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قدمه:م

ا سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و آرزوي توفیق براي تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهی و امید ب
هاي ) رشتهPh.Dدکتري تخصصی (سربلندي براي داوطلبان عزیز، ضوابط و شرایط برگزاري آزمون پذیرش دانشجو در مقطع 

با هدف تامین نیروي انسانی متعهد و متخصص به شرح زیر طب سنتی علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازي،دندانپزشکی و
باشد.صورت اینترنتی میه فقط ب15/6/93الی 1/6/93. مهلت ثبت نام و ارسال مدارك از تاریخ گردداعالم می

واجد کلیه شرایط ،نی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که ضمن برخورداري از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابیاداوطلب
، پـذیرفتن عمومی متداول در آزمونهاي مختلف کشور از جمله اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسـی 

قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمی ایران ، عدم وابستگی تشکیالتی بـه احـزاب و گروههـاي محـارب و ملحـد و 
و نداشـتن هواداري از آنها ، نداشتن سوء پیشینه کیفري و نیز عدم اشتهار به فساد اخالقی در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شـغلی 

باشند.ي نقص عضو موثر حرفه ا

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) در رشته مربوطه یا دکتري حرفه اي ( پزشکی ، دندانپزشکی ، -1
و یا گواهی پایان دوره داروسازي ، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی ) طبق جدول شماره یک. ( مدارك معادل کارشناسی ارشد 

نیست .)پذیرفته 
را  ارائه نمایند.30/11/93گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ می توانند آخر دانشجویان ترم

یا دستیاري در کلیه موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور )(Ph.Dعدم اشتغال به تحصیل در دوره هاي دکتراي تخصصی-2

(خارج از لیست ذیل مورد پذیرش نخواهد بود)ذیل :مطابق جدولدارا بودن یکی از مدارك زبان انگلیسی -3

ب) شرایط اختصاصی:

لف) شرایط عمومی:ا
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نوع مدرك زبانحداقل نمرهتوضیحات

-50MHLE

-50MSRT

480TOEFL (pBT)اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور

60TOEFL (iBT)اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور

5IELTS (academic)کشور یا سازمان سنجش آموزش کشوراخذ شده در خارج از

-480TOLIMO

-70MELAB

را کسب کرده باشند در آزمون49الی 45نمره MHLEوMSRTالزم به ذکر است داوطلبانی که در امتحان زبان
در غیـر .شـوند)50(نصـابنمره حدموفق به کسب زمان امتحان جامع می توانند ثبت نام نمایند مشروط بر اینکه تا این دوره

این صورت قبولی آنها کان لم یکن تلقی شده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیري می شود.

به صورت مشروط به سایر آزمونهاي زبان انگلیسی مورد پذیرش MSRTآزمون زبان 49الی 45در خصوص تسري پذیرش نمرات 
) رشته هاي علوم پزشکی بر اساس مصوبه چهل و ششمین جلسه شوراي معـین Ph.Dجهت شرکت در آزمون دکتري تخصصی (

زم نشده انـد ، داوطلبانی که در آزمونهاي مذکور موفق به کسب حدنصاب ال13/4/89شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 
) شرکت Ph.D(درصد نمرات حدنصاب را کسب کرده باشند می توانند در آزمون دوره دکتري تخصصی 90در صورتی که حداقل 

) موفق به کسب نمره حدنصـاب شـوند. در غیـر ایـن Ph.Dنمایند مشروط بر این که تا زمان آزمون جامع دوره دکتري تخصصی (
قی شده و از ادامه تحصیل آنها جلوگیري می شود.صورت قبولی آنها کان لم یکن تل

1/6/91از تـاریخ مهم: مدارك زبان افرادي مـورد پـذیرش قـرار مـی گیـرد کـه تـاریخ آزمـون زبـان آنـان تذکر 
)  باشد .4201/سپتامبر/ 22(31/6/93تا تاریخ) 2012/آگوست/22(

نکته:

این گروه می بایست اطالعات گواهی نیازي به اسکن و ارسال مدرك زبان ندارند.MSRTو MHLEدارندگان مدارك 
را MSRT:Barcodeو MHLE:Certification code،زبان انگلیسی خود شامل تاریخ آزمون زبان، نمره

.درقسمت مربوطه در فرم ثبت نام درج نمایند
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٣

( مرحلـه نمرات کسب شده آزمون زبـان در آزمـون شـفاهی با توجه به اینکه در آزمون کتبی، زبان تخصصی حذف شده است ، 
موثر خواهد بود .داراي امتیاز بوده و در نتیجه دوم )

) گواهی نمره زبان بیماري، مشکالت شخصی و ...بدیهی است چنانچه به هر دلیل (عدم اعالم نتایج آزمون زبان، مسافرت داوطلب،
جزو مـدارك ارسـال  نشـود ، در فرصت هایی که براي ویرایش فرم ثبت نام و تکمیل مدارك اعالم خواهدشد ،یادر هنگام ثبت نام

داوطلب از شرکت در آزمون حذف خواهد شد.

وضعیت وظیفه عمومی:-4

طب داروسازي،دندانپزشکی و پایه پزشکی و بهداشت،)  رشته هاي علومPh.Dداوطلبان مرد که در آزمون دوره دکتري تخصصی (
) ،یکـی از شـرایط زیـر را از و ثبـت نـامشرکت می کنند ،الزم است به هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی1393سال سنتی

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

یان خدمت اکارت پشتن دا-4-1

(کفالت،پزشکی،ایثارگران و موارد خاص) کارت معافیت دایمشتندا-4-2

–و ماقبـل 1344واجدین شرایط معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري (دارندگان مدرك دکتـراي گـروه پزشـکی متولـد -4-3

مشموالن باید پس از اعالم قبـولی و در زمـان ثبـت نـام، کـارت این قبیل و ماقبل).1352دارندگان مدرك کارشناسی ارشد متولد
معافیت دائم(معافیت سنی عنایت مقام معظم رهبري) را ارائه نمایند.

و قبل از آن به شرط این که تغییر سن نداده باشند.1343متولدین نیمه اول سال -4-4

ش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خـدمت( مشموالن داراي برگه آماده به خدمت بدون غیبت که زمان پذیر-4-5
.مندرج در برگ اعزام) باشد

تبصره : افرادي که تاریخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولی دانشگاه می باشد، الزم است در تاریخ مقرر(مندرج در برگ اعزام) 
اه و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط،جهت ادامـه تحصـیل از خـدمت به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت قبولی در دانشگ

ترخیص خواهند شد.در غیر اینصورت غایب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

تحصـیلی فـارغ مجـازدر سـنوات 30/11/93کـه تـا تـاریخ یا دکتراي عمومی سال آخر مقطع کارشناسی ارشد اندانشجوی-4-6
شوند.می التحصیل 

فارغ التحصیل شـده و از تـاریخ تحصیلی سنوات مجاز که در سقف و دکتراي عمومی فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد -4-7
باشد.بیش از یک سال سپري نشده تخصصی فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش در مقطع دکتري 
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مومی بیش از سقف مجـاز تحصـیلی بـه طـول انجامیـده *داوطلبانی که مدت تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتراي ع
،شرایط استفاده از معافیت تحصیلی در مقاطع باالتر را ندارند. 

ارکنان متعهد خدمت در سازمان ها و یا وزارت خانه ها با ارائه گواهی اشتغال به خـدمت و موافقـت بـاالترین مقـام اجرایـی ک-4-8
سازمان مربوط براي ادامه تحصیل .

ارکنان پایور شاغل در نیروهاي مسلح با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصیل.ک-4-9

یا دکتراي عمومی که داراي معافیت تحصیلی حوزوي می باشند.طالب علوم دینی دارنده مدرك کارشناسی ارشد -4-10

خراسان و اصفهان تایید نمایند که طلبه قـادر اسـت یا مرکز مدیریت حوزه علمیه علمیه هاي مرکز مدیریت حوزه * در صورتی که 
ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل کند،با همان معافیت تحصیلی حوزه،اشتغال به تحصیل وي 

ارائـه مربـوط را بایـد موافقـت نامـه حـوزه علمیـه براي ثبت نام در هر ترم تحصیلیاین گونه دانشجویان در دانشگاه بالمانع است.
. بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیل طلبه اي را خاتمه یافته اعالم کند، ادامه تحصیل وي در دانشگاه منـوط نمایند

.به تطبیق و احراز شرایط و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی خواهد بود.

(پزشکی،کفالت و یا ...) در مدت اعتبار آن بدون غیبتموقتمشموالن داراي برگه معافیت -4-11

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

غیبت اولیه.یا دکتراي عمومی فاقدکارشناسی ارشد داراي مدرك خدمت) سربازان حین کارکنان وظیفه (-4-12

ن دسته از کارکنان پس از اعالم قبولی از سوي دانشگاه،  با ارائه گواهی اشتغال به خدمت از یگان مربوط و صدور مجوز تحصیل ای*
از سوي وظیفه عمومی به شرط این که دانشجوي اخراجی نبوده باشند براي ادامه تحصیل،از خدمت ترخیص خواهند شد.

به اتمام می رسد مجاز به شرکت در آزمون مـی باشـند لـیکن بایـد 30/11/93تاریخ تبصره: کارکنان وظیفه اي که خدمت آنان تا
کارت پایان خدمت ارائه نمایند.گواهی اتمام خدمت یا پس از قبولی و موقع ثبت نام در دانشگاه،

انصراف آنان در دانشـگاه انصراف داده و همچنین از تاریخ تحصیلی سنوات مجاز دانشجویان انصرافی در صورتی که در سقف -4-13
مضافاً مشروط به این که قبالً (از تـاریخ و رشته قبلی تا زمان پذیرش در دانشگاه و رشته جدید بیش از یک سال سپري نشده باشد.

به بعد) از امتیاز یک بار انصراف استفاده نکرده باشند.22/8/90

در حـال "نحوه تامین هیات علمی مـورد نیـاز دانشـگاه هـا"ون مشموالن عضو هیئت علمی دانشگاه ها که در راستاي قان-4-14
انجام خدمت هستند. این افراد پس ازقبولی در دانشگاه، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد. 
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تذکر:

تحصـیلی بـراي مشموالن غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشـگاه، مجـوز -الف
آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنان نمی باشند.

شـرایط اسـتفاده از معافیـت تحصـیلی را دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیـت دائـم، -ب
نخواهند داشت.

در این آزمون از نظـر دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتري تخصصی و فارغ التحصیالن این دوره مجاز به شرکت مجدد -ج
معافیت تحصیلی نمی باشند.

کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نمی باشند.این دسته از کارکنان در صورت قبولی در دانشگاه در صورت -د
بت اولیه و دارا بودن سایر شرایط، جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص خواهند شد.نداشتن غی

حداکثر شش سال می باشد.Ph.Dمدت تحصیل در مقطع دکتري -ه

مجاز به 30/11/93دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد و دکتري حرفه اي با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ -٥
آزمون می باشند.شرکت در 

داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در یک رشته می باشند. بدیهی است در رشته هایی که بیش از یک محل ، ظرفیت پذیرش -٦
اول آزمون می تواند به ترتیب اولویت ، نسبت به انتخاب چند محل اقدام داشته باشد داوطلب در صورت پذیرفته شدن در مرحله

نماید.

دانشگاه درشرکت کرده ، پذیرفته شده اند و29-39سال تحصیلی Ph.Dداوطلبانی که در آزمون دکتري تخصصی -7
.درغیر این صورت  مسئولیت عواقب بعدي ثبت نام نکرده اند و یا انصراف داده اند مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند

محرومیت شامل پذیرفته شدگان شعب بین الملل که اقدام به ثبت نام و یا بعهده خود داوطلبان خواهد بود.الزم به ذکر است این 
شروع به تحصیل در شعب مربوطه ننموده اند،نمی شود.

:)Ph.Dشرایط شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در آزمون دوره دکتري تخصصی (-8

:فارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي-8-1

شرکت برايانجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا داشتن معافیت از انجام خدمات قانون مذکور -الف-1- 8
دندانپزشکی در آزمون مذکورالزامی است.وفارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی
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٦

ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون 3دندانپزشکی چنانچه حداکثر وفارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی-ب- 8-1
تر شروع نمایند مجاز به شرکت در آزمون می باشند بدیهی است این گروه و محروم5/4خدمت پزشکان و پیراپزشکان را در منطقه 

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

ات رادر منطقه با ضریب شرطی می توانند در آزمون بعدي شرکت نمایند که خدمه این افراددر صورت عدم قبولی ب-ج- 8-1
.تداوم یابدPh.Dداده ودر صورت قبولی در آزمون ، خدمت مشمول تا شروع دوره ادامهترمحرومیت چهارپنجم ومحروم

توجه: دانش آموختگان رشته داروسازي براي شرکت در آزمون نیازي به ارائه گواهی مربوط به وضعیت قانون خدمت 
.پزشکان و پیراپزشکان ندارند

کارشناسی ارشدمقطعفارغ التحصیالن-8-2

(کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد) در ردیف رشته هاي مازاد بر نیاز وزارت چنانچه رشته تحصیلی هر سه مقطع- الف- 8-2
متبوع باشند منعی جهت شرکت در آزمون را ندارند.

کارشناسی، کارشناسی ارشد) در ردیف رشته هاي مورد نیاز (اعم از کاردانی،چنانچه رشته تحصیلی در هر یک از مقاطع-ب- 8-2
وزارت متبوع باشند جهت شرکت در آزمون مذکور می بایست وضعیت خدمت طرح نیروي انسانی را به یکی از صور زیر مشخص 

نمایند :

ارائه گواهی پایان طرح در مقطع انجام شده-

مت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص رشته هاي تحصیلی که مورد نیاز وزارت یاارائه گواهی معافیت از خدمات موضوع  قانون خد-
(در مقاطع تحصیلی مربوطه)متبوع می باشند.

