

؛ هیدرولیک و مکانیک (1) (هوا، مواد زائد جامدفاضالب، 

؛ انتقال و توزيع (1)؛ جمع آوری فاضالب(1)سیاالت

 (1)آب

مهندسي محیط زيست؛ مهندسي  كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محیط؛ 

؛ مديريت، برنامه ريزی و آموزش محیط زيست؛ مهندسي آب و فاضالب بهسازی؛

برنامه ريزی؛  -حیط زيست؛ محیط زيست م -محیط زيست؛ مهندسي منابع طبیعي 

آموزش محیط زيست ؛ شیمي تجزيه؛  –مديريت؛ محیط زيست  -محیط زيست 

 ؛كلیه گرايشهای شیمي؛ مهندسي شیمي؛ مهندسي عمران؛ مهندسي مکانیک

 اكولوژی انساني

 *بهداشت محیط

 15 
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 دیفر رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

فیزيولوژی  ؛(4)( ساختماني)بیوشیمي عمومي 

 (4)و اختالالت آن متابولیسم  ؛(2)عمومي 

زيست شناسي بیوشیمي بالیني؛ بیوشیمي؛ علوم تغذيه ؛داروسازی؛  كارشناسي ارشد 

داروسازی و دكتری حرفه ای  ،دكتری عمومي پزشکي، دامپزشکيگرايش بیوشیمي؛ 

 علوم آزمايشگاهي

*بیوشیمی بالینی  
19 

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

 (2)بیماريهای زنان و سرطانهای شايع 

دكتری عمومي پزشکي؛ كارشناسي ارشد رشته های مامايي؛ مشاوره در مامايي؛ 

؛ (با پايه كارشناسي بهداشت عمومي و يا مامايي)مديريت خدمات بهداشتي و درماني 

 (اماييبا پايه كارشناسي م)آموزش بهداشت 

 بهداشت باروری
19 

؛ عوامل فیزيکي محیط (4)عوامل شیمیايي محیط كار

؛ مهندسي (5/2)؛ ايمني درمحیط كار(4)كار

 (5/2)؛ سم شناسي شغلي(2)فاكتورهای انساني

*بهداشت حرفه ای ؛ ارگونومي؛ سم شناسي(بهداشت صنعتي) كارشناسي ارشد بهداشت حرفه ای  
18 

             اصول و  ؛(5)رستاری نظريه ها و كاربرد آن در پ

  ؛(4)نظريه های مديريت و كاربرد آن در پرستاری 

اصول و نظريه های آموزش و كاربرد آن در پرستاری 

 (1)آمار و پژوهش در پرستاری  ؛(1)

كارشناسي ارشد در يکي از رشته های آموزش يا مديريت خدمات پرستاری و يا 

كارشناسي ارشد هوشبری با لیسانس رستاری ؛ به پ گرايش های مربوط رشته ها  و

 پرستاری

 *پرستاری

 17 

؛ (1)؛ ژنتیک(4)سلولي و مولکولي  بیولوژی

؛ فیزيولوژی پزشکي (2)؛ ايمونولوژی(2)بیوشیمي

 (2)شناسي ؛ میکروب(2)

دكتری عمومي پزشکي، دندانپزشکي، داروسازی ، دكتری حرفه ای دامپزشکي، علوم 

صي و فوق تخصصي پزشکي و يا كارشناسي ارشد رشته آزمايشگاهي؛ مقاطع تخص

های باكتری شناسي؛ بیوتکنولوژی میکروبي؛ بیوفیزيک؛ فیزيولوژی؛ ژنتیک انساني؛ 

حشره شناسي پزشکي و  ؛(بیوتکنولوژی پزشکي)قارچ شناسي؛ زيست فناوری پزشکي

زيست  ؛مبارزه باناقلین؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون؛ ويروس شناسي

؛ انگل شناسي؛ (باگرايش بیوشیمي، ژنتیک، سلولي مولکولي و میکروبیولوژی)شناسي 

 میکروبیولوژی؛ ايمونولوژی؛ بیوشیمي بالیني؛ تغذيه

*پزشکی مولکولی  
21 

؛ ايمني (2)؛ بیوشیمي(1)زيست شناسي عمومي

؛ باكتری (2)؛ كلیات میکروب شناسي(2)شناسي

 (1)شناسي پزشکي

اسي پزشکي؛ میکروب شناسي مواد غذايي؛ زيست كارشناسي ارشدمیکروب شن

؛ انگل شناسي پزشکي؛ ايمني شناسي پزشکي؛ حشره شناسي (كلیه گرايشها)شناسي 

؛ بیوشیمي (بیوتکنولوژی پزشکي)پزشکي و مبارزه با ناقلین؛ زيست فناوری پزشکي

بالیني؛ سم شناسي، قارچ شناسي پزشکي؛ باكتری شناسي پزشکي؛ زيست فناوری 

دارويي؛ دكترای عمومي ( بیوتکنولوژی)میکروبي؛ زيست فناوری ( کنولوژیبیوت)

 دندانپزشکي و دامپزشکي ؛پزشکي؛ داروسازی

توکسین های 

 21 میکروبی

 واپیدمیولوژی بیماری های حشره شناسي پزشکي

پیشرفته  يولوژیماالر ؛(2)منتقله به وسیله بندپايان

سلولي  زيست شناسي ؛(1)لیشمانیوز پیشرفته  ؛(1)

حشره كش ها، بیوشیمي آفت كشها و  ؛(2) مولکولي

اكولوژی واصول سیستماتیک  ؛(2)مبارزه با بندپايان 

 (2)حشرات

به )؛ زيست شناسي پزشکيكارشناسي ارشد حشره شناسي پزشکي ؛ انگل شناسي 

دكترای حرفه ای علوم ؛داروسازی  ؛پزشکي؛ دكترای عمومي ( غیر از گرايش گیاهي 

 و دكترای حرفه ای دامپزشکي آزمايشگاهي

حشره شناسی 

پزشکی و مبارزه با 

*ناقلین  
22 

؛ ايمني (5/1)؛ علوم انتقال خون (5/1)خونشناسي 

؛ بیولوژی سلولي و مولکولي (5/1)شناسي پزشکي 

(5/1) 

ايمني  ؛بیوشیمي بالیني ؛پاتوبیولوژی ؛علوم آزمايشگاهي ؛كارشناسي ارشد هماتولوژی

و  زیداروسا ي ودندانپزشک ي،دكتری عمومي پزشکانساني؛  ژنتیک ؛شناسي پزشکي

 دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشکي

خون شناسی 

آزمایشگاهی و 

*علوم انتقال خون  

23 
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 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

 ؛(2)آزمونهای رواني  ؛(1)آمار و روش تحقیق 

 ؛(1)دهای بیولوژيکي و فیزيولوژيکي رفتار بنیا

نظريه های شخصیت و روان  ؛(1)روانشناسي رشد 

 (2)آسیب شناسي رواني ؛ (1)درماني 

رشته های  روانسنجي و روانشناسي شخصیت؛ كارشناسي ارشد روانشناسي بالیني؛ 

 دكتری عمومي پزشکي ؛(استثنائي مشاوره ، تربیتي،  عمومي و)روانشناسي

اسی روانشن

*بالینی  

 

24 

؛ (1)؛ روانشناسي نظامي(2)آمارو روش تحقیق 

؛ (2)؛ روانشناسي اجتماعي (2)روانشناسي سازماني

؛ (2)؛ آسیب شناسي رواني(2)شخصیت وروان درماني

 (2)آزمون های رواني و روانسنجي 

 و دكترای عمومي پزشکي(كلیه گرايشها)كارشناسي ارشد روانشناسي 

 روانشناسی نظامی

ه مختص کادر رشت)

نظامی وانتظامی می 

(باشد  

25 

؛ (1)؛ بیوشیمي(1)سلولي مولکولي بیولوژی

 (2)؛ رياضیات (1)؛ آمار زيستي (4)بیوانفورماتیک 

دكتری عمومي در رشته های پزشکي؛ داروسازی و دندانپزشکي و كارشناسي ارشد 

؛ علوم (هاكلیه گرايش )رشته های بیوشیمي بالیني؛ زيست شناسي سلولي مولکولي 

؛ میکروب شناسي پزشکي؛ انگل شناسي پزشکي؛ (كلیه گرايشها)و فناوری میکروبي 

قارچ شناسي پزشکي؛ ويروس شناسي پزشکي؛ ايمني شناسي پزشکي؛ علوم و فناوری 

؛ زيست شناسي گرايش بیوفیزيک؛ ژنتیک انساني؛ آمار زيستي؛ (كلیه گرايشها)نانو 

 زشکي؛ بیوانفورماتیک؛ انفورماتیک پزشکينانوفناوری پزشکي؛ زيست فناوری پ

زیست پزشکی 

 *سامانه ای

Systems 

Biomedicine 

29 

؛ (2)؛ بیوشیمي (5)زيست شناسي سلولي مولکولي 

 (1)؛ بیوانفورماتیک (2)ايمني شناسي

كارشناسي ارشد پزشکي مولکولي؛ باكتری شناسي؛ بیوشیمي؛ خون شناسي 

زشکي؛ ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ آزمايشگاهي وبانک خون؛ نانوفناوری پ

؛ بیوتکنولوژی؛ (بیوتکنولوژی پزشکي)ژنتیک؛ ژنتیک انساني؛ زيست فناوری پزشکي 

؛ (كلیه گرايش ها)بیوتکنولوژی كشاورزی؛ بیوتکنولوژی میکروبي؛ زيست شناسي 

زيست پزشکي؛ انگل شناسي؛ میکروب شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشکي 