علوم ،رادیولوژي،هوشبري،عملاطاق،پرستار،دندانپزشک،رشته هاي مورد نیاز وزارت متبوع عبارتند از: پزشکتوجه: 
دندانبهداشت دهان وو فوریتهاي پزشکی،)1/7/86التحصیالن بعد از (فارغ دندانپزشکیپرستاري،آزمایشگاهی

کلیه فارغ التحصیالنی که در حال انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشند، چنانچه تا شـروع :1تبصره
مجاز به شرکت  در آزمون بـوده و در صـورت به  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را به اتمام برسانندمربوطخدماتph.Dدوره 

قبولی ادامه تحصیل آنان بال مانع است.

فارغ التحصیالن رشته هاي مازاد بر نیازکـه بصـورت داوطلبانـه در حـال انجـام خـدمات موضـوع قـانون خـدمت پزشـکان :2تبصره 
پـس از با هر مدت زمان خـدمت انجـام یافتـه،وپیراپزشکان میباشند در صورت قبولی نیازي به ادامه خدمت تا شروع دوره نداشته و

صیل دهند.تسویه حساب با دانشگاه  می توانند ادامه تح
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٧

مشمول آئین نامه تسهیالت آموزشـی، پژوهشـی و دندانپزشکی که –براي فارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی :3تبصره
آئـین نامـه اجرایـی قـانون خـدمت 3و 2می باشند آخرین مصوبات کمیسیون موضوع مـواد رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان 

رار می گیرد:پزشکان و پیراپزشکان به شرح زیر مالك عمل ق

تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی .امکان شرکت درآزمون ورودي مقاطع باالتر براي فارغ التحصیالن (مشمول آئین نامه 1
شرح ذیل: ه دندانپزشکی بودر رشته هاي پزشکی ویژه استعداد هاي درخشان)

تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی ویژه استعداد (مشمول آئین نامه دندانپزشکیو دانشجویان ترم اخر رشته پزشکی -الف-1
اجازه دارند فقط یک نوبت درآزمون دوره هاي تخصصی شرکت نمایند.هاي درخشان)

مشمول آئین نامه تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی ویژه (دندان پزشکی وفارغ التحصیالن رشته هاي پزشکی -ب-1
ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قا نون خدمت پزشکان وپیراپزشکان را شروع 3که حداکثر استعداد هاي درخشان)

نموده اند 

ادامه Ph.Dمجازند در آزمون هاي تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره 
راغت از تحصیل در مقاطع باالتر انجام خواهند داد. دهند. بدیهی است این گروه باقیمانده خدمات را پس از ف

کلیه فارغ التحصیالن ذکور آئین نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان7. در اجراي ماده 2
ر مراکـز بهداشـتی و بانوان مجرد مشمول این آئین نامه صرفاً در سال دوم خدمت  می توانند خدمات موضوع قانون فـوق الـذکر را د

اصفهان،مشهد،تهران،تبریز،شیراز) بشرط ابسته واقع در شهرهاي غیرمجاز (درمانی پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع یا سازمانهاي و
ارائه اعالم نیاز از مراکز فوق انجام دهند:

می باشد.خدمات انجام یافته بانوان مجرد در یکسال اول با احتساب ضریب منطقه خدمتی قابل محاسبه-

ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان موظفند حداقل یکسال اول خدمات 4کلیه فارغ التحصیالن ذکور به استناد تبصره -
قانونی را در مراکز بهداشتی درمانی روستاها و بخشهاي کشور انجام دهند. 

مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی  پژوهشی تحقیقاتی تحت تبصره: خانم هاي متاهل سال اول خدمت خدمات را نیز می توانند در 
پوشش وزارت متبوع یا سازمانهاي وابسته در شهرهاي غیرمجاز (اصفهان،تهران،تبریز،مشهد،شیراز) انجام دهند.

بدون) مشمول آئین نامه تسهیالت آموزشی پژوهشی ورفاهی ویژه استعداد هاي درخشان(. فارغ التحصیالن رشته هاي پیراپزشکی 3
محدودیت می توانند درآزمون هاي ورودي مقاطع باالتر شرکت نمایند .

این کمسیون درخصوص 14/8/84* الزم به ذکر است معافیتهاي موضوع قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان  مصوبه 
استعدادهاي درخشان به شرح ذیل به قوت خود باقی است.
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موزش آزیست شنا سی به تایید وزارت شیمی و–فیزیک –نجوم –اي ریاضیات برندگان مدال طالي کشوري از المپیاد ه.1
وپرورش 

موزش کشور آ. نفرات اول تا دهم کنکور سراسري گروه تجربی به تایید سازمان سنجش 2

افراد داراي ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی به تایید معاونت تحقیقات و فناوري وزارت متبوع.3

پیش کارورزي و ورودي دستیاري تخصصی –داروسازي - دندانپزشکی- نفرات اول تا سوم آزمون هاي جامع علوم پایه پزشکی.4
دندانپزشکی به تایید مرکز سنجش آموزش پزشکیوپزشکی

:ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی-٩
عالوه بر 93- 94اتباع خارجی متقاضی شرکت در آزمون ورودي در دوره دکتري تخصصی رشته هاي  گروه پزشکی  سال تحصیلی

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

نمره حدنصاب %100موظف به کسبباشد و داوطلبانشرکت کلیه داوطلبان غیر ایرانی مقیم در ج.ا.ایران بطور آزاد بالمانع می9-1
%70بایست قبولی خواهند بود. لیکن در خصوص دانشجویانی که با ادامه تحصیل آنان بصورت بورس موافقت بعمل آمده است می

ی حدنصاب نمره نفر آخرین  فرد پذیرفته شده ایرانی سهمیه آزاد آن رشته را کسب نمایند. این افراد الزم است هنگام ثبت نام معرف
اي مبنی برموافقت با بورس را از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت دریافت و هراه سایر مدارك نسخه اصلی را اسکن نامه

نموده و ارسال نمایند . 

داشتن شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون . 9-2

باشند. ثبت نام مجاز به شرکت در آزمون مربوطه میفقط اتباع غیر ایرانی مقیم جمهوري اسالمی ایران و داراي اقامت قانونی9-3
:باشداتباع مذکور در آزمون منوط به داشتن یکی از مدارك اقامتی یا شناسایی زیر می

دفترچه پناهندگی سیاسی معتبر صادره از نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ( تاییدیه ن.ا. در مورد اصالت دارا بودن3-1- 9
آن ضروري است).و اعتبار

گذرنامه با حداقل شش ماه اقامت معتبر. دارا بودن2- 9-3

هایی که بر اساس طرح ساماندهی اتباع افغانی صادر گردیده و به صورت سه ماهه تمدید روادید     تبصره: آن دسته از گذرنامه
ورود و اقامت اولیه غیر  قانونی "ها درج عبارت بارز این گذرنامهشوند، امکان شرکت در آزمون و یا پذیرش آزاد را ندارند. از ویژگی می
در یکی از صفحات داخل آن است، که ممهور شده است."باشدمی

صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.93کارت هویت ویژه داراي اعتبار در سال دارا بودن3- 9-3

، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور .93معتبر در سال کارت آمایش مرحله نهم 4- 9-3
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٩

ثبت نام پذیرفته شدگان غیر ایرانی در آزمون دکتري تخصصی و اجراي روند امور کنسولی آنان براساس مفاد شیوه نامه ثبت 9-4
رسی از پایگاه الکترونیکی به آدرس: و قابل دست16/9/90–182082/12/41نام دانشجویان غیر ایرانی به شماره 

www.msrt.ir/sites/isoپذیرد. انجام می

زمون بوده ودر صورت عدم احراز شرایط مندرج در دفترچه آپذیرفته شدگان ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنماي 9-5
هیچ عذري مبنی بر عدم اطالع از مفاد آن پذیرفته نیست . در صورت قبولی، حقی براي آنان ایجاد نشده و پذیرش آنان لغو خواهد 

شد. 

. گرددننموده باشند پذیرش آنان لغو میشدگان در هنگام ثبت نام در آزمون گزینه اتباع غیر ایرانی را انتخاب چنانچه پذیرفته9-6

انشگاههاي آزاد اسالمی، تحصیل همزمان اتباع غیر ایرانی شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عالی در واحدهاي اموزشی د9-7
ی (ص) العالمیه، آموزش عالی اهل بیت(ع) و سایر موسسات آموزش عال، جامع علمی کاربردي، مرکز جامعه المصطفیپیام نور

ممنوع است. 

ذیرفته شدگان همانند پذیرفته شدگان ایرانی تابع ضوابط و مقررات آموزشی و دانشجویی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی پ9-8
محل قبولی خود خواهند بود

) مجاز 6شمارهها و موسسات آموزش عالی واقع در مناطق ممنوعه (جدول هاي تحصیلی دانشگاهذیرش اتباع بیگانه در رشتهپ9-9
گردد و امکان در صورت انتخاب مناطق ممنوعه و قبولی آنان در این مناطق پذیرش داوطلب کان لم یکن تلقی می"نمی باشد.

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

ته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی براي جمهوري اسالمی ایران شود (از جمله تعهدات پذیرش اتباع خارجی در رش9-10
استخدامی) و رشته هاي خاص و حساس اکیداً ممنوع است . 

کلیه پذیرفته شدگان غیر ایرانی آزمون (در کلیه مقاطع)، موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارت بهداشت، 9-11
باشند. لذا الزم است پیش از ثبت نام در آزمون با آگاهی کامل از مرکز خدمات آموزشی پیگیري شود) می(زشکیدرمان و آموزش پ

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

انه قابل پیگیري است.هاي علوم پزشکی بوده و از طریق آن دبیرخ

مندرج در گواهینامه موقت یا مدرك رسمی فارغ التحصیالن رشته هاي مختلف کارشناسی14دارابودن حداقل معدل کل 9-12
.ارشد

درصورت مغایرت معدل اعالم شده به مرکزسنجش آموزش پزشکی با معدل مندرج در مدرك تحصیلی پذیرفته شدگان در مقاطع -
بق مقررات درخصوص این افراد اقدام خواهد شد .   مختلف تحصیلی مطا
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بوده و مجددًا با طرازدرحین تحصیل پذیرفته شدگان غیر ایرانی محرز گردد که دانشجو داراي مدرك تحصیلی همچنانچه9-13
-شرکت در این آزمون در مقطع تحصیلی تکراري پذیرفته شده است از تحصیل ایشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب می

گردد . دانشگاه محل تحصیل در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت نام اولیه می باشد .

بایست پس از فراغت از تحصیل به کشور خویش بازگردند و دانشگاه محل تحصیل در این رانی میفارغ التحصیالن غیر ای9-14
باشد. خصوص نیز ملزم به اخذ تعهد محضري از دانشجو مبنی بر بازگشت به کشور متبوع خویش پس از فارغ التحصیلی می

یق مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بررسی و اعالم باشد که از طرپذیرش نهایی دانشجو منوط به تائید مراجع ذیربط می9-15
گردد. می

باشد.التحصیالن غیر ایرانی منوط به ارائه روادید خروج قطعی از سوي دانش آموختگان میفارغرايصدور دانشنامه ب9-16

التر در وزارت بهداشـت،درمان و با توجه به آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بـا-10
آمــوزش پزشــکی کــه در انتهــاي ایــن اطالعیــه آمــده اســت و در ســایت مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی بــه 

قرار دارد،کسانی که طبق آیین نامه مذکور حائز شرایط استفاده از این سهمیه می باشـند، http://edc.behdasht.gov.irآدرس
) به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مراجعه نمایند و در هنگام ثبت نـام 3می بایست جهت دریافت معرفی نامه (فرم شماره 

آن را همراه سایر مدارك ارسال نمایند.

در دانشـگاه علـوم پزشـکی 93-94) سال تحصـیلی Ph.Dشرکت در آزمون دوره دکتري تخصصی (تمامی داوطلبان متقاضی-11
باشـند و بـا ارائـه گـواهی (سپاه پاسداران،ارتش،نیروي انتظامی،وزارت دفـاع)(عج) می بایست عضو رسمی نیروهاي مسلح. بقیه ا..

عضویت از محل خدمت مجاز به شرکت و انتخاب دانشگاه می باشند.

داروسازي) تخصصی (بجز رشته هاي می باشد.)نمره%30(و مصاحبه )نمره%70(آزمون شامل دو مرحله کتبی -1

آزمون کتبی بصورت تستی برگزار می شود.-2

) کسب کرده باشند بـه تعـداد ) حدنصاب نمره الزم را (با توجه به سهمیه مربوطهمرحله اولداوطلبانی که در آزمون کتبی (از -3
دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی (مرحله دوم) دعوت به عمل خواهد آمد .

در رشته اخالق پزشکی در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعالم خواهد شد .-۴

و:ج) چگونگی برگزاري آزمون و پذیرش دانشج
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با توجه به ابالغ قانون برقراري عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت سهمیه هاي پذیرش در این آزمون-5
به شرح ذیل می باشد :تکمیلی و تخصصی 

در هر رشته تحت عنوان سهمیه رزمندگان بر اساس شرایط داوطلب پذیرشکل ظرفیت از %20حداکثرسهمیه رزمندگان :-5-1
و %25جانبازان -همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده -ایثارگران–رزمندگانبه "2- 1-5"تا "1-1- 5"در بندهاي 

. یکی از شرایط سنجش در این سهمیه، ارداختصاص دفرزند و همسر مفقود االثر - و باالتر%25فرزند و همسر جانباز -یا باالتر 
باشد. بدیهی است در صورتیکه داوطلب نمره آخرین فرد پذیرفته شده  سهمیه آزاد در آن رشته میحدنصاب %80کسب حداقل 

حد نصاب مربوطه را کسب ننماید و یا پس از تکمیل ظرفیت پذیرش، حدنصاب الزم را کسب نماید، واجد اولویت پذیرش نخواهد 
پذیرد. ، هیچگونه تغییر در سهمیه صورت نمیپس از اتمام مهلت ثبت نامبود. همچنین 

افراد زیر می توانند ،بر اساس آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان داوطلب بسیجی و اصالحیه هاي بعدي آن
از سهمیه رزمندگان استفاده نمایند.

رزمندگان بسیجی :-5-1-1

و تبصره هاي چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت 1رزمندگان بسیجی که براساس ماده -1-1- 5-1
31/6/1367تا 31/6/1359از تاریخ براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

اند ، الزم است ضمن نه در مناطق عملیاتی جبهه هاي نبرد حق علیه باطل حضور داشتهماه متوالی یا متناوب داوطلبا6حداقل 
، )"رفاً براي نیروهاي رزمنده بسیجیص"هاي نیروهاي مسلح (آجا، سپاه، ناجا، ودجا، سازمان بسیج مستضعفینسازمانمراجعه به 

رقمی مربوط به سهمیه رزمندگان خود اقدام 12رهگیري نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان و دریافت کد 
کرده و سپس در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون نسبت به درج سهمیه و کد رهگیري خود اقدام نمایند تا آمار و اطالعات آنان 

سط دفتر خدمات و طرح حکمت بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تائید نهایی قرار گیرد. در نهایت تاییدیه نهایی تو
گردد.معاونت نیروي انسانی ستاد کل ن.م به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال می

محل نگهداري داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین ، الزم است ضمن مراجعه به تذکر مهم :
رقمی اقدام نمایند تا آمار و 12رزمندگان و نیز دریافت کد رهگیري نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیهپرونده، 

اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین مورد تائید نهایی قرار گیرد .این افراد موظفند سپس در فرم ثبت 
نام اینترنتی آزمون نسبت به درج سهمیه و کد رهگیري خود اقدام نمایند . 

رقمی رزمندگان، بعد از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد .  12دیهی است اعالم کدرهگیري ب***

مناطق عملیاتی براساس مصوبات شوراي عالی دفاع تعیین می شود .:1تبصره 
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رسنل  هاي خدمتی پمدت حضور یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموریت:2تبصره 
ها و موسسات آموزش عالی، حضور ماهه دانشجویان دانشگاه6هاي نظامی در جبهه و نیز طرح ها و ارگانها، سازمانوزارتخانه

شود .داوطلبانه تلقی نمی

شوند .نیروهاي فعال بسیجی و بسیجیان عادي پایگاههاي مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی:3تبصره 

باشد. لذا رقمی ایثارگري براي استفاده از سهمیه رزمندگان براي هر آزمون و هر سال متفاوت می12کد رهگیري : 4تبصره 
رقمی 12بایست براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذیربط یا ناحیه مربوطه نسبت به دریافت کد رهگیري داوطلبان می

کنند .  جدید مخصوص همان آزمون اقدام

مدت حضور در جبهه را دارند( یعنی داوطلبانی که پدر و مادریا فرزندان و همسر رزمندگان و ایثارگرانی که منحصراً : 5تبصره 
باشند) مشمول استفاده از سهمیه نخواهند بود .همسر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه می

وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران چنانچه عالوه بر میزان موظفی از آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و-1-2- 5-1
هاي حق علیه باطل حضور ماه ناپیوسته در مناطق عملیاتی و جبهه9ماه پیوسته یا 6حداقل 31/6/1367تا 31/6/1359تاریخ 
استفاده نمایند. این قبیل داوطلبان الزم است  ضمن توانند از امتیاز سهمیه رزمندگان اند با تایید نهایی ستاد کل ن.م. میداشته

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

ذیربط مراجعه و با و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه به سازمان %25تذکر مهم: جانبازان با درصد جانبازي زیر 
ارائه کارت جانبازي یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند و آمار و اطالعات آنان بعد از زمان 

هاي نیروهاي مسلح مورد تایید نهایی قرار گیرد و در گزینش نهایی به مدت حضور جبهه معادل شده با ثبت نام، توسط سازمان
بازي و مدت اسارت اضافه گردد.درصد جان

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به 10ماده 2براساس تبصره -1-3- 5-1
11/9/1371هیات محترم وزیران و قانون اصالح قانون مذکور مصوب 18/2/1368دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 

اند، به بعد یک نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذیرفته شده1368راي اسالمی داوطلبانی که از سال مجلس شو
توانند در این آزمون با ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل باشند، می12درصورتی که داراي حداقل مدت 

صورت حق استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت .سهمیه رزمندگان شرکت نمایند . در غیر این

با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در دوره کاردانی و یک بار در دوره 1368آن دسته از داوطلبانی که بعد از سال : 1تبصره 
ر داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل باشند ماه حضو18اند ، در صورتی که داراي حداقل کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده

می توانند در این آزمون با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند .
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اند پذیرفته شده)Ph.Dتخصصی(دکتري آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون : 2تبصره
داخل را )Ph.D(دکتري تخصصی طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی دوره 

نخواهند داشت . 

هاي کارشناسی ارشد تذکر مهم: داوطلبان واجد شرایط سهمیه رزمندگان اعم از اینکه در آزمونهاي ورودي تحصیالت تکمیلی (دوره
دکتري تخصصی) سنوات گذشته شرکت کرده یا نکرده باشند براي استفاده از سهمیه رزمندگان باید طبق ناپیوسته داخل و

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

فرزند و همسر: شاهد ، مفقود االثر، آزاده  - االتر و ب%25فرزند و همسر جانباز - و باالتر%25جانباز - آزاده-2- 5-1

و باالتر %25آزادگان، جانبازان (شامل : کلیه داوطلبان ایثارگر متقاضی استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران
منظور استفاده از سهمیه رزمندگان ، صرفاٌ بر فرزند و همسر: شاهد ، مفقود االثر، آزاده)  به -و باالتر %25فرزند و همسر جانباز -

اي بویژه کد ملی و عالمت گذاري در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران و مشخص اساس ورود صحیح اطالعات شناسنامه
پدر، مادر یا خود گري (ثارنمودن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام اقدام نمایند و نیازي به ارائه کد رهگیري از سایت ایثار یا کد ای

ایثارگر) ندارند.

باشند. لذا از انتخاب این سهمیه خودداري نمایند . مجاز به استفاده از سهمیه نمی%25فرزندان و همسر جانباز کمتر از تبصره :

) 6ه، داشتن شش (به شرط عدم استفاده در آزمون قبلی و در صورت استفاد%25جانبازان با درصد جانبازي حداقل ٭تذکر مهم : 
و آزادگان در صورت دارابودن %25جانبازي اضافی الزامی است . جانبازان با درصد جانبازي %10ماه خدمت داوطلبانه درجبهه یا 

مدت حضور در جبهه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقالب اسالمی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازي و آزادگی فرم مخصوص 
مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران استفاده از 

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

در صد از ظرفیت پذیرش کل  به سهمیه آزاد تعلق می گیرد.80یعنی باقیمانده ظرفیت -5-2

ت علمی مربی رسمی دانشگاههاي علوم پزشکی (حداقل یـک نفـر) ا) سهمیه مازاد بر ظرفیت براي اعضاي هی%10ده درصد (-5-3
) نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد.%80منوط به کسب حداقل هشتاد درصد (

ه تحصیل کارکنان رسمی و پیمانی تابع یکی از شرایط به شرح ذیل اعالم می گردد. بدیهی است رعایت ضوابط دانشگاه ضوابط ادام
محل تحصیل نیز الزامی می باشد.  

آئین نامه و با رعایت مفاد دستورالعمل ماموریت آموزشی در مقطع فوق لیسانس و 48.اعطاي ماموریت آموزشی با استناد به ماده 1
تر. باال
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سال.5آئین نامه تا سقف 78.استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 2

دستورالعمل ماموریت آموزشی قبلی، ادامه تحصیل در خارج از ساعات اداري یا 13آئین نامه و ماده 117. با استناد به ماده 3
ساعت موظفی. آئین نامه و انجام شیفت و 87استفاده از مرخصی استحقاقی با رعایت ماده 

آئین نامه. 87ماده 2(صرفاً جهت پرسنل رسمی) و تقلیل ساعت کار با استناد به تبصره .استفاده از قانون نیمه وقت بانوان4

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

تذکرات مهم :

سـهمیه آزاد از نمـره داوطلبـان ) نسبت بـه کتبی و نهایی(رزمندگان در صورتی که در هر مرحله از آزمونداوطلبان  سهمیه -1
شوند.به سهمیه آزاد منتقل می،باالتري برخوردار باشند

و بـه بعـد 93-94سـال تحصـیلی بر اساس مصوبه یکصدو بیست و دومین جلسه شوراي معین برنامهریزي علـوم پزشـکی، از-2
نمره کـل آزمـون از %30میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب حداقل %50ب کسب حدنصا

) رشته هاي علوم پزشکی با رعایـت سـایر شـرایط و مقـررات Ph.Dجهت ورود به مرحله مصاحبه آزمون دکتري تخصصی (
الزامی است.

.آمده است 1جدول شماره درکی و بهداشت آزمون کتبی رشته هاي علوم پایه پزشاطالعات مربوط به -2

.ممنوع می باشد(Ph.D)انتقال و جابجائی در مقطع دکتري تخصصی -3

، اهواز،شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد8در بصورت متمرکز توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی کلیه رشته هاآزمون -4
.انجام خواهد شدکرمان و کرمانشاه  



)                                                وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیPh.Dدفترچه راهنماي آزمون دکتري تخصصی(

١٥

تاریخبرنامه

15/6/93لغایت 1/6/93و ارسال مدارك اسکن شدهمهلت ثبت نام 

30/7/93و 29/7/93به صورت اینترنتیتوزیع کارت

1/8/93آزمون

7/8/93به بعد18ساعت اعالم کلید اولیه

مهلت ارسال اعتراض به سواالت آزمون فقط به صورت 
اینترنتی

10/8/93لغایت 7/8/93

25/8/93به بعد18ساعت اعالم کلید نهایی

ر اعالم اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون(دو براب
محل تحصیل از طریق اینترنتظرفیت) و انتخاب 

12/9/93

29/9/93لغایت 23/9/93مصاحبه (مرحله دوم آزمون)

4/11/93به بعد18ساعت اعالم نتایج نهایی آزمون

رشته هاي علوم پایه پزشکی و ).Ph.D(برنامه زمان بندي اجراي آزمون دکتري تخصصی د) 
93-94سال تحصیلی بهداشت،داروسازي،دندانپزشکی  و طب سنتی 



)                                                وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیPh.Dدفترچه راهنماي آزمون دکتري تخصصی(

١٦

:تذکرات الزم

مـدارك عنوان مدرك تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشـته هـاي قیـد شـده بـه عنـوان .1
باشد.تحصیلی مورد پذیرش

یا گواهی نامه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و27/12/1389پنجمین جلسه مورخ براساس مصوبه چهل و.2
تخصصی بالینی ویافوق تخصصی بالینی دررشته هایی که دکتراي عمومی پزشکی جزو مدارك مـورد پـذیرش مـی باشـد، مجـاز بـه 

باشند.در آزمون مربوطه میشرکت 

سـال رشته هاي علوم پایه پزشکی و بهداشت )Ph.D: اطالعات آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی  (1جــدول شــماره 
93- 94تحصیـلی 

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

)؛ تحلیـل 5/3()؛ روشهاي آمار زیستی 2استنباط آماري(
)؛ کارآزمایی بـالینی 5/1)؛ تحلیل بقاء (5/1چند متغیره (

)5/1(
کارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی) آمار زیستی 1

)؛ 3)؛ آمـار زیسـتی (7اصول و روشـهاي اپیـدمیولوژي (
)؛ نظام سالمت 3اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع درکشور (

)2و برنامه هاي جاري آن (

پزشکی ، داروسازي، دندانپزشـکی، دامپزشـکی؛ کارشناسـی دکتري عمومی 
ارشد در یکـی از رشـته هـاي مصـوب وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش 

شناسی؛ آمار ریاضیکارشناسی ارشد جمعیت ؛پزشکی
اپیدمیولوژي 2

)؛ 3)؛ اقتصاد خـرد و کـالن(2اقتصاد بهداشت و درمان (
ــان ( ــت و درم ــدیریت بهداش ــازمان و م ــاد )؛ 2س اقتص

)2)؛ بهداشت و اپیدمیولوژي (1سنجی(

ــوم آزمایشــگاهی  دکتــري عمــومی پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازي، عل
کارشناسی ارشـد رشـته هـاي اقتصـاد بهداشـت؛ اقتصـاد؛ ارزیـابی فنـاوري 

زیسـتی؛ سالمت؛ مدیریت خـدمات بهداشـتی درمـانی؛ اپیـدمیولوژي؛ آمـار 
مدیریت مالی

اقتصاد سالمت 3

اصول ؛)2(وارتقاي سالمتدر آموزش بهداشتارتباطات
تکنولوژي ؛)3(وارتقاي سالمتآموزش بهداشتو فلسفه
جامعه ؛)2(درآموزش بهداشت وارتقاي سالمتآموزشی

)1)؛ روانشناسی سالمت(2شناسی سالمت(

جامعـه شناسـی؛ رفـاه علـوم اجتمـاعی؛؛کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
ــادر وکــودك؛آمــوزش مامــایی؛آمــوزش پزشــکی؛اجتمــاعی؛ بهداشــت م
گذاري سالمت؛ دکتراي ؛ علوم تربیتی؛ آموزش پرستاري؛ سیاستروانشناسی

متخصصـین عمومی پزشکی ودندانپزشکی؛ دکتراي حرفـه اي دامپزشـکی و
بالینی و مدارك باالتر رشته هاي پزشکی و دندانپزشکی

آموزش بهداشت و
ارتقاء سالمت

4

)؛ طراحـی 1درسی درعلـوم پزشـکی(اصول برنامه ریزي 
)؛ نظریه هاي یادگیري وروش 2آموزشی درعلوم پزشکی(

)؛روش 2)؛ ارزیـابی وارزشـیابی آموزشـی(2هاي تدریس(
)؛ مــدیریت 2هــاي تحقیــق درآمــوزش ونظــام ســالمت(