دندانپزشکي؛ داروسازی و  ؛قلین؛ دكترای عمومي رشته های پزشکينا مبارزه با و

 دكترای حرفه ای علوم آزمايشگاهي

 زیست فناوری

*پزشکی  
29 

 ؛(1)ژنتیک سرطان  ؛(1)نتیک پزشکي و بالیني ژ

سیتوژنتیک  ؛(1)ژنتیک جمعیت  وژنتیک ايمني 

 ؛(2)ژنتیک مولکولي و بیوشیمیائي  ؛(1)پزشکي

 (2) نولوژی مولکوليوبیوتک مهندسي ژنتیک

ايمني  ؛ بالیني ؛ بیوشیمي؛ ژنتیک انسانيكارشناسي ارشد يا باالتر در رشته ژنتیک 

ژنتیک و  سلولي و مولکولي ؛گرايش های علوم  )؛ زيست شناسي  پزشکي شناسي

 ؛(خونشناسي)؛ هماتولوژی (بیوتکنولوژی پزشکي)زيست فناوری پزشکي؛ (بیوشیمي

و يا  زیداروسا ي ودندانپزشک ي،كتری عمومي پزشکدبیوتکنولوژی میکروبي؛ 

 ؛ دامپزشکيمتخصصان رشته های مختلف پزشکي ؛  دكترای علوم آزمايشگاهي 

*ژنتیك پزشکی  28 

ارايه خدمات بهداشتي  ؛ نظام(1)رفتار سازماني

؛ مديريت (1)؛ برنامه ريزی راهبردی (1)درماني 

یولوژی ؛ اپیدم(2)؛ اقتصاد بهداشت (1)مالي و بودجه 

 (2)و روش تحقیق 

تمام گرايش )اقتصاد بهداشت  ؛كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني

 ؛مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ برنامه ريزی رفاه اجتماعي؛ اپیدمیولوژی ؛( ها

 ؛آموزش بهداشت  ارزيابي فناوری سالمت؛؛ای  بهداشت حرفه ؛بهداشت محیط 

MBA دندانپزشکي و  ؛مديريت بازرگاني و دكترای عمومي پزشکيمديريت اجرايي،  ؛

 دكترای دامپزشکي ؛دكترای حرفه ای علوم آزمايشگاهي  ؛داروسازی 

سیاستگذاری 

*سالمت  
27 

؛ اقتصاد (2)؛ آمار حیاتي(4)تغذيه اساسي و كاربردی

؛ (1)؛ اصول و مديريت برنامه ريزی راهبردی(2)خرد

 (1)جامعه شناسي پزشکي

ارشدعلوم تغذيه؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ اقتصاد بهداشت؛ مديريت كارشناسي 

خدمات بهداشتي درماني؛ اپیدمیولوژی؛ آموزش بهداشت؛ آمار زيستي؛ علوم و صنايع 

؛ بهداشت وايمني موادغذايي؛ علوم تغذيه (بهداشتي گرايش كنترل كیفي و)غذايي

دكترای عمومي ؛ ( سي تغذيهبا پايه كارشنا)مديريت دربحران و حوادث غیرمترقبه ؛ 

 پزشکي؛ دندانپزشکي و داروسازی

سیاست های غذا 

 وتغذیه
31 
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؛روانشناسي ( 1)جامعه شناسي سالمندی

؛ اپیدمیولوژی مشکالت شايع سالمندی (1)سالمندی

؛ روش (1)لمندی؛ بیولوژی و فیزيولوژی سا(1)

 (1)تحقیق و آمار حیاتي

سالمت سالمندی؛ آموزش بهداشت؛  ؛كارشناسي ارشد رشته های سالمند شناسي

مددكاری ؛مديريت خدمات بهداشتي درماني  ؛بهداشت عمومي؛ مديريت توانبخشي 

 ؛مامايي ؛اجتماعي؛ بینايي سنجي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي بالیني ؛ پرستاری

علوم بهداشتي  ؛نوايي شناسي؛ كاردرماني؛ گفتار درماني؛ علو م تغذيه فیزيوتراپي؛ ش

 ؛در تغذيه؛ جامعه شناسي؛ پژوهش های اجتماعي و دكتری عمومي پزشکي 

 دندانپزشکي و داروسازی

*سالمند شناسی  31 

؛ (1)؛ اقتصاد عمومي(1)نظريه های جامعه شناسي

؛ (1)؛ آمار و روش تحقیق(1)روانشناسي اجتماعي

 (1)ريت و برنامه ريزی مدي

؛ (كلیه گرايش ها)كارشناسي ارشد دركلیه رشته های علوم پزشکي؛ علوم اجتماعي 

؛ پژوهش علوم اجتماعي؛ علوم ارتباطات اجتماعي؛ (كلیه گرايش ها)روانشناسي 

ريزی رفاه اجتماعي وزارت  ؛ برنامه(تحقیق درارتباطات اجتماعي)ارتباطات اجتماعي 

 ناوری؛ مديريت دولتي؛ دكترای عمومي پزشکيعلوم ،تحقیقات وف

سالمت ورفاه 

 اجتماعی
32 

؛ آمار زيستي  و (2)اصول و مباني باليا و فوريت ها

؛ بهداشت و درمان (2)اپیدمیولوژی باليا و فوريت ها

؛ نظام سالمت ايران و (1)در باليا و فوريت ها

؛ تئوريهای مديريت و اصول مديريت (1)جهان

 (2)و درمانيخدمات بهداشتي 

دندانپزشکي؛ دكترای علوم آزمايشگاهي و  ؛دكترای عمومي پزشکي؛ داروسازی 

دامپزشکي؛ كارشناسي ارشد كلیه رشته های علوم پزشکي و كارشناسي ارشد  دكتری

مطالعات دفاعي، استراتژيک؛ مديريت بحران؛ پدافند غیرعامل؛ مديريت : رشته های

با گرايش امنیت اطالعات؛ ايمني،  ITات سوانح طبیعي؛ مهندسي فناوری اطالع

؛ (ای، توانبخشي مدرسه ای، شغلي، خانواده)؛ مشاوره (HSE)بهداشت و محیط زيست 

مديريت اجرايي؛ مديريت ورزشي؛ محیط زيست؛ مهندسي پزشکي ؛ مديريت فناوری 

 ؛( گرايش طبیعي و انسان ساخت)اطالعات؛ مديريت شهری؛ مخاطرات محیطي 

ا و سالمت دربالی

 فوریت ها
33 

؛ علوم اعصاب (4)الکترو فیزيولوژی شنوايي و تعادل

؛ درمان توانبخشي در آسیب (1)شنوايي و تعادل 

 (1)های شنوايي و تعادل 

 34 شنوایی شناسی كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي يا دكتری عمومي پزشکي

؛ جراحي (5/2)داخلي: پزشکي كالسیک اطالعات

 ؛(5/1)؛ زنان (5/1)ان؛ كودك(5/1)عمومي

 (1)اخالق  و تاريخ پزشکي 

؛ (5/1) متون پزشکي فارسي: سنتي اطالعات طب

؛ كلیات و نشانه شناسي (1)متون پزشکي عربي 

؛ تغذيه و مفردات (5/1)؛ معالجات (5/1) بیماريها

(5/1) 

*طب سنتی پزشکان عمومي و متخصصین  35 

 ؛(1)بافت شناسي  ؛ (5) (كالبد شناسي)تشريح 

تکنیک های میکرو آناتومي ؛ (1)جنین شناسي 

 (2)  و مولکوليبیولوژی سلولي ؛(2)

بافت شناسي؛ دكتری   ؛؛ جنین شناسي( آناتومي ) كارشناسي ارشد علوم تشريحي 

 عمومي پزشکي ، دندانپزشکي ، دامپزشکي

 علوم تشریحی

 
39 

 (2)فیزيولوژی  ؛(1)بیوشیمي  ؛(5)تغذيه 

علوم بهداشتي در تغذيه ؛ علوم تغذيه در بحران؛ لوم تغذيه ؛ كارشناسي ارشد رشته ع

؛ مهندسي (گرايش بیوشیمي)زيست شناسي ؛علوم وصنايع غذايي؛ بیوشیمي بالیني 

گرايش تغذيه دام )؛ مهندسي كشاورزی علوم دامي (گرايش صنايع غذايي)كشاورزی 

دامپروری ه؛ مهندسي شیمي گرايش صنايع غذايي با پايه كارشناسي علوم تغذي؛(

با پايه كارشناسي علوم )؛ كارشناسي ارشد فیزيولوژی ورزشي (گرايش تغذيه دام)

دكتری  ؛( با پايه كارشناسي علوم تغذيه)كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي  ؛(تغذيه

 و دامپزشکي داروسازی ؛عمومي پزشکي

 39 *علوم تغذیه

 



 

 79-79پزشکی سال تحصیلی ، داروسازی و دندانو تخصصی بهداشت ی پزشکی،لوم پایههای عرشته (Ph.D)و پژوهشی تخصصی  دکتریراهنمای شرکت در آزمون 

  

22 

 

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

 نورو  (1)فیزيولوژی ؛ نورو(2)سلولي  بیولوژی نورو

 (1)؛ نوروآناتومي(2) فارماكولوژی

دندانپزشکي؛ داروسازی و دامپزشک عمومي؛  ؛دكتری عمومي پزشکي

با گرايش علوم سلولي )كارشناسي ارشد رشته های فیزيولوژی؛ زيست شناسي 

؛ ژنتیک انساني؛ (بیوشیمي وبیولوژی، ژنتیک وو مولکولي، علوم جانوری، میکر

ذهن، مغز  –علوم شناختي آناتومي؛ سم شناسي؛ بیوشیمي؛ روانشناسي بالیني؛ 

 ؛روانشناسي شناختي؛ ژنتیک پزشکي؛ فارماكولوژی –علوم شناختي و تربیت؛ 

گفتاردرماني؛  اعضای مصنوعي؛ بینايي سنجي؛  كاردرماني؛  شنوايي فیزيوتراپي؛

 شناسي

*علوم اعصاب  38 

؛ (2)؛ شیمي مواد غذايي(2)میکروبیولوژی مواد غذايي 

 (1)؛ كنترل كیفي مواد غذايي (1)تکنولوژی مواد غذايي 

، شیمي (كلیه گرايش ها)كارشناسي ارشد در رشته های علوم و صنايع غذايي

علوم غذايي؛  ؛مواد غذايي؛ میکروبیولوژی مواد غذايي؛ مهندسي صنايع غذايي

، بهداشت و ايمني مواد (گرايش علوم و صنايع غذايي)كشاورزی  مهندسي

 غذايي

علوم و صنایع 

*غذایی  
37 

؛ جنین شناسي و بافت (1)بیولوژی سلولي مولکولي

؛ (1)عمومي  شناسي آسیب ؛(1)شناسي ايمني  ؛(1)شناسي

 (1)هماتولوژی

 ؛(كلیه گرايشها) كارشناسي ارشدعلوم تشريحي؛ بیولوژی سلولي و مولکولي

زيست فن اوری پزشکي؛ میکروب شناسي  ؛(كلیه گرايش ها)زيست شناسي 

پزشکي؛ میکروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشکي؛ بیوتکنولوژی؛ سم شناسي؛ 