)1آموزش عالی(

دارندگان مدارك کارشناسـی ارشدناپیوسـته رشـته هـاي آمـوزش پزشـکی 
پرستاري؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ آمار آموزش ؛آموزش بهداشت ؛

زیستی؛ مدیریت خدمات پرستاري؛ فناوري اطالعات سالمت؛ اپیـدمیولوژي؛ 
روانشناسی بالینی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریـزي آمـوزش عـالی ؛ 

برنامـه علوم تربیتی در سه گرایش برنامه ریزي آموزشـی ،کارشناسی ارشد

آموزش پزشکی 5



)                                                وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیPh.Dدفترچه راهنماي آزمون دکتري تخصصی(

١٧

تکنولوژي آموزشـی ؛ دارنـدگان مـدارك دکتـراي تخصصـی ریزي درسی و
ــالینی  ــوق تخصصــی ب ــالینی وف ــراي عمــومی پزشــکی؛ داروســازي ؛ب دکت

ودندانپزشکی؛ اعضاي هیئت علمـی گـروه هـاي علـوم پزشـکی دانشـگاهها 
هـاي هاي علوم پزشکی سراسر کشور؛ اعضاي هیئـت علمـی گروهودانشکده

پرداخت شهریه)علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی (با

حشره شناسی ؛ )5کرم شناسی (؛ )5تک یاخته شناسی (
قـــارچ شناســـی ؛ )1ایمنـــی شناســـی (؛)1پزشـــکی (

بـاکتري شناسـی و ویـروس ؛)1بیوشـیمی (؛)1(پزشکی
)1شناسی(

میکروب شناسی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی ؛ علوم آزمایشگاهی ؛ 
علــوم ايپــاتوبیولوژي؛ دکتــراي حرفــهپزشــکی؛ ایمنــی شناســی پزشــکی؛ 

؛ قارچ شناسـی؛ یدامپزشکدکتري عمومی پزشکی؛ داروسازي؛؛آزمایشگاهی
میکروبیولوژي 

انگل شناسی 
پزشکی 6

)؛ 1)؛ انفورماتیک پزشکی(1مدیریت اطالعات بهداشتی (
)؛ 1پزشـکی()؛ کلیـات 1ریاضیات گسسـته وآمارحیـاتی(

)1الگوریتم(واصول رایانه ،داده ساختارها

ها)؛ مهندسـی رشته هاي  مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشکارشناسی ارشد
مدیریت فناوري ؛آمار؛ بیوانفورماتیک؛ فناوري اطالعات الکترونیک؛ریاضی و

اطالعات؛ مهندسی فناوري اطالعات؛ مـدیریت فنـاوري اطالعـات پزشـکی ؛ 
مـدیریت کـارآفرینی )؛ بیوفیزیک؛computer sciencesعلوم کامپیوتر (

کلیه رشته هـاي کارشناسـی ارشـدکارشناسی مهندسی کامپیوتر)؛ با پایه (
زي وعلـوم علوم پزشکی و دکتراي حرفه اي پزشـکی؛ دندانپزشـکی؛ داروسـا

آزمایشگاهی

انفورماتیک 
پزشکی

7

)؛ مبــانی اخــالق 1)؛ انســان شناســی (2مبـانی فلســفه (
ــوق پزشــکی (4پزشــکی( ــه و حق ــانی فق )؛ روش 2)؛ مب

)1تحقیق در علوم پزشکی(

دندانپزشـکی و کارشناسـان ارشـد ؛داروسـازي ؛دکتري حرفه اي پزشـکی 
اخالق پزشکی

اخالق پزشکی 8

)2)؛ ارتوپدي (2)؛ بیومکانیک (3پروتز()؛ 3ارتز(
کارشناسی ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعی و وسایل کمکـی و پزشـکی 

عمومی
اعضاي مصنوعی 9

ــی( ــی شناس ــیمی ؛)5ایمن ــکیبیوش ــک ؛)1(پزش ژنتی
)5/1(پزشکی

خـون پـاتوبیولوژي؛ ایمنی شناسی؛؛ پزشکیکارشناسی ارشد ایمنی شناسی
؛پزشکی؛ میکروبشناسیبالینی؛ بیوشیمیخونشناسی آزمایشگاهی وبانک

علـومغیـراز گـرایشها کلیه گرایشزیست شناسی (؛ پزشکیانگل شناسی
؛ بـاکتري شناسـیپزشـکی؛ ویروس شناسیپزشکی)؛ قارچ شناسیگیاهی

ژنتیــک انســانی؛ ایمونوژنتیــک؛ زیســت فــن آوري پزشــکی؛؛پزشــکی
؛ دکتـري یدندانپزشـکداروسـازي،، دکتري عمومی پزشـکی بیوتکنولوژي؛

بیوفیزیک؛دامپزشکی ؛ دکتراي حرفه اي حرفه اي علوم آزمایشگاهی

ایمنی شناسی 
پزشکی 10

تـــک ؛)1ویـــروس شناســـی (؛)5بـــاکتري شناســـی (
ژنتیک ؛ )1بیوشیمی (؛ )1و قارچ شناسی (شناسییاخته

بـاکتري شناسـی؛ وبشناسی پزشـکی ؛ پـاتوبیولوژي ؛ کارشناسی ارشد میکر
؛ پزشـکی؛ انگل شناسـی پزشکیقارچ شناسی بیولوژي سلولی و مولکولی ؛ 

يزداروساویدندانپزشک،یدکتري عمومی پزشک؛  پزشکیویروس شناسی 

باکتري شناسی 
زشکیپ

11
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١٨

)1ایمنی شناسی (؛) 1(میکروارگانیسم دامپزشکیدکتري حرفه اي ؛دکتري حرفه اي علوم آزمایشگاهی؛

)؛ بیولوژي سلولی 1)؛ فیزیولوژي غدد (2شناسی (جنین 
)؛ آنـاتومی لگـن و 2)؛ بافت شناسی غدد (3و مولکولی (

)2پرینه(

دکتري پزشکی عمومی ؛ دامپزشکی ؛ دکتري حرفه اي علوم آزمایشـگاهی و 
یا کارشناسی ارشـد پرسـتاري ؛ مامـایی ؛ فیزیولـوژي ؛ بیوشـیمی بـالینی ؛ 

پزشکی ؛ میکروب شناسی پزشـکی؛ ایمنـی ویروس شناسی؛ژنتیک انسانی 
شناسی پزشکی ؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ؛ علوم تشـریحی ؛ 

ها)بیولوژي (کلیه گرایش

بیولوژي تولید مثل 12

ــایی( ــوژي بین ــاي کلینیکــی 2الکتروفیزیول ــک ه )؛ تکنی
)؛2)؛ اپتومتري کودکان پیشرفته(3پیشرفته دراپتومتري(

ــی در  ــومتري(توانبخش ــم )2اپت ــاي چش ــاري ه ؛بیم
اصـالح )؛2)؛ عدسی هاي تماسـی پیشـرفته(2پیشرفته(

سـاخت ؛ دیسپنسـینگ و)1(غیـر جراحـی استرابیسـم
)1عینک هاي طبی وتلسکوپی(

کارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی بینایی سنجی 13

(بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسـکن و کلیات بهداشت محیط 
گندزدایی، بهداشت پرتوها و حفاظت ؛ آلودگی صـوتی اماکن عمومی، 

(شـهري، مـواد زائـد جامـد؛)2(و ارزیابی اثرات زیست محیطی)

وکنترل آلودگی هوا)؛2()خطرناك، بهداشتی درمانی، هسته اي
(تصفیه )؛ فاضالب 2((تصفیه آب و توسعه منابع آب)؛ آب )2آن(

)؛ 2(ب) فاضـالب، تصـفیه و دفــع لجـن و اســتفاده مجـدد از فاضــال
)؛ میکـروب 1((آب، فاضالب، هوا، مواد زائدجامد)شیمی محیط

ــیط  ــی مح ــد)شناس ــواد زائدجام ــوا، م ــالب، ه )؛ 1((آب، فاض
ـــیاالت( ـــک س ـــدرولیک و مکانی ـــع آوري 1هی )؛ جم

)1)؛ انتقال و توزیع آب(1فاضالب(

مهندسـی محـیط زیســت؛ کارشناسـی ارشـد مهندسـی بهداشـت محـیط؛ 
برنامه ریزي و آموزش مدیریت،؛ آب و فاضالبمهندسیمهندسی بهسازي ؛

-محـیط زیسـت؛ محـیط زیسـت -منابع طبیعـی محیط زیست؛ مهندسی
آمـوزش محـیط –مـدیریت؛ محـیط زیسـت -برنامه ریزي؛ محیط زیسـت 

زیست 

بهداشت محیط 14

فیزیولـوژي عمـومی ؛)4((ساختمانی) بیوشیمی عمومی 
)4(و اختالالت آن متابولیسم ؛)2(

زیست بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ علوم تغذیه ؛داروسازي؛  کارشناسی ارشد 
دکتري عمومی پزشکی، دامپزشکی , داروسـازي و شناسی گرایش بیوشیمی؛

دکتري حرفه اي علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی بالینی
15

)؛ بیماریهـاي 3)؛ بارداري و زایمـان (5بهداشت باروري (
)2زنان و سرطانهاي شایع (

کارشناسی ارشد در رشته مامـایی ؛ دکتـري عمـومی پزشـکی ؛ کارشناسـی 
ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمـانی بـا مـدرك کارشناسـی بهداشـت 

عمومی؛ کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با مدرك کارشناسی مامایی
بهداشت باروري 16

)عوامـل فیزیکـی محـیط 4عوامل شیمیایی محیط کـار(
) مهندسـی فاکتورهـاي 5/2)ایمنی درمحیط کـار(4کار(

سم شناسی؛ (بهداشت صنعتی)؛ارگونومی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه اي بهداشت حرفه اي 17
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١٩

)5/2) سم شناسی شغلی(2انسانی(

ــتاري ( ــاربرد آن در پرس ــا و ک ــه ه ــول و ؛)5نظری اص
ــدیریت و کــاربرد آن در پرســتاري ( ــه هــاي م ؛)4نظری

اصول و نظریه هاي آمـوزش و کـاربرد آن در پرسـتاري 
)3آمار و پژوهش در پرستاري (؛)3(

کارشناسی ارشد در یکی از رشته هاي آموزش یا مدیریت خدمات پرسـتاري 
کارشناسی ارشـد هوشـبري بـا لیسـانس و یا رشته ها  وگرایش هاي مربوط

يپرستار

پرستاري 18

ــــولی ــــوژي ســــلولی و مولک ــــک()؛ 4(بیول )؛ 3ژنتی
)؛ 2فیزیولـوژي پزشـکی ()؛ 2)؛ ایمونولوژي(2بیوشیمی(

)2شناسی(میکروب

ــومی پزشــکی، دندانپزشــکی، داروســازي ،  ــري عم ــه اي دکت ــري حرف دکت
مقاطع تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و یا ؛علوم آزمایشگاهی،دامپزشکی

کارشناسی ارشد رشته هاي باکتري شناسی؛ بیوفیزیک؛ فیزیولـوژي؛ ژنتیـک 
حشـره ؛زیست فناوري پزشکی(بیوتکنولوژي پزشـکی)انسانی؛ قارچ شناسی؛ 

شناسی پزشکی و مبارزه باناقلین؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانـک خـون؛ 
ایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی زیست شناسی(با گر؛ویروس شناسی

ایمونولـوژي؛ بیوشـیمی میکروبیولـوژي؛ ؛ انگـل شناسـی ؛ )میکروبیولـوژيو 
؛ تغذیه بالینی

پزشکی مولکولی 19

ــومی( ــی عم ــت شناس ــیمی(1زیس ــی 2)؛ بیوش )؛ ایمن
ــی( ــی (2شناس ــروب شناس ــات میک ــاکتري 2)؛ کلی )؛ ب

)3شناسی پزشکی(

کارشناسی ارشدمیکروب شناسی پزشکی؛میکروب شناسی مواد غذایی؛زیست 
شناسی (گرایش میکروب شناسی)؛ انگل شناسـی پزشـکی؛ ایمنـی شناسـی 
پزشکی؛حشره شناسی پزشـکی ومبـارزه بـا ناقلین؛زیسـت فنـاوري پزشـکی 
(بیوتکنولــوژي پزشکی)؛بیوشــیمی بالینی؛ســم شناســی و دکتــراي عمــومی 

انپزشکی ودامپزشکیدند؛پزشکی؛داروسازي 

توکسین هاي 
میکروبی

20

واپیــدمیولوژي بیمــاري هــايحشــره شناســی پزشــکی
؛)1پیشرفته (یولوژيماالر؛)2(منتقله به وسیله بندپایان

سلولی مولکولیزیست شناسی؛)1لیشمانیوز پیشرفته (
حشره کش ها، بیوشیمی آفـت کشـها و مبـارزه بـا ؛)2(

)2واصول سیستماتیک حشرات(اکولوژي ؛)2بندپایان (

؛ زیسـت پزشـکیکارشناسی ارشد حشره شناسـی پزشـکی ؛ انگـل شناسـی 
داروسـازي ؛پزشـکی شناسی (به غیر از گرایش گیاهی ) ؛ دکتـراي عمـومی 

دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی ودکتراي حرفه اي دامپزشکی؛

حشره شناسی 
پزشکی و مبارزه 

با ناقلین
21

بنیادهـاي ؛)2آزمونهاي روانی (؛)1(آمار و روش تحقیق
روانشناسـی رشـد ؛)1بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتـار (

آسـیب ؛ )3نظریه هاي شخصـیت و روان درمـانی (؛)1(
)2شناسی روانی (

روانسـنجی و روانشناسـی شخصـیت ؛ کارشناسی ارشد روانشناسی بـالینی ؛ 
دکتـري اسـتثنائی)؛رشته هـاي روانشناسی(مشـاوره ، تربیتـی،  عمـومی و