بیولوژی تکويني؛ ايمني شناسي پزشکي؛ فیزيولوژی؛ فارماكولوژی؛ بیوشیمي 

؛ (هماتولوژی)بالیني؛ ژنتیک انساني؛ خون شناسي آزمايشگاهي وبانک خون

نانوفناوری پزشکي؛ دكترای عمومي در رشته های 

 پزشکي؛دندانپزشکي؛داروسازی و دكترای حرفه ای دامپزشکي

علوم سلولی 

*کاربردی  
41 

 (1)بیوشیمي پزشکي  ؛(2)فیزيولوژی  ؛(5)فارماكولوژی 
 ي ودندانپزشک ي،كارشناسي ارشد فارماكولوژی ؛ دكتری عمومي پزشک

 لوم  آزمايشگاهيای ع دكتری حرفه ؛ زیداروسا

 *فارماکولوژی

 
41 

؛ (1)در فیزيک و آمار زيستي ؛ رياضیات(1)فیزيک عمومي

مباني فیزيک، روشهای تصويربرداری با اشعه ايکس و 

؛ اصول MRI (5/2)؛ فراصوت و (5/2)پزشکي هسته ای 

راديوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتوهای يونیزان و 

؛ نور، فیزيک (1)متری؛ آشکارسازی و دزي(5/2)غیريونیزان

؛ الکتريسیته، مغناطیس و كاربرد آنها (1)ديدگاني و لیزر 

؛ اصول فیزيکي دستگاههای علوم (1)در پزشکي 

 (2)؛ مباني فیزيکي پرتودرماني (5/0)آزمايشگاهي 

مهندسي  ؛بیوفیزيک  ؛فیزيک  ؛كارشناسي ارشد رشته های فیزيک پزشکي 

 ؛(گرايش پرتوپزشکي)هسته ای  مهندسي پرتوپزشکي؛ مهندسي ؛پزشکي 

 ؛(MRI)پرتوپزشکي؛ فناوری تصويربرداری پزشکي  ؛تکنولوژی راديولوژی

راديوبیولوژی و حفاظت پرتويي؛ دكترای پزشکي عمومي،  ؛هسته ای  پزشکي

 دندانپزشکي و داروسازی

 

*فیزیك پزشکی  

 

 

42 

 ؛(1)پروتز  و اورتز ؛(1)تمرين درماني  ؛(2)الکتروتراپي 

 ؛(1)فیزيولوژی كار  ؛(2)ابي و اندازه گیری ارزشی

شامل )بیومکانیک  ؛(1)نوروفیزيولوژی عصب و عضله 

 (1( )طبیعي و غیر طبیعي

 ؛ دكتری عمومي پزشکي كارشناسي ارشد فیزيوتراپي
*یفیزیوتراپ  

 
43 

 یوشیمي؛ ب(2) آناتومي؛ (2) فارماكولوژی؛ (4) فیزيولوژی

(2) 

؛  زيست (و دامجانوری انساني ، )زيولوژی فی كارشناسي ارشد فیزيولوژی؛

؛ (از جمله بیهوشي)؛ پرستاری ( و سلولي و مولکوليگرايش جانوری )شناسي

 ؛ دامپزشکيزیداروسا ي ودندانپزشک ي،دكتری عمومي پزشکمامايي ؛ 

*فیزیولوژی  

 
44 
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 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

؛ (2)؛ بیوشیمي عمومي (1()انساني)ولوژی پزشکيفیزي

؛ آناتومي (2)؛ فیزيولوژی ورزشي(2)تغذيه و متابولیزم 

 (1)وكینزيولوژی

فیزيوتراپي؛  ؛كاردرماني -تربیت بدني  ؛كارشناسي ارشد رشته های فیزيولوژی 

 ؛بیولوژی ملکولي؛ علوم تشريحي و دكتری عمومي داروسازی   -بیوشیمي 

 نپزشکيپزشکي و دندا

*فیزیولوژی ورزش  45 

؛ (1)؛ تک ياخته شناسي پزشکي (9)قارچ شناسي پزشکي

 (2)؛ ايمني شناسي(1)باكتری شناسي پزشکي

انگل شناسي  ؛باكتری شناسي پزشکي ؛كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشکي

 ؛داروسازی ؛میکروبیولوژی پزشکي؛ دكتری عمومي پزشکي ؛پاتوبیولوژی ؛پزشکي

 ی علوم آزمايشگاهيدكترای حرفه ا

قارچ شناسی 

*پزشکی  
49 

؛ كاردرماني اختالالت ذهني (1)روانشناسي و روانپزشکي

؛ كاردرماني (1)و بیومکانیک  ؛ آناتومي(4)اجتماعي-رواني

 (4)اختالالت جسماني و حرفه ای 

*کار درمانی (با پايه كارشناسي كاردرماني)كارشناسي ارشد كاردرماني و ارگونومي   49 

های  ؛ اطالع رساني و سیستم(4)علوم كتابداری دانش 

 (1)؛ تئوريهای مديريت(2)اطالعات ؛ مديريت(1)اطالعاتي

كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رساني پزشکي و غیرپزشکي؛ فناوری اطالعات 

سالمت؛ آموزش مدارك پزشکي؛ مدارك پزشکي؛ مديريت خدمات بهداشتي 

بهداشت؛ علم سنجي؛ علم اطالعات و دانش  درماني؛ انفورماتیک پزشکي؛ اقتصاد

 شناسي

کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی
48 

آسیب شناسي،  ؛(2)مباحث زبان شناسي و علوم اعصاب 

آسیب شناسي،   ؛(4)ارزيابي و درمان اختالالت گفتار 

 (4)ارزيابي و درمان اختالالت زبان

 47 گفتار درمانی فتار درمانيكارشناسي ارشد كلیه رشته ها صرفا با مدرك كارشناسي گ

؛ مراقبت نوزادان (1)بارداری، زايمان و شیردهي

؛ بیماريهای داخلي و جراحي در بارداری، (1)طبیعي

؛ فیزيولوژی تولید (2)های پرخطر زايمان و بارداری

 (2)؛ بهداشت باروری(1)؛ احیاء نوزاد و مادر(1)مثل

 51 مامایی ماماييكارشناسي ارشد رشته های مامايي و مشاوره در 

برنامه ريزی در نظام بهداشت  و  ؛(1)تئوريهای مديريت 

سازمان و مديريت بهداشت  ؛(1)آمار زيستي  ؛(2)درمان

 (2)؛ اقتصاد بهداشت و درمان (2)درمان و 

           كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و  درماني ؛ 

             ارزيابي فناوری سالمت؛  ؛مديريت بیمارستان ؛ اقتصاد بهداشت 

؛  آموزش پزشکي؛ مديريت اجرايي؛ مامايي رفاه اجتماعي؛مديريت توانبخشي؛ 

   بهداشت عمومي؛؛ ( كلیه گرايشها)مديريت پرستاری؛ پرستاری؛ مديريت 

Administration Business  ي ودندانپزشک ي،دكتری عمومي پزشک؛ 

 دامپزشکي ؛زیداروسا

مات مدیریت خد

 بهداشتی و درمانی

 

51 

؛ فناوری (4)سیستم هاو مديريت اطالعات سالمت

 (1)؛ تئوری های مديريت(1)اطالعات سالمت 

كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشکي؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ 

مددكاری اجتماعي؛كتابداری و اطالع رساني پزشکي؛ كتابداری و اطالع رساني؛ 

داشتي درماني؛ فناوری اطالعات سالمت؛ انفورماتیک پزشکي؛ مديريت خدمات به

 داروسازی و ارزيابي فناوری سالمت و دكترای عمومي دررشته های پزشکي؛

 دندانپزشکي

مدیریت اطالعات 

 سالمت
52 

؛ روش تحقیق و (5/5)نظريه های مددكاری اجتماعي 

     ؛ مسائل و             (2)؛ مديريت و برنامه ريزی (1)آمار 

 (5/4)آسیب های اجتماعي 

با كارشناسي )؛ كلیه رشته های كارشناسي ارشد علوم پزشکي دكترای عمومي

مديريت خدمات  ؛؛ كارشناسي ارشد مددكاری اجتماعي( مددكاری اجتماعي

 رفاه اجتماعي ؛اجتماعي

 53 مددکاری اجتماعی

؛ آسیب (5/1)نظريه های پیشرفته مشاوره و روان درماني

؛ مشاوره دربحران (1)؛ آزمون های رواني(5/1)ني های روا

؛ روانشناسي مثبت (5/2)؛  اصول توانبخشي رواني (5/1)

؛ مشاوره گروهي و (2)؛  مشاوره دراعتیاد (5/1)گرا

 (5/1)؛ آمار و روش تحقیق(2)خانواده

مشاوره و روانشناسي دركلیه گرايش ها؛ كاردرماني؛ فیزيوتراپي؛  كارشناسي ارشد

ماني؛ شنوايي شناسي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي سالمت؛ روانشناسي گفتاردر

 نظامي؛ كودكان استثنايي؛ مديريت توانبخشي؛ اعضای مصنوعي و وسايل كمکي؛

 دكترای عمومي پزشکي پرستاری و

 54 مشاوره توانبخشی
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 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش مواد امتحانی و ضرایب مربوطه

؛ روانشناسي پايه و (2)روانپزشکي  اختالالت

؛ اپیدمیولوژی (2)؛ نوروفارماكولوژی (2)بالیني 

           ؛ (2)؛ نوروفیزيولوژی (1)و آمار 

(1)جامعه شناسي   

 ؛دكترای عمومي پزشکي  ؛دكترای تخصصي اعصاب داخلي  ؛دكترای تخصصي روانپزشکي 

؛ (بالیني، عمومي، بالیني كودك)كارشناسي ارشد روانشناسي؛داروسازی و دندانپزشکي 

آناتومي ؛سم شناسي  ؛فیزيولوژی؛ زيست شناسي   

*مطالعات اعتیاد  

55 

 

 

های  سیگنال ؛ پردازش(1)پزشکي  دقیق ابزار

و پردازش   ؛ تصويرگرپزشکي(2)ديجیتال

؛ رياضیات مهندسي و آمار و (1) تصوير

 (1)احتمال

؛ (كلیه گرابش ها)؛ فیزيک (ه گرايش هاكلی)مهندسي برق  مهندسي پزشکي؛ كارشناسي ارشد

 ؛فیزيک پزشکي ؛ارگونومي ؛كاردرماني ؛گفتار درماني ؛اعضای مصنوعي و وسايل كمکي 

بینايي  ؛فناوری اطالعات؛ شنوايي شناسي ؛(كلیه گرايشها)كامپیوتر  ؛انفورماتیک پزشکي

ومي پزشکيمهندسي پرتوپزشکي و دكترای عم ؛فیزيوتراپي ؛فیزيوتراپي ورزشي ؛سنجي  

 مهندسی پزشکی

*(بیوالکتریك)  
59 

پردازش تصاوير ( 1)رباتیک  بیومکانیک و

رياضیات ( 2)دقیق پزشکي ابزار( 2)پزشکي

 (1)مهندسي و آمار و احتمال

 ؛(ها كلیه گرايش)؛ مهندسي مکانیک (ها كلیه گرايش)كارشناسي ارشد مهندسي پزشکي 

مهندسي و علوم  ؛ مهندسي رباتیک؛(هاكلیه گرايش )مهندسي برق  مهندسي مکاترونیک؛

فناوری  ؛ اعضای مصنوعي و وسايل كمکي؛ انفورماتیک پزشکي؛(ها كلیه گرايش)كامپیوتر

اطالعات سالمت؛ فیزيوتراپي؛ فیزيوتراپي ورزشي؛ كاردرماني؛ ارگونومي، مجموعه مهندسي 

اي هوايي، ه رندگي، ديناميك پرواز و كنترل، سازهبشامل رشته هاي جلو)هوا و فضا 

حيتهاي پروازي، مهندسي فضايي، مهندسي فناوري الروديناميك، سوانح هوايي و صيآ

 دكترای عمومي پزشکي و ) ماهواره

 مهندسی پزشکی

گرایش رباتیك )

(پزشکی  
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علوم تشريحي شامل آناتومي و جنین شناسي 

؛ (1)؛ فیزيولوژی سلول (2)؛ بافت شناسي(1)

؛ مباني (2)بیولوژی سلولي و مولکولي 

؛ بیوشیمي (1)؛ بیوفیزيک(2)مواد

 (1)ماكرومولکول ها 

؛ زيست شناسي (آناتومي، بافت شناسي و جنین شناسي)كارشناسي ارشد علوم تشريحي 

؛ (كلیه گرايشها)شناسي پزشکي؛ مهندسي پزشکي  ؛ بیوتکنولوژی؛ ايمني(كلیه گرايشها)

 ؛یومواد؛ بیوشیمي بالیني؛ ژنتیک انسانيفیزيولوژی ؛ بافت شناسي؛ فارماكولوژی؛ بیوپلیمر؛ ب

 ؛نانوتکنولوژی پزشکي ؛نانوتکنولوژی ؛فیزيک پزشکي ؛خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون

بیومکانیک؛ )زيست فناوری پزشکي؛ مهندسي پلیمر؛ مهندسي شیمي؛ شیمي؛ مکانیک 

اسي شناسي تکويني؛ بافت شن ؛ زيست(طراحي جامدات؛ تبديل انرژی؛ ساخت وتولید

دامپزشکي و دكترای حرفه  ؛داروسازی و دندانپزشکي  ؛دامپزشکي و دكترای عمومي پزشکي

 ای علوم آزمايشگاهي

*مهندسی بافت  58 

؛ شیمي تجزيه دستگاهي (4)نانوزيست فناوری

؛ (1)مولکولي  -؛  زيست شناسي سلولي (2)

 (1)بیوفیزيک

همه )؛ بیوفیزيک؛ فیزيک (نانوتکنولوژی پزشکي)كارشناسي ارشد نانوفناوری پزشکي

؛ (همه گرايشها)زيست شناسي  ؛شیمي مهندسي ؛( ها همه گرايش)؛ شیمي (ها گرايش

ايمونولوژی؛  ؛(كلیه گرايشها)مهندسي نساجي؛ بیوتکنولوژی ؛(ها كلیه گرايش)مهندسي مواد 

اعضای مصنوعي؛ انگل شناسي؛ بیوشیمي؛ مهندسي بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسي 

علوم و صنايع غذايي ؛ علوم بهداشتي  ؛علوم تغذيه ؛بارزه با ناقلین؛ ژنتیک انسانيپزشکي و م

ويروس شناسي پزشکي؛  ؛میکروب شناسي ؛قارچ شناسي ؛فیزيوتراپي ؛فیزيولوژی ؛در تغذيه

فیزيک پزشکي؛ سم شناسي؛ هماتولوژی؛ مهندسي پزشکي؛ زيست  ؛مهندسي بهداشت محیط

شیمي دارويي؛ تکنولوژی  ؛نانوبیوتکنولوژی؛ فوتونیک رويي؛فناوری پزشکي؛ زيست فناوری دا

 ای دامپزشکي ؛ دكترای حرفهدندانپزشکي و داروسازی ؛دكترای عمومي پزشکيگردش خون؛ 

نانوفن آوری 

*پزشکی  

 

57 

 ؛(1)ايمني شناسي  ؛(9)شناسي  ويروس

بیولوژی سلولي و  ؛(1)بیوشیمي عمومي 

حیاتي و  آمار؛ (1) ژنتیک مولکولي

 (1)پیدمیولوژی  ا

؛ علوم آزمايشگاهي؛ كارشناسي ارشد ويروس شناسي؛ پاتوبیولوژی؛ باكتری شناسي

؛ ايمني شناسي؛ بیولوژی سلولي و مولکولي؛ میکروب شناسي؛ دكتری عمومي دامپزشکي

 دامپزشکي ؛ دكترای حرفه ای علوم آزمايشگاهي؛ زیداروسا ي ودندانپزشک ي،پزشک

ویروس شناسی 

*پزشکی  
91 

 

 .دنشاب یم زین یشهوژپ یرتکد شریذپ یاراد راد هراتس یاه هتشر *
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 :تذکرات الزم

های قید شده به عنوان رشتهنام منطبق با  عنوان مدرك تحصیلي داوطلبان اعم از دانشنامه يا گواهي تحصیلي بايد دقیقاً .1

 .باشد  مدارك تحصیلي مورد پذيرش

يا  ريزی علوم پزشکي دارندگان دانشنامهشورای عالي برنامه 29/12/1187چهل و پنجمین جلسه مورخ  یبراساس مصوبه .2

، استمدارك مورد پذيرش  هايي كه دكترای عمومي پزشکي جزءرشته تخصصي بالیني درفوق يا ،تخصصي بالیني ینامهگواهي

 .هستندمجاز به شركت در آزمون مربوطه 

 

 

 

 (عج)دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله ضوابط و شرایط 

 

چند رشته به  در( ارتش، ناجا و وزارت دفاع)مسلح ر نیروهای های مربوط به اين دانشگاه، داوطلبان رسمي سپاه، سايدررشته

 :زير مجاز به انتخاب خواهند بودشرح 

 خدمتي مربوطه یمجوز شركت درآزمون از رده یاعضاء رسمي سپاه پاسداران با ارائه: سپاه .1

مجوز  یيران با ارائهشامل اعضای رسمي ارتش، نیروی انتظامي و وزارت دفاع جمهوری اسالمي ا: ساير نیروهای مسلح .2

 خدمتي مربوطه یشركت درآزمون از رده

 .مین خوابگاه ندارداين دانشگاه تعهدی در خصوص تأ .1

 

 (عج)اهلل های پذیرش دانشگاه بقیهرشته – 4شماره جدول 

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

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

 *  * پرستاری

 *  * روانشناسي نظامي

 *  * علوم تشريحي

 *  * فیزيولوژی 

 *  * زيست فناوری پزشکي 

 *  * فیزيولوژی ورزش

 *  * علوم اعصاب 

 *  * توكسین های میکروبي 

 

 

 هاضوابط و شرایط خاص برخی از دانشگاه -9
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 یبرای دانشجویان ورودی دانشکده علوم پزشک دانشگاه تربیت مدرسشرایط، ضوابط و تسهیالت 

 

( هتتا پتتذيرش دانشتتجو دارنتتددانشتتگاه در آن 1هتتايي كتته حتتداقل در رشتتته)روزانتته  یدوره برتتتر یبتته دانشتتجويان رتبتته -1

 :شودای  به شرح زير پرداخت ميجايزه

 میلیون تومان   15: اول آزمون سراسری علوم پزشکي  یبه دانشجويان رتبه( 1-1

 میلیون تومان   12: ری علوم پزشکيدوم آزمون سراس یبه دانشجويان رتبه( 2-1

 میلیون تومان   10: سوم آزمون سراسری علوم پزشکي یبه دانشجويان رتبه( 1-1

 12مبلتتغ  ( روزانتته یدوره)اول  یهتتايي كتته دو دانشتتگاه در آنهتتا پتتذيرش دانشتتجو دارنتتد،  تنهتتا بتته رتبتته  در رشتتته( 4-1