عمومی پزشکی

روانشناسی بالینی
22

)؛روانشناسی 3)؛روانشناسی نظامی(2آمارو روش تحقیق (
)؛شخصـیت وروان 2)؛روانشناسـی اجتمـاعی (2سازمانی(
)؛آزمـون هـاي روانـی 2)؛آسیب شناسی روانی(2درمانی(

عمومی پزشکیکارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایشها)و دکتراي 
روانشناسی نظامی

(رشته مختص کادر 
نظامی وانتظامی می 

23
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٢٠

)2وروانسنجی ( باشد)

)؛ ایمنی 2)؛ بیوشیمی(5زیست شناسی سلولی مولکولی(
)1)؛ بیوانفورماتیک(2شناسی(

خون شناسـی بیوشیمی؛باکتري شناسی؛کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی؛
ویـروس شناسـی؛ایمنـی نانوفنـاوري پزشـکی؛آزمایشگاهی وبانـک خـون؛

زیسـت فنـاوري پزشـکی (بیوتکنولـوژي ژنتیـک انسـانی؛ژنتیـک؛شناسی؛
بیوتکنولوژي کشاورزي؛ بیوتکنولـوژي میکروبـی؛ زیسـت شناسـی پزشکی)؛

میکـروب شناسـی؛ قـارچ زیست پزشکی؛ انگـل شناسـی؛(کلیه گرایش ها)؛
دکتراي عمومی رشته هايحشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین؛شناسی؛
داروسازي ودکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهیدندانپزشکی؛؛پزشکی 

زیست فناوري
پزشکی

24

ژنتیک ؛)1ژنتیک سرطان (؛)3نتیک پزشکی و بالینی (ژ
؛)1پزشـکی(سـیتوژنتیک ؛)1ژنتیک جمعیت (وایمنی 

مهندسـی ژنتیـک؛)2ژنتیک مولکـولی و بیوشـیمیائی (
)2(وبیوتکنولوژي مولکولی

؛ بـالینی؛ بیوشیمی؛ ژنتیک انسانیکارشناسی ارشد یا باالتر در رشته ژنتیک 
سـلولی و (گـرایش هـاي علـوم  ؛ زیسـت شناسـی پزشـکیایمنی شناسـی

ــولی ؛ ــیمی)مولک ــک و بیوش ــکی(بیوتکنولوژي ؛ ژنتی ــاوري پزش ــت فن زیس
و یا متخصصـان يزداروساویدندانپزشک،یدکتري عمومی پزشکپزشکی)؛

یدامپزشک؛مختلف پزشکی ؛  دکتراي علوم آزمایشگاهی رشته هاي 

ژنتیک پزشکی
25

ــازمانی(  ــار س ــتی 1رفت ــدمات بهداش ــه خ ــام ارای )؛ نظ
)؛ مـدیریت مـالی و 1)؛ برنامه ریزي راهبردي(3درمانی(
)؛ اپیــدمیولوژي و روش 2)؛ اقتصــاد بهداشــت(1بودجــه(
)2تحقیق (

تمـام اقتصاد بهداشـت (؛کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
بهداشت محیط ؛مدیریت توانبخشی؛رفاه اجتماعی؛اپیدمیولوژي ؛گرایش ها) 

MBA؛آمــوزش بهداشــت ارزیــابی فنــاوري ســالمت؛؛اي بهداشــت حرفــه؛

؛دندانپزشـکی و داروسـازي ؛مدیریت اجرایی و دکتـراي عمـومی پزشـکی ؛
کیدکتراي دامپزش؛دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی 

سیاستگذاري 
سالمت

26

ــــاربردي( ــــه اساســــی وک ــــاتی(4تغذی )؛ 2)؛ آمارحی
ـــزي 2اقتصـــادخرد( ـــه ری ـــدیریت برنام )؛ اصـــول و م

)1)؛ جامعه شناسی پزشکی(1راهبردي(

اقتصـاد بهداشـت؛کارشناسی ارشـدعلوم تغذیـه؛علوم بهداشـتی در تغذیـه؛
آمـار آمـوزش بهداشـت؛اپیـدمیولوژي؛مدیریت خدمات بهداشتی درمـانی؛

بهداشـت صنایع غذایی(گرایش کنتـرل کیفـی وبهداشـتی)؛علوم وزیستی؛
دکتـراي ؛ حـوادث غیرمترقبـه علـوم تغذیـه دربحـران ووایمنی موادغذایی؛

داروسازيدندانپزشکی وعمومی پزشکی؛

سیاست هاي غذا 
وتغذیه

27

)؛1) ؛روانشناسی سـالمندي(1جامعه شناسی سالمندي(
بیولـوژي و ؛)1مندي (شایع سـالاپیدمیولوژي مشکالت 
)1)؛ روش تحقیق و آمار حیاتی(1فیزیولوژي سالمندي(

آمـوزش سـالمت سـالمندي؛؛کارشناسی ارشد رشته هاي سـالمند شناسـی
مدیریت خـدمات بهداشـتی ؛مدیریت توانبخشی بهداشت عمومی؛بهداشت؛
سی بالینی رفاه اجتماعی؛ روانشنابینایی سنجی؛مددکاري اجتماعی؛؛درمانی 

گفتار درمـانی؛ فیزیوتراپی؛ شنوایی شناسی؛ کاردرمانی؛؛مامایی؛پرستاري_
جامعـه شناسـی و دکتـري عمـومی م بهداشتی در تغذیه؛علو؛علو م تغذیه 

دندانپزشکی و داروسازي؛پزشکی 

سالمند شناسی 28

)؛ 1)؛ اقتصادعمومی(1نظریه هاي جامعه شناسی( کارشناسی ارشد درکلیه رشته هاي علوم پزشکی؛علوم اجتماعی(کلیه گرایش  سالمت ورفاه  29
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٢١

)؛1تحقیق(آمار وروش)؛1روانشناسی اجتماعی(
)1برنامه ریزي (مدیریت و

علـوم ارتباطـات پژوهش علـوم اجتمـاعی؛ها)؛روانشناسی (کلیه گرایش ها)؛
برنامـه ریـزي ارتباطات اجتماعی(تحقیق درارتباطـات اجتمـاعی)؛اجتماعی؛

دکتـراي رت علـوم ،تحقیقـات وفناوري؛مـدیریت دولتـی؛رفاه اجتمـاعی وزا
عمومی پزشکی

اجتماعی

ــا( ــت ه ــا وفوری ــانی بالی ــول ومب ــتی  و )؛2اص آمارزیس
)؛ بهداشـت و درمـان 2اپیدمیولوژي بالیـا وفوریـت هـا(

)؛1()؛ نظام سـالمت ایـران وجهـان3ت ها(دربالیا وفوری
خـدمات بهداشـتی تئوریهاي مدیریت و اصول مـدیریت 

)2ودرمانی(

ــکی؛ ــومی پزش ــراي عم ــازي دکت ــکی و؛داروس ــوم دندانپزش ــراي عل دکت
کارشناسـی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد کلیه رشته هـاي علـوم پزشـکی و

ارشد رشته هـاي: مطالعـات دفـاعی، اسـتراتژیک؛ مـدیریت بحـران؛ پدافنـد 
بـا گـرایش ITغیرعامل؛ مدیریت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوري اطالعـات 

(مدرسـه مشـاوره)؛ HSEامنیت اطالعات؛ ایمنی، بهداشت و محیط زیست (
؛ مـدیریت اجرایـی؛ مـدیریت ورزشـی؛ اي، شغلی، خـانواده اي، توانبخشـی)

؛ محیط زیستمهندسی پزشکی با گرایش مدیریت فناوري اطالعات پزشکی

وسالمت دربالیا
فوریت ها

30

ــنوایی  ــوژي ش ــادل(الکتروفیزیول ــاب 4وتع ــوم اعص )؛ عل
)؛ درمان توانبخشـی در آسـیب هـاي 3شنوایی وتعادل (
)3شنوایی و تعادل (

کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دکتري عمومی پزشکی شنوایی شناسی 31

جنـین ؛ )3) بافت شناسـی (5(تشریح ( کالبد شناسی)؛
بیولـوژي ؛)2تکنیک هاي میکـرو آنـاتومی (؛ )3شناسی (

)2(و مولکولیسلولی 

بافت شناسی ؛ ؛کارشناسی ارشد علوم تشریحی ( آناتومی ) ؛ جنین شناسی
دکتري عمومی پزشکی ، دندانپزشکی ، دامپزشکی

علوم تشریحی
32

)2فیزیولوژي (؛)3بیوشیمی (؛)5تغذیه (

نایع علوم وصـکارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه ؛ علوم بهداشتی در تغذیه ؛ 
مهندسـی (گـرایش بیوشـیمی)؛زیسـت شناسـی؛بیوشیمی بـالینی غذایی؛

مهندسی کشاورزي علوم دامـی (گـرایش کشاورزي (گرایش صنایع غذایی)؛
کارشناسـی ارشـد فیزیولـوژي دامپروري (گـرایش تغذیـه دام)؛تغذیه دام )؛

راهنماییمشاوره و کارشناسی ارشد (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ورزشی 
و داروسـازي؛دکتـري عمـومی پزشـکی؛)کارشناسـی علـوم تغذیـهپایهبا (

دامپزشکی

علوم تغذیه
33

ـــــلولی( ـــــوژي س ـــــوژي(2نوروبیول )؛ 3)؛ نوروفیزیول
)3)؛ نوروآناتومی(2نوروفارماکولوژي(

دندانپزشــکی؛ داروســازي ودامپزشــک عمــومی؛ ؛دکتـري عمــومی پزشــکی 
کارشناسی ارشد رشته هاي فیزیولوژي؛ زیسـت شناسـی (بـا گـرایش علـوم 
سلولی و مولکولی، علـوم جـانوري ، میکروبیولـوژي ، ژنتیـک وبیوشـیمی) ؛ 
ــالینی؛  ژنتیــک انســانی؛ آنــاتومی؛ ســم شناســی؛ بیوشــیمی ؛ روانشناســی ب

گفتاردرمانی؛ اعضاي مصنوعی؛ بینـایی ی؛کاردرمانفیزیوتراپی؛؛فارماکولوژي
سنجی؛ شنوایی شناسی

علوم اعصاب 34
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٢٢

)؛ 2)؛ شیمی مواد غـذایی (2میکروبیولوژي مواد غذایی (
)3)؛ کنترل کیفی مواد غذایی (3تکنولوژي مواد غذایی (

کارشناسی ارشد در رشته هـاي علـوم و صـنایع غذایی(کلیـه گـرایش هـا) ، 
؛شیمی مواد غذایی ، میکروبیولوژي مواد غذایی ، مهندسـی صـنایع غـذایی 

؛ مهندسی کشاورزي (گرایش علوم و صنایع غذایی)، بهداشـت و علوم غذایی
ایمنی مواد غذایی

علوم و صنایع 
غذایی

35

جنــین شناســی وبافــت )؛1بیولــوژي ســلولی مولکــولی(
ــی( ــی()؛1شناس ــی شناس ــی )؛1ایمن ــیب شناس آس

)1)؛ هماتولوژي(1عمومی(

(کلیه گرایش ها)؛کارشناسی ارشدعلوم تشریحی؛ بیولوژي سلولی ومولکولی
زیست فن اوري پزشکی؛میکروب شناسـی زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛

سـم ویـروس شناسـی پزشـکی؛ بیوتکنولـوژي؛میکـروب شناسـی؛پزشکی؛
شناسی؛ بیولوژي تکوینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ فیزیولوژي؛ فارمـاکولوژي؛ 
ــک  ــک انســانی؛ خــون شناســی آزمایشــگاهی وبان ــالینی؛ ژنتی بیوشــیمی ب

نـانوفن اوري پزشـکی؛ دکتـراي عمـومی در رشـته هـاي خون(هماتولوژي)؛
پزشکی؛دندانپزشکی؛داروسازي ودکتراي حرفه اي دامپزشکی

علوم سلولی 
کاربردي

36

)3بیوشیمی پزشکی (؛)2فیزیولوژي (؛)5فارماکولوژي ( ویدندانپزشـک،یکارشناسی ارشـد فارمـاکولوژي ؛ دکتـري عمـومی پزشـک
اي علوم  آزمایشگاهیدکتري حرفه؛يزداروسا

فارماکولوژي 37

) فیزیــک 1آمــار و احتمــاالت (-ریاضــیات در فیزیــک 
-فراصــوتی امــواج صــوتی و -پزشــکی (بیوالکتریســیته 

-اصـول فیزیکـی -نورودیدگانی -جریانهاي پرفرکانس 
( ) فیزیک پرتوها3دستگاههاي پزشکی و آزمایشگاهی) (

پزشــکی  -رادیــوتراپی -MRI-فیزیــک رادیولــوژي 
-)؛ فیزیــک عمــومی ( نــور 3هســته اي و دوزیمتــري) (

-مکانیـک -ترمودینامیـک -مغنـاطیس -الکتریسیته 
ــک  ــک) (الکترونی ــی فیزی ــطح کارشناس ــه در س )؛ 1پای

)2رادیوبیولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز  (

مهندسـی ؛بیوفیزیک ؛فیزیک ؛کارشناسی ارشد رشته هاي فیزیک پزشکی 
؛مهندسی پرتوپزشکی؛مهندسی هسته اي (گـرایش پرتوپزشـکی) ؛پزشکی 

تـراي عمـومی دک؛هسـته ايپرتوپزشـکی؛ پزشـکی؛تکنولوژي رادیولوژي 
رشته ي رادیوبیولـوژي و حفاظـت پرتـوي کـه تـا ان ارشد پزشکی؛کارشناس

.در آزمون کارشناسی ارشداین رشته پذیرفته  شده اند91مهر

فیزیک پزشکی
38

؛)1اورتزوپروتـز (؛)3تمـرین درمـانی (؛)2الکتروتراپی (
ــري ( ــدازه گی ــیابی و ان ــار (؛)2ارزش ــوژي ک ؛)1فیزیول