 .  میلیون تومان هديه  پرداخت مي شود

برگتتزار شتتده از ) تخصصتتي  دكتتتریهتتای داوطلتتب در آزمتتون كتبتتي سراستتری دوره یهتتای فتتوق، رتبتتهرتبتته -1ی تبصتتره

هتای يتک تتا سته     دانشتگاه نیتز رتبته    یمصتاحبه  یمشتروط بتر آن كته دانشتجو در مرحلته     هستند؛ ( سوی سازمان سنجش

 . را احراز نموده باشد

هتتای بعتتد و براستتاس پیشتترفت  و البتتاقي در نیمستتالتحصتتیلي  دومنیمستتال  تتتا پايتتانمبلتتغ هديتته  يتتک ستتوم -تبصتتره

 . تحصیلي دانشجو در طول تحصیل پرداخت مي شود

دانشتتگاه درآن رشتتته  پتتذيرش   1كتته حتتداقل )روزانتته  1تتتا  1هتتای دانشتتگاه تربیتتت متتدرس بتته دانشتتجويان رتبتته   -2

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

هتتای  میلیتتون تومتتان اعتبتتار پژوهشتتي بتترای حمايتتت از رستتاله  9تتتا  5/1مبلتتغ    79دانشتتگاه تربیتتت متتدرس در ستتال  -1

 . دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است

در )آيتتین نامتته استتتخدامي اعضتتای هیتتات علمتتي،  55متتاده  9هتتای روزانتته، براستتاس تبصتتره بتته كلیتته دانشتتجويان دوره -4

. گتتواهي صتتالحیت مدرستتي اعطتتا خواهتتد شتتد ( صتتورت گذرانتتدن دروس مربتتوط و شتتركت در جلستته صتتالحیت مدرستتي 

التحصتیالن ايتن دانشتگاه در    اين گواهي عتالوه بتر اعطتای دو پايته اضتافي هنگتام جتذب، متي توانتد امتیتازی بترای  فتارغ            )

 .(جذب به عنوان هیات علمي در ساير دانشگاهها محسوب گردد

از فرصتتتت مطالعتتتاتي ختتتارج از  دكتتتتریتمهیتتتدات الزم را بتتته منظتتتور استتتتفاده دانشتتتجويان دوره هتتتای دانشتتتگاه  -5

بتتا توجتته بتته شتترايط و ضتتوابط موجتتود فتتراهم نمتتوده و در ايتتن راستتتا نهايتتت همکتتاری را بتته ( بتتورس كوتتتاه متتدت)كشتتور

 .عمل خواهد آورد

كمتتک هزينتته تحصتتیلي دانشتتجويان مقطتتع   در چتتارچوب ضتتوابط وزارت بهداشتتت، درمتتان و آمتتوزش پزشتتکي، میتتزان  -9

تخصصي دانشکده علوم پزشتکي دانشتگاه تربیتت متدرس هتر ستاله متناستب بتا بودجته ای كته توستط مراجتع ذی              دكتری

صتتالح در ستتقف بودجتته تخصیصتتي ستتالیانه دانشتتگاه بتتدين منظتتور اختصتتاص داده متتي شتتود تعیتتین و پرداختتت خواهتتد   

 .شد

 لي دانشجويان در سايت دانشگاه قابل مشاهده استتحصی یشیوه نامه پرداخت كمک هزينه. 

امتیتتاز بیشتتتری بتترای ستتکونت در ضتتوابط روزانتته، طبتتق  دكتتتریهتتای آزمتتون سراستتری دوره 5تتتا  1 هتتایبتته رتبتته -9

 .شودداده مياز نیمسال دوم خوابگاه مجردی 
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دانشتجويان روزانته بته طتور      با توجه بته محتدوديت ظرفیتت خوابگتاه، واگتذاری خوابگتاه بته صتورت مجتردی فقتط بته            -8

هتتای اول  و دوم خواهتتد بتتود و متتدت ستتکونت حتتداكثر تتتا پايتتان نیمستتال  هشتتتم در مقطتتع   تتتدريجي در طتتول نیمستتال

ضتمناً بته دانشتجويان روزانته شتاغل و بورستیه       . بتا پرداختت نقتدی اجتاره بهتا در ابتتدای هتر  نیمستال متي باشتد           دكتری

 .خوابگاه تعلق نمي گیرد( اشتهای وزارت علوم و بهدغیر از بورسیه)

را نتتدارد و بتته دانشتتجويان  هتتای شتتهريه پتتردازدورههتتای دانشتتگاه امکتتان تتتامین خوابگتتاه و امکانتتات رفتتاهي بتترای دوره -7

 . ای تعلق نمي گیرد مذكور تغذيه يارانه

، صتترفاً براستتاس واجتتد شتترايط 79هتتای متتتاهلي، بتته دانشتتجويان ورودی  بتتا توجتته بتته محتتدود بتتودن تعتتداد خوابگتتاه  -10

 .وام وديعه مسکن پرداخت خواهد شد درمان و آموزش پزشکي، ،صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ضوابط

تغذيتته دانشتتجويي طبتتق ضتتوابط، صتترفاً بتته دانشتتجويان روزانتته در روزهتتای غیتتر تعطیتتل از شتتنبه تتتا چهارشتتنبه در    -11

 .سنوات مجاز تحصیلي ارائه مي شود

 نتته وام بصتتورت محتتدود و براستتاس اعتبتتار تتتامیني از ستتوی صتتندوق رفتتاه دانشتتجويان وزارت        پرداختتت هتتر گو  -12

 . بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي باشد

ضتتروری استتت قبتتل از انتختتاب رشتتته بتترای آگتتاهي از میتتزان شتتهريه بتته پورتتتال   هتتای شتتهريه پتتردازدورهداوطلبتتان  -11

ن ايتتن شتتهريه صتترفا بابتتت ارائتته ختتدمات آموزشتتي بتتوده و شتتامل   در ضتتم. معاونتتت آموزشتتي دانشتتگاه مراجعتته نماينتتد 

 .      خدمات رفاهي نمي باشد

هتتای پژوهشتتي اعضتتای هیتتات علمتتي دانشتتگاه، بتته ستتايت دانشتتگاه مراجعتته   داوطلبتتان بتته منظتتور آگتتاهي از زمینتته  -14

 . نمايند

 ares.ac.irwww.mod: نشانی اینترنتی دانشگاه 

 

 

 دانشگاه شاهدشرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در 

 

 اعتقاد به دين  مبین اسالم و التزام عملي به احکام  -1

 اعتقاد و التزام عملي به واليت فقیه ، نظام جمهوری اسالمي و قانون اساسي  -2

 یرقانوني عدم سابقه وابستگي تشکیالتي ، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروههای غ -1

 نداشتن سابقه محکومیت كیفری موثر -4

 پابندی كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5

اعتقاد و التزام عملي به چادر به )رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي  و شئونات اسالمي برای خواهران و برادران  -9

 (عنوان حجاب برتر برای خواهران ضروری است

بررستتي الزم از ستتوی  ،ای عمتتومي متقاضتتیان دوره و احتتراز متتوارد فتتوقهتتبتتديهي استتت در خصتتوص صتتالحیت       

گتتزينش دانشتتگاه  یگتتزينش دانشتتگاه صتتورت پذيرفتتته و پتتذيرش نهتتايي داوطلبتتان منتتوط بتته تأيیتتد هستتته یهستتته

 .خواهد بود

 

http://www.modares.ac.ir/
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 دانشگاه علوم پزشکی ارتش  تخصصی در دکتری یانشرایط و ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو

 

به گواهي عضويت معتبر  یارائه. ارتش جمهوری اسالمي ايران باشند عضو رسمي بايدان متقاضي تمامي داوطلب -1

 (به بعد 1174تاريخ شهريور ماه 

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

 .درصد از ظرفیت پذيرش مربوط به داوطلبان مرد خواهد بود 50حداقل  -1

 .استالزامي  PhDرای مقطع ب( أموريت تحصیليم)انتساب  -4

 .روزی بوده و دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه و اياب و ذهاب نداردتحصیل در دانشگاه غیرشبانه -5

 

 

 

 آزاد اسالمی دانشگاه شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در 

 

آزمون شركت نموده و جهت  بايست در اين متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دكتری تخصصي در دانشگاه آزاد اسالمي مي

 . اطالع از میزان شهريه و ساير شرايط پذيرش دانشجو به سايت دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند
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 پزشکیهای دندانرشته (Ph.D)اطالعات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی : 5جــدول شــماره 

 79-79سـال تحصیـلی 
 ردیف رشته تحصیلی مدارک تحصیلی مورد پذیرش ب مربوطهمواد امتحانی و ضرای

 ،(1)پزشکي ترمیميدندان ،(1)پزشکي كودكاندندان

 (2)پزشکي اجتماعيو دندان( 1)پريودانتیکس
 پزشکي عمومي دندان دكتری

سالمت دهان و 

پزشکی دندان

 اجتماعی

1 

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

 (1)پزشکي ترمیميو دندان (1)اد دندانيمو
 2 *مواد دندانی پزشکيعمومي دندان دكتری

 .دنشاب یم زین یشهوژپ یرتکد شریذپ یاراد راد هراتس یاه هتشر *

 1379-79 سال تحصیلی رشته سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی Ph.Dمنابع آزمون -9جدول شماره

تعداد  ضریب نام درس

 سوال

 منابع

دندانپزشکي 

 كودكان

1 20 
 

1- Dentistry for the Child and Adolescent. McDonald. 9
th

 

edition. 2011 
 11، 29، 24، 21، 20، 17، 18، 19، 14، 11، 10، 7، 9، 5، 4، 1،1فصول 

 

دندانپزشکي 

 ترمیمي

1 15 
1- Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 

6
th

 edition. 2013 

 (19تا  1صفحه ) تا اول اكلوژن   1فصل 

 ( 119تا  41صفحه )   4،  1، 2فصول 

 ( 454تا  117صفحه )   19،   15،  14،  11فصول 

 

 15 1 پريودانتیکس
1- Clinical Periodontology. Caranza F. 12

th
 edition. 2015 

،  41، 15،  14،  11،  11،  27، 25،  21، 21، 20، 18،  19، 19، 15،  14، 9، 1، 1فصول 

 (  Onlineو شامل قسمت های )   52، 49،  45، 44،   42

دندانپزشکي 

 اجتماعي

2 50 
1- Essential Dental Public Health (2013). Second Edition 
Authors: Blanaid Daly, Paul Batchelor, Elizabeth Treasure, 

Richard Watt 
 5 و1فصول  

تالیف ( 1374)کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی -2

 ی سازمان انتشارات جهاد  دانشگاه-نویسندگان

 كلیه فصول
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 1379-79 مواد دندانی  سال تحصیلی Ph.Dمنابع آزمون -9جدول شماره 

 

 

 
 
 

 

 

تعداد  منابع

 سوال

 نام درس ضریب

 

 

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

 (1398دکتر وارتکس نهاپتیان، سال 

 

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

 

 

 

15 

 

 

1 

 

آماروروش 

 تحقیق

 
Cohen

,
s Pathways of the pulp. 11

th
 edition.  Kenneth Hargreaves, 

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

 

15 

 

 

1 

 
 

 اندودنتیکس

 
Fundamental of Fixed Prosthodontics. 4

th
 edition.  Herbert T., Jr. 

Shillingburg (2012) (chapters: 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

26, 27 

 

25 

 

1 

پروتزهای 

 دندانی

 
1. Introduction to Dental Materials. 4

th
 edition. Van Noort R 

(2013). 

 

2. Craig’s restorative Dental Materials. 13
th

 edition. John powers, 

Ronald Sakagvch (2012) 

 

 

 

31 

 

 

 

3 

 مواد دندانی

 
1. Sturdevant

,
s Art & Science of Operative Dentistry. 6

th
 edition. 

Harald Heymann (2013) (chapters:1,4) 

 

2. Summitt
,
s Fundamentals of Operative Dentistry. 4

th
 edition. 

Thomas J. Hilton (2013) (chapters: 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,20) 

 

 

15 

 

 

1 

دندانپزشکی 

 ترمیمی
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 .است شفاهي و كتبي بخش دو شامل داروسازی تخصصي های رشته در دانشجو پذيرش ی دوره میننه و بیست ورودی آزمون

 روز در داروسازی های رشته (دی اچ پي) تخصصي دكترای مقطع در دانشجو پذيرش ی دوره میننه و بیست كتبي آزمون

 دارویی، شیمی فارماسیوتیکس، های رشته در دانشجو پذيرش برای آزمون ينا. شد خواهد برگزار 4/3/79به شنپنج

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

 به آن برگزاری ی نحوه و ضوابط و برگزار ییدارو زیست مواد و دارویی نانوفناوری ای، هسته داروسازی دارو، کنترل

 :شود مي اعالم زير شرح

 مجاز 11/9/79 پايان تا تحصیل از فراغت بر مبني تحصیل محل دانشگاه از گواهي ی ارائه با داروسازی دانشجويان   .1

 .هستند آزمون در شركت به

    آزمون اين در توانند مي نسانیا نیروی طرح گذراندن محدودیت بدون داروسازی ی رشته التحصیالنفارغ   .2

 .نمايند شركت

             .شود مي برگزار واحد آزمون يک با رشته زدهدوا صورت به داروسازی های رشتهو پژوهشي  تخصصي دكتری آزمون .1

             رشته انتخاب هنگام وطلباندا. است آمده 11 ی شماره جدول در سؤاالت تعداد و تخصصي ی رشته هر برای ضرايب

 .نمايند انتخاب هادانشگاه تمام در  (10  شماره جدول مندرجات رعايت با)  را تخصصي ی رشته سه تا توانند مي

 .ای حرفه فعالیت برای مؤثر عضو نقص نداشتن .4

 شرح به تخصصي، و داروسازی آموزش شورای نشست مصوبات و ضوابط اساس بر هستند موظف متقاضیان ی كلیه  .5

 .بسپارند عام يا خاص صورت به محضری تعهد زير جدول             

 های تخصصی داروسازی تعهدات رشته -8جدول شماره 

 های داروسازی اسامی دانشكده گروه
 (برابر مدت تحصیل 5/2طول مدت تعهد ) البرز بهشتي، شهید تهران، 1
 (برابر مدت تحصیل 2تعهد  مدت طول(  رشت زنجان، مازندران، شیراز، اصفهان، تبريز، مشهد، 2
 )تحصیل مدت برابر 1 تعهد مدت طول( اردبیل كرمان، آباد، خرم كرمانشاه، ارومیه، اهواز، همدان، يزد، 1
 )تحصیل مدت نصف تعهد مدت طول( عباس بندر زابل، 4

 

 مربوطه صالحذي مراجع طرف از رسمي موافقت و نامه معرفي ی ارائه با فقط كشوری نظامي و دولتي كاركنان ی كلیه .9

 .بود خواهند آزمون در شركت به مجاز

 .نمايند مشخص نام ثبت فرم در را آن بايد كه هستند سهمیه یك انتخاب به مجاز فقط داوطلبان .9

             جهت داوطلبان و بوده مربوطه دانشگاه مقررات و قوانین تابع اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط های رشته در تحصیل .8

 .نمايند مراجعه دانشگاه آن به بايد تاطالعا كسب

 دانشگاه امنای هیأت ی مصوبه طبق شهريه پرداخت به موظف ،های شهريه پردازدوره ی سهمیه با شدگان پذيرفته .7

 .هستند پذيرش محل

 

 

های تخصصی داروسازی رشته( Ph.D)آزمون دکتری تخصصی  بیست و نهمین دوره ضوابط و شرایط اختصاصی -8

 79-79سال تحصیلی 
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 :اخالقی گزینش

 مركزی یأته توسط اخالقي صالحیت تأيید به منوط تحصیل محل دانشگاه در شدگان پذيرفته برای قطعي حکم صدور

 .است دانشجو گزينش

 انضباطي ی كمیته به تعهد سپردن با توانند مي باشد، «تعهد اخذ با قبول» هاآن اخالقي صالحیت ی نتیجه كه شدگاني پذيرفته

 ی رشته در را خود تحصیلي ی دوره تخصصي، و داروسازی آموزش شورای ی دبیرخانه به آن ی ارائه و تحصیل محل دانشگاه

 .نمايند روعش مربوطه

 شدگان پذیرفته به خوابگاه واگذاری به نسبت تعهدی درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم هایدانشگاه

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

 .ندارند را اه دانشکده از یك هیچ در شدگان پذیرفته جهت خوابگاه اخذ قبال در
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  داروسازی های رشته تخصصی دکتریمنابع آزمون  -7جدول شماره 

1379سال   

 فارماسیوتیكس

 سؤال 04

 

 

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

edition. 

و   فارماكوگنوزی

 بیوتكنولوژی 

 سؤال 04

 

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

Part 5: Pharmacopoeia and Related drugs of biological origin 
 

2- Molecular Biotechnology. Glick et al, Last edition:   

-Chapter 2: DNA, RNA & Protein Synthesis 

- Chapter 10: Protein Therapeutics 

- Chapter 11: Nucleic Acids as Therapeutic Agents 

- Chapter 12: Vaccines 

 

 داروسازی بالینی

سؤال 04  

 

 شناسی تألیف دکتر غالمی و دکتر مجتهدزاده  کتاب درسنامه جامع درمان

 :عناوین

 ترمبوآمبولي، آنژين صدری، نارسايي قلبي، ختالالت چربي، اپرفشارخوني :قلب وعروق

 بیماری التهابي روده، ريفالكس معده به مری، پپتیکزخم  :گوارشی

 آب و الکترولیت ها ،نارسايي مزمن كلیه :کلیوی

 پاركینسون، سردرد، صرع :مغز و اعصاب

 تیروئید، ديابت :غدد درون ریز

 اضطراب، خلقي دوقطبي، افسردگي، اسکیزوفروني :روانپزشکی

 كنتراسپتیوها، PMSديسمنوره و  :زنان

 نقرس، ارتريت روماتوئید، پوكي استخوان :اصلاستخوان و مف

انتقالي از راه  یعفونتها، (UTI)عفونت مجاری اداری ، عفونتهای فوقاني دستگاه تنفس :عفونی

 (مننژيت)سیستم اعصاب مركزی ، هپاتیت، (STD)جنسي

 پسوريازيسو  آكنه :پوستی

 آنمي :خون

 COPD و آسم :تنفسی

 داروهای شیمي درمانيمروری بر عوارض جانبي  :نکولوژیا

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

 .استفاده شود  2113چاپ سال  Applied Therapeuticsکتاب 
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 شیمی دارویی

سؤال 04  

Foye’s Principles of Medicinal Chemistry. Last edition 

Chapters: 

Drug  Design  and  Relationship of Functional Groups to Pharmacologic 

Activity (Chapter 2) 

Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter 7)    

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

Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic 

Neurotransmission (Chapter 10) 

Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter 15) 

Antiseizure  Drugs (Chapter 17) 

Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter 14) 

Central Analgesics (Chapter 20) 

Adrenocorticoids (Chapter 28) 

Men’s Health (Chapter 40) 

Women’s Health (Chapter 41) 

Thyroid  Function  and Thyroid Drugs (Chapter 29)  

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Chapter 31) 

Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents (Chapter 

32) 

Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter 33)  

Cancer and Chemotherapy (Chapter 37) 

Antidepressant agents (Chapter 18) 

 داروشناسی و

سم شناسی   

سؤال 04   

1- Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al.,  Last edition:  

 مبحث ويژه، نعناوي قسمت در البته. ويژه عناوين و شناسي سم قسمت بجز كتاب مباحث همه

 .امتحان است شامل گوارشي داروهای

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

Poisons. Last edition. 