بیومکانیـک ( شـامل ؛)3نوروفیزیولوژي عصب و عضله (
)3طبیعی و غیر طبیعی) (

؛ دکتري عمومی پزشکیکارشناسی ارشد فیزیوتراپی
یفیزیوتراپ

39

؛ )2آنـــــاتومی(؛)2فارمــــاکولوژي(؛)4فیزیولــــوژي(
)2بیوشیمی(

؛  زیسـت و دام)جـانوري ،(انسـانی فیزیولوژي کارشناسی ارشد فیزیولوژي؛
پرستاري (از جمله بیهوشی)؛ ) ؛و سلولی و مولکولی( گرایش جانوري شناسی

یدامپزشک؛يزداروساویدندانپزشک،یدکتري عمومی پزشکمامایی ؛ 

فیزیولوژي
40
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)؛ 2)؛ بیوشـیمی عمـومی (3فیزیولوژي پزشکی(انسـانی)(
)؛ آنـاتومی 2)؛ فیزیولـوژي ورزشـی(2تغذیه و متابولیزم (

)1وکینزیولوژي(

ــوژي  ــاي فیزیول ــته ه ــد رش ــی ارش ــدنی؛کارشناس ــت ب ــانی _تربی کاردرم
علـوم تشـریحی و دکتـري عمـومی بیولوژي ملکولی؛_فیزیوتراپی؛بیوشیمی؛

پزشکی و دندانپزشکی؛داروسازي 
فیزیولوژي ورزشی 41

)؛               1)؛ تــک یاختــه شناســی پزشــکی (6قــارچ شناســی (
)2)؛ ایمنی شناسی(1باکتري شناسی (

؛انگـل شناسـی ؛بـاکتري شناسـی ؛کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 
دکتـراي حرفـه اي علـوم ؛داروسـازي؛دکتري عمومی پزشکی؛پاتوبیولوژي 
آزمایشگاهی

قارچ شناسی 
پزشکی

42

)؛  کاردرمانی اختالالت ذهنی 1روانشناسی و روانپزشکی(
ـــی  ـــک (4اجتمـــاعی(-روان ـــاتومی و بیومکانی )؛ 1)؛ آن

)4درمانی اختالالت جسمانی و حرفه اي (کار کارشناسی ارشد کاردرمانی
کار درمانی 43

آسیب شناسـی، ؛)2مباحث زبان شناسی و علوم اعصاب (
آسـیب شناسـی،  ؛)4ارزیابی و درمان اخـتالالت گفتـار (

)4ارزیابی و درمان اختالالت زبان(
گفتار درمانیمدرك کارشناسی کارشناسی ارشد کلیه رشته ها صرفا با گفتار درمانی 44

برنامه ریزي در نظام بهداشـت  و ؛)3تئوریهاي مدیریت (
سازمان و مدیریت بهداشت و ؛)1آمار زیستی (؛)2درمان(
)2)؛ اقتصاد بهداشت و درمان (2درمان (

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشـتی و  درمـانی ؛ مـدیریت 
مـدیریت توانبخشـی؛ ارزیابی فناوري سالمت؛ ؛بیمارستان ؛ اقتصاد بهداشت

،یدکتـري عمـومی پزشـکمدیریت اجرایی؛آموزش پزشکی؛رفاه اجتماعی؛
یدامپزشک؛يزداروساویدندانپزشک

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی 45

ــالمت( ــات س ــدیریت اطالع ــتم هاوم ــاوري 4سیس )؛ فن
)3)؛ تئوري هاي مدیریت(3اطالعات سالمت(

ــکی؛ ــدارك پزش ــدآموزش م ــی ارش ــی؛کارشناس ــدیریت توانبخش ــاه م رف
اجتماعی؛مددکاري اجتماعی؛کتابداري واطـالع رسـانی پزشـکی؛ کتابـداري 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوري اطالعات سـالمت؛ واطالع رسانی؛
انفورماتیک پزشکی؛ارزیابی فناوري سالمت ودکتراي عمومی دررشـته هـاي 

زي ودندانپزشکیپزشکی؛داروسا

مدیریت اطالعات 
سالمت

46

)؛ روش تحقیـق و             5/5نظریه هاي مـددکاري اجتمـاعی (
)؛ مســـائل و                  2)؛ مـــدیریت و برنامـــه ریـــزي (3آمـــار (

)5/4آسیب هاي اجتماعی (

رفـاه ؛مـدیریت خـدمات اجتمـاعی ؛کارشناسی ارشد مـددکاري اجتمـاعی 
اجتماعی

مددکاري
اجتماعی

47

)؛ آسـیب 5/1نظریه هاي پیشرفته مشاوره وروان درمانی(
ــی( ــاي روان ــی(5/1ه ــاي روان ــون ه ــاوره 1)؛ آزم )؛ مش

)؛ روانشناسی 5/2)؛  اصول توانبخشی روانی(5/1دربحران(
)؛ مشـاوره گروهـی 2مشاوره دراعتیـاد()؛5/1مثبت گرا(
)5/1)؛ آمار و روش تحقیق(2وخانواده(

گـرایش هـا؛ کاردرمـانی؛ مشـاوره و روانشناسـی درکلیـهارشـدکارشناسـی 
شــنوایی شناســی؛ رفــاه اجتمــاعی؛ روانشناســی گفتاردرمــانی؛فیزیــوتراپی؛

کودکان استثنایی؛ مدیریت توانبخشـی؛ اعضـاي روانشناسی نظامی؛سالمت؛
دکتراي عمومی پزشکیپرستاري ومصنوعی و وسایل کمکی؛

مشاوره توانبخشی 48
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)؛ 2)؛ روانشناسی پایه و بـالینی (2روانپزشکی (اختالالت 
ــــاکولوژي ( ــــار (2نوروفارم ــــدمیولوژي و آم )؛ 1)؛ اپی

)1)؛ جامعه شناسی (2نوروفیزیولوژي (

دکتـراي ؛دکتراي تخصصی اعصـاب داخلـی ؛دکتراي تخصصی روانپزشکی 
ـــکی  ـــومی پزش ـــکی ؛عم ـــازي و دندانپزش ـــد ؛داروس ـــی ارش کارشناس

سم ؛بالینی کودك)؛ فیزیولوژي؛ زیست شناسی ، یعموم، روانشناسی(بالینی
آناتومی؛شناسی 

مطالعات اعتیاد 49

پـــردازش ســـیگنال وتصـــویر )؛2ابزاردقیـــق پزشـــکی(
)3احتمال(آمار و)؛ریاضیات مهندسی و4دیجیتال(

مهندسی برق (کلیه گرایش ها)؛ فیزیـک مهندسی پزشکی؛کارشناسی ارشد
؛گفتــار درمــانی؛(کلیــه گــرابش هــا)؛ اعضــاي مصــنوعی و وســایل کمکــی 

کـامپیوتر (کلیـه ؛انفورماتیک پزشکی؛فیزیک پزشکی؛ارگونومی؛کاردرمانی
فیزیـوتراپی ؛بینـایی سـنجی؛وایی شناسـی؛ شـنفناوري اطالعات؛گرایشها)

مهندسی پرتوپزشکی و دکتراي عمومی پزشکی؛فیزیوتراپی؛ورزشی

مهندسی پزشکی

(بیوالکتریک)
50

) 2)پردازش تصاویر پزشکی(3بیومکانیک ورباتیک(
)3)ریاضیات مهندسی وآمار واحتمال(2ابزاردقیق پزشکی(

ها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(کلیه گرایش
مهندسی برق (کلیه گرایش ها)؛ مهندسی مهندسی مکاترونیک؛ها)؛گرایش
ها)؛ اعضاي مصنوعی و مهندسی و علوم کامپیوتر(کلیه گرایشرباتیک؛

فناوري اطالعات سالمت؛ فیزیوتراپی؛ وسایل کمکی؛ انفورماتیک پزشکی؛
دکتراي عمومی پزشکیفیزیوتراپی ورزشی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی و

مهندسی پزشکی
(گرایش رباتیک)

51

)؛ بافت 1تشریحی شامل آناتومی و جنین شناسی (علوم
)؛ بیولوژي سلولی و 1)؛ فیزیولوژي سلول (2شناسی(
)؛ بیوشیمی 1)؛ بیوفیزیک(2)؛ مبانی مواد( 2مولکولی (

)1ماکرومولکول ها (

اسی و جنین شناسی)؛ کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی، بافت شن
بیوتکنولوژي؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ کلیه گرایش ها)؛ زیست شناسی (

مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ فیزیولوژي ؛ بافت شناسی؛ فارماکولوژي ؛ 
خون شناسی ؛بیوپلیمر ؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی

نانوتکنولوژي ؛نانوتکنولوژي ؛فیزیک پزشکی؛آزمایشگاهی و بانک خون 
ی پلیمر؛مهندسی شیمی؛ شیمی؛ زیست فناوري پزشکی؛ مهندس؛پزشکی 

مکانیک (بیومکانیک؛ طراحی جامدات؛ تبدیل انرژي؛ ساخت وتولید)؛ زیست 
؛شناسی تکوینی؛ بافت شناسی دامپزشکی و دکتراي عمومی پزشکی 

دامپزشکی و دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی؛داروسازي و دندانپزشکی 

مهندسی بافت 52

)؛  2تجزیه دستگاهی ()؛ شیمی4(زیست فناورينانو
)1؛ بیوفیزیک()3ولکولی (م-زیست شناسی سلولی 

ولوژي پزشکی)؛ بیوفیزیک؛ نانوتکن(وري پزشکیکارشناسی ارشد نانوفنا
زیست ؛مهندسی شیمی ؛ها) ؛ شیمی (همه گرایشها)فیزیک (همه گرایش

مهندسی نساجی؛ ؛ها) کلیه گرایششناسی (همه گرایشها)؛  مهندسی مواد (
؛ اعضاي مصنوعی؛ انگل شناسی؛ ولوژينوایم؛(کلیه گرایشها)بیوتکنولوژي
؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با بهداشت حرفه ايمهندسی بیوشیمی؛ 

علوم و صنایع غذایی ؛ علوم بهداشتی در ؛علوم تغذیه؛؛ ژنتیک انسانیناقلین
وس ویر؛میکروب شناسی؛قارچ شناسی؛فیزیوتراپی؛فیزیولوژي؛تغذیه

فیزیک پزشکی؛ سم شناسی؛ ؛شناسی پزشکی؛ مهندسی بهداشت محیط
زیست فناوري پزشکی؛ زیست فناوري دارویی؛ هماتولوژي؛ مهندسی پزشکی؛ 

نانوفن آوري 
پزشکی 53
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اي دکتراي حرفه؛دندانپزشکی و داروسازي؛دکتراي عمومی پزشکی
دامپزشکی

بیوشیمی            ؛)1ایمنی شناسی (؛)6ویروس شناسی (
آمار ؛ )1(بیولوژي سلولی و ژنتیک مولکولی؛)1عمومی (

)1حیاتی و اپیدمیولوژي  (

؛ علوم کارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ پاتوبیولوژي؛ باکتري شناسی
؛ ایمنی شناسی؛ بیولوژي سلولی و مولکولی؛ آزمایشگاهی؛ دامپزشکی

؛ يزداروساویدندانپزشک،یمیکروب شناسی؛ دکتري عمومی پزشک
یدامپزشکدکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی؛

ویروس شناسی 
پزشکی

54

)؛ ایمنی 3)؛ ایمنوهماتولوژي و بانک خون( 4هماتولوژي (
)5/1)؛ بیولوژي سلولی و مولکولی (5/1شناسی ( 

؛بیوشیمی؛پاتوبیولوژي؛علوم آزمایشگاهی؛کارشناسی ارشد هماتولوژي 
و دکتري يزداروساویدندانپزشک،یدکتري عمومی پزشک؛ایمنی شناسی

یدامپزشک؛حرفه اي علوم آزمایشگاهی
هماتولوژي 55
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تذکرات مهم:

در رشته هایی که دانشجو به صورت مشترك بین دو دانشگاه پذیرش می شود ، فرد پذیرفته شده دانشجوي دانشگاه .1
باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را در ) خواهد بود، ضمنا دانشجومبدا (اول

هر محل که براساس تفاهم نامه ي بین دانشگاهها تعیین میگردد، بگذراند.
رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطالعات .2

دانشگاه مراجعه نمایند.میبایست به آن 
دررشته هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله صرفا داوطلبان رسمی سپاه و نیروهاي مسلح مجاز به انتخاب این .3

رشته ها می باشند.
شرایط پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله: 

ی عضویت رسمی سپاهداوطلب رسمی سپاه: داوطلبان استخدام رسمی سپاه پاسداران با ارائه گواه
 داوطلب رسمی ارتش: داوطلبان استخدام رسمی ارتش جمهوري اسالمی ایران با ارائه گواهی عضویت رسمی از

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

رسمی از یگان مربوطه
شته باشند که اطالعات الزم در خصوص گرایش هاي مختلف در هر رشته توسط گروههاي آموزشی داوطلبان توجه دا.4

دانشگاه تعیین می شود.
موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون؛ دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی؛ دانشگاه هاي علوم پزشکی .5

اهواز؛ اصفهان؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ تبریز؛ زنجان؛ مازندران و همدان تعهدي در قبال خوابگاه دانشجویی ندارند. 
ها تعیین و اعالم خواهد شد؛ درج نام دانشگاهها و نظر به اینکه ظرفیتهاي پذیرش دانشجو متعاقبا توسط دانشگاه.6

باشد و در صورت عدم اعالم ظرفیت مراکز اعالم شده ذیل به منزله پذیرش قطعی دانشجو توسط مراکز اعالم شده نمی
؛ نام و ظرفیت مربوطه در مراحل بعدي حذف خواهد شد.از سوي دانشگاه

26/6/93هاي پذیرنده مشخص و در تاریخ امکانات و شرایط دانشگاهبدیهی است ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس .7
اعالم خواهد شد.
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) .Ph.Dمقطع دکتري تخصصی(بهداشترشته هاي علوم پایه پزشکی و :  دانشگاههاي پذیرنده دانشجو در2جدول شماره
93-94سال تحصیلی