 :فصلهای

 تحريک پذيری پوستي ،مزمنینتیک، سمیت حاد، تحت حاد و تحت توكسیکوك ،فلزات سنگین
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( پی اچ دی)یید شرکت در آزمون دوره های دکترای تخصصی های مورد تأنهائی رشته فهرست -11جدول شماره 

 1379و تخصصی داروسازی سال 

دكتری عمومي داروسازی وكارشناسي ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته  كنترل دارو

 (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازی) داروسازی 

ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته  دكتری عمومي داروسازی وكارشناسي *فارماسیوتیكس

 (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازی) داروسازی 

 *سم شناسی

دكتری عمومي داروسازی و پزشکي، دكتری حرفه ای دامپزشکي، دكتری عمومي دندانپزشکي، 

ني، دكتتری حرفه ای علوم آزمايشگاهتي و كارشناسي ارشتتد در رشته های بیوشیمي بالی

گرايشهای علوم سلولي و مولکولي، ژنتیک، میکروبیولوژی، زيست )بیوشیمي، زيست شناسي 

 ، داروسازی، سم شناسي، داروشناسي(فناوری

دكتری عمومي داروسازی وكارشناسي ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته  داروسازی سنتی

 (زیبه شرط دارا بودن كارشناسي داروسا) داروسازی 

 داروسازی هسته ای

دكتری عمومي داروسازی وكارشناسي ارشد در تمام گرايشهای شیمي، مهندسي شیمي، 

بیوشیمي، ايمونولوژی، داروشناسي، سم شناسي، كارشناسي ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسي 

 (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازی)ارشد ناپیوسته داروسازی 

 *بیوتكنولوژی دارویی

وری دارويي، زيست زيست فنا: كارشناسي ارشد رشته هایدكتری عمومي داروسازی و پزشکي و

، مهندسي شیمي ، بیوشیمي، زيست شناسي، میکروب (بیوتکنولوژی پزشکي ) فنآوری پزشکي 

شناسي، نانوتکنولوژی پزشکي و نانوتکنولوژی دارويي، زيست فناوری میکروبي وكارشناسي ارشد 

به شرط دارا بودن كارشناسي ) ی و كارشناسي ارشد ناپیوسته داروسازی پیوسته داروساز

 (داروسازی

 اقتصاد و مدیریت  دارو

دكتری عمومي در رشته های پزشکي و داروسازی و دامپزشکي، كارشناسي ارشد ناپیوسته اقتصاد 

ارت بر و  اقتصاد بهداشت و ارزيابي فناوری سالمت و مديريت خدمات بهداشتي و درماني و نظ

به شرط ) امور دارويي وكارشناسي ارشد پیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (دارا بودن كارشناسي داروسازی

 *فارماكوگنوزی

دكتری عمومي داروسازی و پزشکي، كارشناسي ارشد رشته فیتوشیمي و كارشناسي ارشد 

به شرط دارا بودن كارشناسي )ازی پیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته داروس

 (داروسازی
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 *شیمی دارویی

 دكتری عمومي داروسازی، كارشناسي ارشد شیمي آلي ،شیمي تجزيه، شیمي دارويي

به شرط دارا بودن ) كارشناسي ارشدپیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته داروسازی 

 (كارشناسي داروسازی

داروسازی وكارشناسي ارشدپیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته دكتری عمومي  داروسازی بالینی

 (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازی) داروسازی 

 *نانوفناوری دارویی

 علوم آزمايشگاهيو دكتری  دندانپزشکيو  دامپزشکيو  پزشکيو  داروسازیعمومي  دكتری

پزشکي ،زيست نانوتکنولوژی  ،(ايش هاكلیه گر) نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی :ارشد كارشناسي

وری پزشکي، فارماكولوژی، سم شناسي، فیزيولوژی، بیوشیمي، بیوفیزيک، علوم تغذيه ، علوم فنا

گرايش ) بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشکي، ژنتیک ،مهندسي ژنتیک،  زيست شناسي 

، میکروب شناسي پزشکي (مولکولي، میکروبیولوژی، بیوشیمي، بیوفیزيک، ژنتیک -علوم سلولي

ژنتیک انساني، مهندسي پلیمر، ( كلیه گرايش ها) شیمي ( كلیه گرايش ها) ،مهندسي پزشکي 

بیومواد و بیوانفورماتیک وكارشناسي ارشدپیوسته داروسازی و كارشناسي ارشد ناپیوسته 

 (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازی) داروسازی 

 *زیست مواد دارویی

 دامپزشکيو دندانپزشکي و  پزشکيو  ي داروسازیدكتری عموم

پلیمر، زيست شناسي سلولي   پزشکي، نانوفناوری پزشکي،  زيست فن آوری كارشناسي ارشد

كلیه ، پايه فیزيک پزشکي، بیوفیزيک و بیوشیمي بالیني، بیوفیزيک و بیوشیمي  ملکولي،

و  زيست موادو  تمهندسي باف، مهندسي پزشکي، مهندسي داروسازی ،گرايشهای شیمي

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

 (كارشناسي داروسازی

 

 .دنشاب یم زین یشهوژپ یرتکد شریذپ یاراد راد هراتس یاه هتشر *
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 تخصصی داروسازی یدروس امتحانی و ضرایب آنها برای هر رشته -11جدول شماره 
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 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5/0 5/0 40 شیمي دارويي 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 5/1 1 2 1 40 فارماسیوتیکس 2

1 
داروسازی 

 بالیني
45 2 1 1 2 1 5/0 2 1 1 1 1 1 

4 

                        داروشناسي

         و     

 سم شناسي

45 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

5 
فارماكوگنوزی 

 و بیوتکنولوژی
10 5/0 1 5/0 1 5/0 5/0 1 1 5/0 5/0 1 5/0 
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 79-79ی  طب سنتی سال تحصیلی رشته( Ph.D)منابع آزمون دکتری تخصصی  -12جدول شماره 

  بیماریهای داخلی

 :مباحث زیر از کتاب

 Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; 2112 

Part 1 “Introduction to Clinical Medicine” 

Part 2 “Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases” 

 481تا  1فحات مجموعاً ص

 نبیماریهای کودکا

 :مباحث زیر از کتاب

Nelson Essential of Pediatrics./ W.B.Saunders/ 2011 

Section11 

 
 طب جنین و نوزاد

  The Fetus and the Neonatal Infant 
 92تا انتهای 58فصل های 

Section 16 Infections                    بیماریهای عفونی  
تا آخر فصل  73فصل از اول 

125 

Section 17 The Digestive System 129فقط فصل  سیستم گوارشی 

 زنان و زایمان

 :مباحث زیر از کتاب
Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology. Lippincot, 

Williams & Wilkins; 2008 

Chapter 1 Prenatal Care  
Chapter 34 Pelvic and Sexually Transmitted infections 

Chapter 35 Benign Vulvovaginal Disorders 

Chapter 36 Amenorrhea 

Chapter 37 Abnormal Uterine Bleeding 

Chapter 38 Premenstrual Syndrome 

Chapter 40 Infertility 

Chapter 41 Endometriosis 

Chapter 42 Menopause 
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Chapter 59 Human Papillomavirus and the Management of the Abnormal Pap 

Smear 

Chapter 62 Management of the Adnexal Mass 

 

 جراحی عمومی

  234-15صفحات     2111جراحی شوارتز 

 

 اخالق و تاریخ پزشکی

 :اخالق پزشکي -الف

برای »انتشارات  -ی دكتر باقر الريجانياخالق پزشکي تالیف آقامروری بر مباني )جلد اول  -كتاب پزشک و مالحظات اخالقي   

 (1181، «فردا

 :تاريخ پزشکي ايران -ب

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

آموزش پزشکي مركز سنجش  اينترنتيبه منظور سهولت دسترسي داوطلبان، تصوير صفحات مورد اشاره از اين كتاب در پايگاه )   

 (.شده استقرار داده 

 :منابع آزمون کتبی اطالعات طب سنتی به شرح زیر است

 1170انتشارات المعي  -قانونچه چغمیني ترجمه استاد اسماعیل ناظم -الف

نشر شهر و انتشارات   -تالیف دكتر محسن ناصری، دكتر حسین رضايي زاده، دكتر رسول چوپاني: مروری بر كلیات طب سنتي -ب

 99494121: شماره تماس - 1170بهار   -طب سنتي ايران 

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

آموزش پزشکي قرار اينترنتي مركز سنجش به منظور سهولت دسترسي داوطلبان، تصوير صفحات مورد اشاره از اين كتاب در پايگاه )

 (.شده استداده 

 و نحو عربی، تألیف دکتر خوانساری، انتشارات ناهید کتاب صرف

 :صرف

  81تا  27از صفحه : اقسام كلمه و فعل -1

 77تا  79مذكر و مؤنث      از صفحه : مبحث اسم -2

 109تا  102از صفحه   مفرد و مثني و جمع          

 141تا   121از صفحه            جامد ومشتق            

 190تا  144کره               از صفحه معرفه و ن      

 198تا  199از صفحه  متصرف و غیر متصرف          

 :نحو

  170تا  199از صفحه :   اعراب فعل -1

  248تا  217و  از    229تا  171از صفحه : اعراب اسم -2

  295تا  257از صفحه : اقسام اعراب-1
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 برای اقامت اتباع خارجی ممنوعه هایها و شهرستاناسامی استان :13 جدول شماره

 
 شهرستانهای ممنوعه استان ردیف

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  آذربایجان شرقی  1

 . در شهرهای مرزی استان ممنوع مي باشد  خارجياتباع كلیه اقامت اتباع افغاني در سطح استان و  آذربایجان غربی  2

 اردبیل 3
اع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهای پارس آباد،بیله سوار، اقامت اتب