دانشجونام دانشگاه علوم پزشکی یا مرکز پذیرنده رشتهردیف
ایران؛ تهران اقتصاد سالمت1

شهیدبهشـــتی؛ (مشــترك بــا تهــران و شهیدبهشــتی)تهــران ؛ شــیراز اخالق پزشکی2
و تهران)(مشترك با شیراز

ایران؛ اصفهان؛ تهران؛ شهیدبهشتیآموزش پزشکی3

آموزش بهداشت وارتقاي 4
سالمت

ایـــران؛ اصـــفهان؛ تهـــران؛ تبریـــز؛ شهیدبهشـــتی؛ همـــدان؛ 
یزد

تهران؛ شیراز؛ شهید بهشتی؛ همدانآمار زیستی5
ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ کرماناپیدمیولوژي6

اعضاي مصنوعی و وسایل 7
ایران؛ علوم بهزیستی کمکی

تهران؛ شهیدبهشتی؛ مشهدانفورماتیک پزشکی8

)؛ قـــزوینمشـــترك بـــا ایـــران؛ اصـــفهان؛ تهـــران؛ زنجـــان (انگل شناسی پزشکی9
(مشترك با تهران)شهیدبهشتی؛ شیراز؛ کرمان

ـــیراز؛ ایمنی شناسی پزشکی10 ـــتی؛ ش ـــز؛ شهیدبهش ـــران؛ تبری ـــفهان؛ ته ـــران؛ اص ای
مشهد 

شهیدبهشـــتی؛ شـــیراز؛ ؛اصـــفهان؛ ارومیـــه؛ تهـــران؛ تبریـــزبیوشیمی  بالینی11
کرمان؛ همدان؛ یزد 

همدانتهران؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ بهداشت حرفه اي12

ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ یزد بیولوژي تولیدمثل13

انســـتیتو پاســـتور ایـــران؛ ایـــران؛ اهـــواز؛ تهـــران؛ تبریـــز؛ باکتري شناسی پزشکی14
شهیدبهشتی؛ شیراز؛ کرمان؛ مشهد؛ همدان

ایران؛ اصفهان؛ اهواز؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ همدان؛ یزدبهداشت محیط15
اصفهان؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ شاهرود؛ مشهدبهداشت باروري16
مشهد بینایی سنجی17

ــران؛ پرستاري18 ــدرس؛ ته ــت م ــه؛ تربی ــه ال ــواز؛ بقی ــفهان؛ اه ــران؛ اص ای
ــــتی و  ــــوم بهزیس ــــتی؛ عل ــــیراز؛ شهیدبهش ــــز؛ ش تبری
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توانبخشی؛ کرمان؛ مشهد

پزشکی مولکولی19
ــهرکرد؛  ــان؛ ش ــران؛ زنج ــز؛ ته ــد؛ تبری ــفهان؛ بیرجن ــران؛ اص ای
شهیدبهشـــتی؛ شـــیراز؛ قـــزوین؛ کردســـتان؛ گلســـتان؛ 

مشهد؛ همدان؛ یزد
بقیه الهتوکسین هاي میکروبی20

حشره شناسی پزشکی و مبارزه 21
تهران قلینبا نا

خون شناسی آزمایشگاهی و22
ایران؛ سازمان انتقال خون؛ شهیدبهشتیبانک خون (هماتولوژي)

ایران؛ شهیدبهشتی؛ علوم بهزیستی و توانبخشی روانشناسی بالینی23
بقیه الهروانشناسی نظامی24

ــت زیست فن آوري پزشکی25 ــران؛ تربی ــز؛ ته ــه؛ تبری ــه ال ــران؛ بقی ــتور ای ــتیتو پاس انس
مدرس؛ زنجان؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ مشهد

ـــوم ژنتیک پزشکی26 ـــتی؛ عل ـــران؛ شهیدبهش ـــران؛ ته ـــتور ای ـــتیتو پاس انس
توانبخشیبهزیستی و 

ایران؛ تهران سیاست گذاري سالمت27
شهیدبهشتی سیاست هاي غذا وتغذیه28

ــوم سالمندشناسی29 ــی)؛ عل ــتی و توانبخش ــوم بهزیس ــا عل ــترك ب ــران (مش ای
بهزیستی و توانبخشی مشترك با ایران 

علوم بهزیستی وتوانبخشی؛سالمت و رفاه اجتماعی30
ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ کرمان؛ یزد؛هافوریتسالمت در بالیا و 31
ایران؛ تهران؛ علوم بهزیستی شنوایی شناسی32
ایران؛ بقیه اله؛ تهران؛ شیرازعلوم اعصاب33

ــتی؛ علوم تشریح34 ــران؛ شهیدبهش ــه؛ ته ــه ال ــفهان؛ بقی ــواز؛ اص ــران؛ اه ای
شیراز؛ کرمان؛ مشهد 

ــــفهان؛ علوم تغذیه35 ــــران؛ اص ــــیراز؛ ای ــــز؛ ش ــــران؛ تبری اهــــواز؛ ته
شهیدبهشتی؛ مشهد

شهیدبهشتیعلوم و صنایع غذایی36
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(گرایش کنترل کیفی و 
بهداشتی)

تهران؛ کاشانعلوم سلولی کاربردي37

ــواز؛ فارماکولوژي38 ــفهان؛ اه ــران؛ اص ــی؛ ای ــوم داروی ــد عل ــران واح آزاد ته
تهران؛ زنجان؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ مشهد؛تبریز

فیزیولوژي39
ــان؛  ــیراز؛ کرم ــتی؛ ش ــران؛ شهیدبهش ــز؛ ته ــه؛ تبری ــه ال ــواز؛ بقی ــفهان؛ اه ــران؛ اص ای

مشهد

بقیه الهفیزیولوژي ورزشی40

ایران؛ اهواز؛ تهران؛ شهیدبهشتی؛ شیراز؛ علوم بهزیستی و توانبخشی فیزیوتراپی41

ایران؛ اصفهان؛ اهواز؛ تهران؛ مشهد  فیزیک پزشکی42

تهران؛ مازندرانشناسی پزشکیقارچ 43
ایران؛ علوم بهزیستی و توانبخشی کاردرمانی44
ایران؛ تهران؛ علوم بهزیستی و توانبخشی گفتار درمانی45

مدیریت خدمات بهداشتی 46
ایران؛ تهران؛ تبریز؛ شیراز؛ کرماندرمانی

ایران؛ تهران؛ شهیدبهشتی مدیریت اطالعات سالمت47
علوم بهزیستی و توانبخشیمددکاري اجتماعی48
علوم بهزیستی و توانبخشیمشاوره توانبخشی49
ایران؛ تهرانمهندسی بافت50

مهندسی پزشکی(گرایش 51
اصفهان؛ تهران؛ شهیدبهشتی بیوالکتریک)

مهندسی پزشکی(گرایش 52
تهران رباتیک)

تهران؛ زنجان؛ شاهرودمطالعات اعتیاد53

ــران نانو فن آوري پزشکی54 ــران؛ ته ــتی)ای ــا شهیدبهش ــترك ب ــتی (مش ــا ؛ شهیدبهش ــترك ب (مش

؛   تهران)
ایران؛ تهران ویروس شناسی پزشکی55
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رشته هاي دندانپزشکی)Ph.D: اطالعات آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی  (3جــدول شــماره 

93-94سـال تحصیـلی 

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

ـــــــان( ـــــــکی کودک ـــــــکی 1دندانپزش )،دندانپزش
)2) و دندانپزشکی اجتماعی(1)،پریودانتیکس(1ترمیمی(

دکتري عمومی دندانپزشکی 
سالمت دهان 
و دندانپزشکی 

اجتماعی
1

)،پروتزهــاي 1)،انــدودنتیکس(1آمــار و روش تحقیــق(
)1دندانپزشکی ترمیمی()و 3)،مواد دندانی(1دندانی(

دکتري عمومی دندانپزشکی مواد دندانی 2
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1393- 94تحصیلیسالرشته سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیPh.Dآزمون منابع- 4جدول شماره 

منابعنام درس

دندانپزشکی 
کودکان

Pediatric Dentistry -pinkham ( 4 th Edition 2005)
٢۶و٢۵و ٢۴و٢٣و٢٢و٢١و١٩و١٨و١۵و١۴و١٣و٩و۴و٣فصول  

٣٨و٣٧و٣۴و٣٣و٣٢و٣١و٣٠و٢٧

دندانپزشکی 
ترمیمی

1- Art and Science of  Operative  Dentistry – Theodore M.Roberson
،H. Heymann ، E.J. Swift ,JR - Fifth edition  (2006)

٢١و ٢٠و ١۵و ١۴و ۵كلیھ فصول بھ استثناي  فصلھاي 

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

۵١و۵٠و۴٩و۴٨و۴٢و۴١و۴٠و٣۶و٣۵و٣٣و٣١و٢٨و٢٣و٢٢و١٩و١٠و٧و۵و۴فصول

دندانپزشکی 
اجتماعی

1-Essential Dental Punblic Health(2005).Authors: Blanaid Daly,
Richard G. Watt,ISBN-10: 09122629743

٧- ۵-۴-٣-٢-١فصلھاي 

2-Jeng’s community Dental Health (2002, Authors: George M.Glick,
Warren M. Morganstein, ISBN-10-0323014674

١۵- ١۴-۵-١فصلھاي 
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1393-94تحصیلیسالمواد دندانی  Ph.Dآزمون منابع- 5جدول شماره

منابعنام درس

آمار و روش 
تحقیق

آماري و شاخصهاي بهداشتی (دکتر کاظم محمد، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر روشهاي -1
)1373وارتکس نهاپتیان، سال 

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

Pathways of the pulp. Cohen,10thاندودنتیکس edition2011 (Chapters:
7,8,12,13,14,15)

پروتزهاي 
دندانی

Fundamental of Fixed Prosthodontics. Shillinburg, 2013 (Chapters:
9,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27

.1مواد دندانی Introduction to Dental Materials Van Noort 2013.
2. Craig’s restorative Dental Materials John powers, Ronald

Sakagvch (2012)

دندانپزشکی 
ترمیمی 

1. Art & Science of Operative Dentistry-Clifford M.Sturdevant 15th

edition (2006) (Chapters: 2,4,5,8)
2. Fundamentals of Operative Dentistry , J.B.Summitt, Schwartz

2006 (Chapters 8,9,10,11,13,16,17,18,19)
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بخش کتبی و هاي تخصصی داروسازي شامل دورشتهPh.Dي پذیرش دانشجو در مقطع ین دورهششمآزمون ورودي بیست و 
آزمون ورودي را تشکیل ياز کل نمره%20ي آزمون شفاهی ي کل و نمرهنمره%80ي بخش کتبی آزمون، شفاهی است که نمره

ي دوم (شفاهی) راه از قبول شدگان آزمون کتبی، به مرحلهبرابر ظرفیت اعالم شده 2تعداد براي آزمون شفاهی به خواهد داد.
خواهند یافت.

1/8/93شنبه پنجهاي تخصصی داروسازي در روز رشته Ph.Dپذیرش دانشجو در مقطع يمین دورهششآزمون کتبی بیست و 
، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزيهاي برگزار خواهد شد. این آزمون براي پذیرش دانشجو در رشته

، داروسازي بالینی، داروسازي سنتی، اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، داروسازي بیوتکنولوژي دارویی، سم شناسی
گردد:برگـزاري آن به شرح زیر اعـالم می و ضوابط و نحوهبرگزار هسته اي، نانوفناوري دارویی و زیست مواد دارویی

به و تخصصی،مین نشست شوراي آموزش داروسازيبر اساس ضوابط و مصوبات بیست و چهارباشند متقاضیان موظف میيکلیه.1
صورت خاص یا عام بسپارند.ه تعهد محضري بشرح جدول زیر

اسامی دانشکده هاي داروسازيگروه

دانشگاه آزاد واحد تهران- شهید بهشتی- تهران1

برابر مدت تحصیل)5/2(طول مدت تعهد 

رشت- زنجان- مازندران-شیراز-اصفهان-تبریز-مشهد2

برابر مدت تحصیل)2(طول مدت تعهد 

اردبیل- کرمان- خرم آباد-کرمانشاه- ارومیه-اهواز-همدان- یزد3

یل)برابر مدت تحص1(طول مدت تعهد 

زابل (طول مدت تعهد نصف مدت تحصیل)4

نامه و موافقت رسمی از طرف مراجع ذیصالح مربوطه مجاز به معرفیيکادر ثابت و رسمی نیروهاي نظامی و انتظامی فقط با ارائه.2
شرکت در آزمون خواهند بود.

٩٣- ٩۴سال تحصیلي ھای تخصصی داروسازی) رشتھ Ph.Dضوابط و شرایط اختصاصي آزمون دكتري تخصصي (



)                                                وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیPh.Dدفترچه راهنماي آزمون دکتري تخصصی(

٣٤

سهمیه هستند که می بایست آن را در فرم ثبت نام مشخص نمایند.یکداوطلبان فقط مجاز به انتخاب .3
تحصیل در رشته هاي مربوط به دانشگاه آزاد تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطالعات می .4

بایست به آن دانشگاه مراجعه نمایند.
از تحصیل دانش آموختگان یا دانشجویان ترم آخر رشته داروسازي که طرح .گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر یا گواهی فراغت5

نیروي انسانی خود را انجام نداده یا در حال گذراندن آن هستند، می بایست به صورت محرمانه از دانشگاه محل تحصیل براي مرکز 
سنجش آموزش پزشکی ارسال شود.

گزینش اخالقی:

منوط به تأیید صالحیت اخالقی توسط هیأت مرکزي گزینش در دانشگاه محل تحصیل ،صدور حکم قطعی براي پذیرفته شدگان
دانشجو  میباشد.