 . گرمي،مشکین شهرو نمین ممنوع میباشد 

 اصفهان 4

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

و بخش ابوزيد از شهرستان آران و اردستان ر و بیابانک، خومركزی،  اصفهان، دهاقان ، نائین، گلپايگان، 

 . ممنوع مي باشد بیدگل 

 ایالم  5
 واقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كلیه اتباع خارجي در شهرستان های مهران و دهلران و 

 . شهرهای مرزی ممنوع میباشد 

 فاقد ممنوعیت البرز 9

 .  شهرستان های ديلم و گناوه ممنوع میباشد  اقامت اتباع افغاني در بوشهر 9

 شهرداری تهران برای اتباع افغاني  11فاقد ممنوعیت به استثنای منطقه خجیر در منطقه  تهران  8

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  بختیاریو چهارمحال  7

 خراسان جنوبی 11

ی مرزی نهبندان،سربیشه،درمیان ،قاين،زيركوه،فردوس و اقامت كلیه اتباع خارجي در شهرستانها

جاز اقامت اتباع افغاني در شهرستانهای بیرجند و خوسف م.  سرايان و طبس  ممنوع مي باشد 

 . اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع است .است

 .اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد  خراسان شمالی 11

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

 . ممنوع است 

 خوزستان 13

اقامت و تردد  اتباع . اقامت اتباع افغاني در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع مي باشند

 ت آزادگان ممنوع میباشدخارجي در شهرستانهای آبادان،خرمشهر،دش

گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهای آبادان و خرمشهر بالمانع  ایاقامت اتباع خارجي دار: تبصره 

 . میباشد 

 زنجان 14
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد صرفاً شهرستانهای زنجان و خدابنده برای اقامت 

 . اتباع عراقي مجاز میباشد 

 سیستان و بلوچستان  15

 .در كل استان ممنوع مي باشدو عراقي اقامت اتباع افغاني 

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

 . خاش،ايرانشهر،سراوان و چابهار ممنوع مي باشد

 

 سمنان 19

ورودی قصر بهرام ، مركز آزمايش معراج يک و منطقه  تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهای .دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع مي باشد

 .و دامغان ممنوع است شاهرود
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 فارس 19
ي ريز و خنج اقامت اتباع افغاني در شهرستانهای فیروز آباد ، فراشبند،داراب،ارسنجان،فسا،مهر،رستم،ن

 .ممنوع میباشد 

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

  فاقد ممنوعیت قم  17

 کرمان 21
نوجان،بافت، عنبرآباد،قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج ماقامت اتباع افغاني در شهرستانهای 

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

 .اقامت اتباع افغاني درسطح استان و كلیه اتباع خارجي در شهرهای مرزی استان ممنوع میباشد  کرمانشاه 21

 کردستان 22
ن اتباع خارجي در بخش مركزی شهرستاكلیه اقامت همچنین اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و 

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

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  کهگیلویه و بویراحمد 23

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  گیالن 24

 .  ان و گنبد برای اقامت اتباع افغاني مجاز میباشد صرفاً شهرستان های گرگ گلستان 25

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  لرستان 29

 .اقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع مي باشد مازندران 29

 مرکزی 28
الت، زرنديه، شهرستان های آشتیان، تفرش، فراهان،فرمهین،خمین، شازند، محاقامت اتباع افغاني در 

 .  كمیجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع میباشد 

 . اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد  همدان 27

 هرمزگان 31
كل استان .اقامت اتباع  عراقي در شهرستانهای كیش،حاجي آباد،قشم،ابوموسي،جاسک ممنوع مي باشد

 .شدقامت اتباع افغاني ممنوع مي بابرای ا

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

الي كه سؤنفي و الي كه بیش از يک پاسخ داده شود يک امتیاز مپاسخ اشتباه و يا سؤ ،1ن به ازای هر پاسخ صحیح امتیاز در اين آزمو

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

 :ی زير به دست مي آيدآنگاه نمره خام از رابطه باشد،

 

1 n -n1   خام درس  ینمرهi ام 

 

 :شود اين نمره با فرمول زير به درصد تبديل مي  

 

     
     

  
 ام iخام به درصد درس  ینمره            

 

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

 .شودمي 

 سؤال صحیح 17، مذكورسؤال درس  40از تعداد  غلط باشد و كل سوال ها چهل باشدسؤال  يک یا به عنوان نمونه در رشته

(N=39)خواهد بود. 

 

 :کل تراز  یمحاسبه نمره -2

 

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

 یدر كارنامه( به تعداد دروس امتحاني) نمره خام به درصد 5درس امتحاني بوده، لذا  5آمار زيستي دارای  یبه عنوان نمونه رشته]

 [ .مي گرددداوطلب درج 

عبارتي ه ب. شودمي(  NT i)تراز  ی، تبديل به نمره(NKH i)خام به درصد  یاكتسابي، نمره یدر هر درس با كمک ماكزيمم نمره

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

از طريق فرمول زير (  NKLT)كل تراز  یمربوطه، نمره یها در رشتهدروس مختلف و ضرايب آن( NT i) تن نمرات ترازبا داش

 .شودمحاسبه مي

 
 .باشدام مي iضريب درس    

 .شودین ميكل تعی یكل در كارنامه درج و رتبه براساس اين نمره یاين نمره. گیردصورت ميپذيرش افراد براساس اين نمره 

های رشته در يک مجموعه مشخص شده است، به تعداد رشته 12كه های تخصصي داروسازی رشتهامتحاني  یدرمجموعه: تذكر مهم

رشته خواهد  12كل برای هر يک از  یكل و يک رتبه یعبارتي دارای يک نمرهه ب. كل خواهد بود یآن مجموعه داوطلب دارای نمره

 .گردداكتسابي آن رشته محاسبه مي یهر رشته براساس نمره افراد در یرتبه. بود

 :ی کل ترازو  نمره ی نمره کتبی هر درس به درصدنحوه محاسبه -7
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 بسمه تعالی

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاریخ

 

 

 79-79 تحصیلی سالو پژوهشی ی تخصصی ادکتر آزمون در شرکت متقاضی آخر ترم داوطلب دانشجوی فرم مخصوص

 

  پزشکی آموزش سنجش مرکز : به

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

  دارد مي اعالم بدينوسیله
خانم
آقای

  …………………………...
 

كدملي
شناسنامه شماره

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

 تا حداكثر…...........................……… رشتهو پژوهشي دكتری تخصصي  دوره آزمون در شركت متقاضي …………………… فرزند

 دوره در 11/9/79 تاريخ
ای حرفه  دكتری

ارشد كارشناسي
 خواهد التحصیل فارغ ......................................... گرايش .……………………… رشته 

 .شد
 .باشد مي ................ گذرانده واحدهای كل معدل و ................... كنون تا نامبرده گذارنده واحدهای تعداد

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

 

 

 

 دانشگاه آموزشی معاون  امضاء و مهر

 1 شماره فرم
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00 

 

 بسمه تعالی

 

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاریخ

 

 

 79-79 تحصیلی سال و پژوهشی ی تخصصیاردکت آزمون اعضای هیئت علمی مربی  رسمی متقاضی شرکت در فرم مخصوص

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

 …………………………………………………………… از

دارد مي اعالم بدينوسیله
خانم
آقای

به  ............................................................
كدملي

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

 …................................………  ی رشته و پژوهشي دكتری تخصصي دوره آزمون در شركت با مشخصات زير متقاضي ………… فرزند

 . مي باشد ..................................................................... دانشگاه علوم پزشکي در شاغليشي آزما/رسمي ت علمي مربيعضو هیأ

 

 :شماره شناسنامه   :نام پدر    :نام  :نام خانوادگي  -1

 :كدملي               :رشته امتحاني -2

 :دانشگاه محل تحصیل     :ای  رشته مقطع كارشناسي ارشد يا دكتری حرفه -1

 :معدل   :سال فراغت از تحصیل   :سال ورود 

 : تاريخ شروع(    دانشگاه علوم پزشکي) حل خدمت كنوني م -4

 گذارنید  در صورتیکه متعهد خدمت به وزارتخانه، سازمان يا مركزی بوده و يا در حال حاضر تعهد خود را مي -5

 :تاريخ خاتمه   :تاريخ شروع تعهد  :مدت تعهد :              نام سازمان يا مركز مورد تعهد ذكر نمائید 

 يا خدمات قانوني پزشکان و پیراپزشکان را گذرانیده ايد ؟ آ -9

    :تاريخ خاتمه    :تاريخ شروع    :محل خدمت 

    آقای / شود خانم  بدينوسیله گواهي مي -9

 

 

 سئول صادر کننده حکم کارگزینیمحل امضاء و مهر باالترین مقام م

 

 
 

 

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع نوع رابطه استخدامي

 رسمي قطعي: الف 

 رسمي آزمايشي : ب
  

  

  2شماره فرم
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 بسمه تعالی

 
 

                                                                                     

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

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

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

                                                             (79-79سال تحصیلی)  Ph.D و پژوهشیی تخصصی اوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آزمون دکتر
 مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی : به 

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

 با سالم و احترام 

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

 .ضمناً مدارك به شرح زير پیوست مي باشد . معرفي میگردد  79-79كتری تخصصي سال آئین نامه استعدادهای درخشان در آزمون د

نام و نام 

 خانوادگی

نام 

 پدر

شماره 

 شناسنامه

سال فارغ 

 التحصیلی

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه 

محل 

 تحصیل

بودن  دارا

 3شرایط ماده 

بودن  دارا

شرایط ماده 

4 

 توضیحات

         

 :شرايط  مدارك پیوست مربوط به احراز

 : 1ماده 

 : 4ماده 

و آموزش درصورت مغايرت هريک از مواردفوق با مفاد آئین نامه تسهیالت آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت ، درمان 

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

 

 

 محل مهر و امضاء معاون آموزشی دانشگاه                                                                            

 

3فرم شماره   
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