انضباطی يوانند با سپردن تعهد به کمیتهتباشد می» قبول با اخذ تعهد«ه ي صالحیت اخالقی آن ها پذیرفته شدگانی که نتیج
يتحصیلی خود را در رشتهيزش داروسازي و تخصصی، دورهشوراي آموي ي آن به دبیرخانهدانشگاه محل تحصیل و ارائه

مربوطه شروع نمایند.
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٣٥

93سال داروسازيPh.Dورشته هاي مورد تأیید شرکت در آزمون دوره هاي تخصصی نهائیفهرست

دکتري عمـومی داروسـازي وکارشناسـی ارشدپیوسـته داروسـازي و کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشته کنترل دارو
داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازي)

دکتري عمـومی داروسـازي وکارشناسـی ارشدپیوسـته داروسـازي و کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشته  فارماسیوتیکس
داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازي)

حرفه اي دامپزشـکی، دکتـري عمـومی دکتري عمومی داروسازي، دکتري عمومی پزشکی، دکتري رشته  سم شناسی
دندانپزشکی، دکتـري حرفه اي علوم آزمایشگاهـی و کارشناسی ارشــد در رشـته هـاي بیوشـیمی 
بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی (گرایشـهاي علـوم سـلولی و مولکـولی، ژنتیـک، میکروبیولـوژي، 

زیست فناوري) داروسازي، سم شناسی، داروشناسی

دکتري عمـومی داروسـازي وکارشناسـی ارشدپیوسـته داروسـازي و کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته یرشته  داروسازي سنت
داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازي)

دکتري عمـومی داروسـازي وکارشناسـی ارشـد در تمـام گرایشـهاي شـیمی، مهندسـی شـیمی ، رشته داروسازي هسته اي
، توکســیکولوژي وکارشناســی ارشدپیوســته داروســازي و بیوشــیمی ، ایمونولــوژي ، فارمــاکولوژي

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

دکتري عمومی: داروسازي، پزشکی وکارشناسی ارشد رشته هاي: زیست فنـآوري دارویـی، زیسـت رشته بیوتکنولوژي دارویی
مهندسی شیمی ، بیوشیمی، زیست شناسی ،  میکـروب فنآوري پزشکی ( بیوتکنولوژي پزشکی )،

زیسـت فنـاوري میکروبـی وکارشناسـی -شناسی ، نانوتکنولوژي پزشکی  و نـانوتکنولوژي دارویـی
ارشدپیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسـازي ( بـه شـرط دارا بـودن کارشناسـی 

داروسازي)

-کارشناسی ارشدناپیوسـته اقتصـاد-دامپزشکی-داروسازي-می در رشته هاي پزشکیدکتري عمورشــــته اقتصــــاد و 
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دکتري عمـومی داروسـازي وکارشناسـی ارشدپیوسـته داروسـازي و کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشته داروسازي بالینی
داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی داروسازي)

علوم آزمایشگاهیودکتري دندانپزشکی،دامپزشکیداروسازي، پزشکی، :عمومیدکتريرشته نانوفناوري دارویی

نـانوتکنولوژي پزشـکی ،زیسـت نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي( کلیـه گـرایش هـا)،ارشد:کارشناسی
فنآوري پزشکی، فارماکولوژي، سم شناسی ، فیزیولوژي، بیوشیمی، بیوفیزیک، علوم تغذیـه ، علـوم 

هندسـی ژنتیـک،  زیسـت شناسـی ( کلیـه بهداشتی درتغذیه، ایمنی شناسی پزشـکی، ژنتیـک ،م
گرایش ها)، میکروب شناسی پزشکی ،مهندسی پزشکی ( کلیه گرایش ها) شیمی ( کلیـه گـرایش 
ها) ژنتیک انسانی، مهندسی پلیمر، بیومواد و بیوانفورماتیک وکارشناسی ارشدپیوسته داروسـازي و 

سی داروسازي)کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشنا

ــواد  ــت م ــته زیس رش
دارویی

دندانپزشکی ، دامپزشکی، پزشکی،داروسازيدکتري عمومی

ـلولی پزشکی، نانوفناوري پزشکی ،زیست فن آوريداروسازي،یکی ازرشته هايکارشناسی ارشد  پلیمر، زیسـت شناسـی س
، مهندسی داروسازي و کلیه گرایشهاي شیمی، پایهبیوشیمی، بیوفیزیک و ملکولی، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک و بیوشیمی بالینی

زیست موادو مهندسی بافتمهندسی پزشکی و نیز

نظـارت بـر امـور -مدیریت خدمات بهداشـتی و درمـانی-ارزیابی فناوري سالمت-اقتصاد بهداشتمدیریت  دارو
دارویی کارشناسی ارشد داروسازي

رشته فیتوشیمی ودکتري عمومی داروسازي، پزشکی عمومی ، کارشناسی ارشد رشــته فارمــاکوگنوزي

کارشناسی ارشدپیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن 
کارشناسی داروسازي)

دکتري عمومی داروسازي، کارشناسی ارشد شیمی آلی ،شیمی تجزیه، شیمی داروییرشته شیمی دارویی

ناپیوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن کارشناسی ارشدپیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد 
کارشناسی داروسازي)
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1393داروسازي سنتی سال رشته Ph.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

فصول / صفحاتنام کتاب

Evansفارماکوگنوزي 

ترجمه دکتر افشاري پور

89- 109جلد اول صفحات 

602-633، 475-555، 15-388جلد دوم صفحات 

Ansel’s Pharmaceutical

Dosag forms and Drug Delivery systems

Eight Edition, 2005

540-568، 276-440، 25-258صفحات 

Dipiro J.T., Talbert R.L., Yee G.C., et
al., 2011. Pharmacotherpay: A
Pathophysiologic Approach, 8th Edition,
McGraw-Hill.

1- Cardiovascular disorders
a.Hypertension

pp 101-108
b.Dyslipidemia

pp 365-372
2- Respiratory disorders

a.Asthma
pp 439-448

3- Gastrointestinal disorders
a.Gastroesophageal reflux

diseases pp
549-553

b.Peptic ulcer disease
pp 563-569

c.Inflammatory bowel disease
pp 587-592

d.Nausea and vomiting
pp 607-609

e.Diarrhea
pp 621-623

f. Constipation
pp 627-629

g.Irritable bowel syndrome
pp 634-635

4- Renal disorders
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a.Glomerulonephritis
pp 837-840

5- Neurological disorders
a.Multiple Sclerosis

pp 963-968
b.Pain management

pp 1045-1048
c.Headache disorders

pp 1061-1064
6- Psychiatric disorders

a.Eating disorders
pp 1101-1105

b.Major depressive disorder
pp 1173-1176

c.Sleep disorders
pp 1241-1246

7- Endocrinologic disorders
a.Diabetes Mellitus

pp 1255-1265
8- Urological disorders

a.Benign prostatic hyperplasia
pp 1455-

1458
9- Bone and joint disorders

a.Rheumatoid arthritis
pp 1583-1588

b.Osteoarthritis
pp 1599-1603

10- Dermatologic disorders
a.Acne

pp 1673-1676
b.Psoriasis

pp 1693-1695
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1393رشته فارماسیوتیکس سال Ph.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

تعداد سؤاالت:-الف

سؤال40فیزیکال فارماسی تعداد -1
سؤال40بیوفارماسی و فارماکوکینتیک تعداد -2
سؤال120تعداد 5ت 1فارماسیوتیکس شامل کلیه مباحث فارماسیوتیکس -3

مرجع امتحان: -ب

فیزیکال فارماسی:-1
Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,Ed:P.J.sinko and Y.singh,
Wolters Kluwer,2011

و فارماکوکینتیک:بیوفارماسی-2
Shargel’s Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, Ed:   L.Shargel,A,Yu,S.Wu-
Pong,McGraw Hill Professional,2004

فارماسیوتیکس-3
Edition,Ed:A.T.Florence and J.Siepmann, InformathModern Pharmaceutics 5-1

Healthcare,NY,2009

2- Aulton’s Pharmaceutics,M.E.Aulton,Churchill Livingstone,London,2007
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1393کنترل دارو سال رشتهPh.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

:منابع درس شیمی تجزیه و آنالیز دستگاهی-
فصول مربوط به کروماتوگرافی، طیف سنجی مرئی و ماورا بنفش، طیف سنجی مادون قرمز و طیف سنجی جرمی از -1

کتاب کروماتوگرافی و طیف سنجی تالیف دکتر عباس شغیعی-

فصول ذکر شده از کتاب-2

edition.thFundamentals of analytical chemistry. Skoog, West, Holler, Crouch, 8

Part 1, Tools for analytical chemistry

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

Chapter 4, Calculations used in Analytical Chemistry

Chapter 5, Errors in Chemical Analysis

Chapter 6, Random Errors in Chemical Analysis

Chapter 7, Statistical Data Treatment and Evaluation

Chapter 8, Sampling, standardization, and Calibration

Part III, Classical Methods of Analysis

Chapter 12, Gravimetric Methods of Analysis

Chapter 13, Titrimetric Methods; Percipitation Titrimetry

Chapter 14, Principles of Neutralization Titrations

Chapter 15, Titration Curves of Complex Acid/Base systems

Chapter 16, Applications of  Neutralization Titrations

Chapter 17, Complexation Reactions and Titrations

Part VI, Kinetics and Separations

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

Chapter 34, Analysis of Real Samples

Chapter 35, Preparing Samples for Analysis

Chapter 36, Decomposing and Dissolving the Sample

:منابع درس کنترل فیزیکوشیمیائی داروها-
از کتاب کنترل  کیفیت داروها ( دکتر کاظمی فرد) بخش اول ، دوم  ، سوم و چهارم  - الف
، 698، 671، 661، 660، 451، 467، 381، 11شماره هاي–قسمت فصول عمومی –از فارماکوپه امریکا -ب

1226و1225، 1216، 1191، 1150، 1086، 905، 789، 788، 755، 733، 731، 724، 711، 701
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1393کنترل دارو سال رشتهPh.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

منابع درسی فارماسیوتیکس:-
:رشته  داروسازي عمومی ) از کتاب هاي 2،3،4دروس فارماسیوتیکس (

آلتون (ترجمه فارسی)-1
2-Modern Pharmaceutics
3-Industrial Pharmacy(Lachman)

بخشهاي جامدات (  قرص و کپسول) ، مایعات ( سوسپانسیون، امولسیون و محلولهاي تزریقی ) و نیمه جامدات 

پزشکی :منابع درس میکروب شناسی -
کلیات و سیستماتیک باکتري شناسی ، کلیات وسیستماتیک ویروس شناسی پزشکی جاوتز

کنترل میکروبی داروها : -
کتاب تضمین کیفیت در برابر میکروبها : در فرآورده هاي آرایشی بهداشتی و داروهاي غیر استریل ( ترجمه  -1

دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز)
)15الی 12)  و ( 6الی 1فصول(
کتاب فارماکوپه ایران -2

7- 12، 3-12، 2- 12، 1-12فصول 1383جلد اول سال 
1-13فصل 1387جلد سوم سال 
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1393فارماکوگنوزي سالرشتهPh.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

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

williams and wilkins ,Baltimore, Last ed.,:

-Introduction of Pharmacognosy.

-Complex polysaccharides

-Glycosides

-Lipids

-Terpenoids

-Steroids

-Phenylpropanoids

-Alkaloids

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

Part 4- Phytochemistry

Part 5- Pharmacopoeial and related drugs of biological origin.

ك. لمپمن گ، کریز ج. نگرشی بر طیف سنجی، ( ترجمه ي موثق ب) انتشارات علمـی و فنـی، تهـران، آخـرین دپاویا-3
چاپ

شیمی آلی موریسون و بوید. آخرین چاپ-4
بیوشیمی هارپر آخرین چاپ-5
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1393ن ورودي رشته نانوفناوري داروئی سال مراجع امتحاها و سرفصل

:کل سوالهاي امتحانی به شرح زیر%20منابع ماده امتحانی فیزیکال فارماسی با وزن 

Physical Pharmacy (Martin, 2006):

Chapter 12 (Diffusion)

Chapter 13 (Drug Release and Dissolution )

Chapter 16 (Interfacial phenomena)

Chapter 17 (Colloids)

Chapter 19 (Micromeretics)

Chapter 21 (Biomaterials) (polymer)

کل سواالت امتحانی:%40منابع ماده امتحانی فارماسیوتیکس با وزن 

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

medicines,3th.   Edition / 2013manufacture of

Chapter 5: Dosage from design and manufacture

Chapter 23: Pharmaceutical preformulation ,367

Chapter 31: Modified – release oral drug delivery ,550

Chapter 45: Pharmaceutical nanotechnology and nanomedicine ,777

Chapter 46: Delivery of biopharmaceuticals , 797

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

Chapter 12: Parenteral products

Chapter 15: Sustained and controlled release drug delivery systems

Chapter 16: target – oriented drug delivery systems
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کل سواالت امتحانی به شرح زیر:%15منابع ماده امتحانی نانو تکنولوژي باوزن 

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

edition

Chapter 7: Biotechnology based pharmaceuticaly

Chapter 12 : Pharmaceutical aspects of nanotechnology

به شرح زیر:%15منابع ماده امتحانی بیوفارماسی و فارماکوکینتیک با وزن 

Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics,)12edition (20Sixth

)harmacokineticsand pceutics(introduction to biopharmaChapter 1

Chapter 3 (one-compartment open model: interavenous bolus

administration)

Chapter 4 (multicompartmental models: interavenous bolus administration)

Chapter 5 (interavenous infusion)

Chapter 6 (drug elimination and clearance)

of oral absorption)harmacokineticspChapter 7 (

Chapter 8 (multiple dosage regimens)

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

250-281)

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

396)

Chapter 14 (biopharmaceutic considerations in drug product design)

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

bioequivalence)
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به شرح زیر:%10منابع ماده امتحانی بیوشیمی با وزن 

 Harper's Illustrated Biochemistry

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

Amino Acids & Peptides (page 14)

Proteins: Higher Order of Structure (page 30)

2. Section II

Lipids of physiologic significance (page111)

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

Nucleotides (page 286)

Nucleic Acid Structure & Function (page 303)

4. Section V. Biochemistry of Extracellular &Intracellular Communication

Membranes: Structure &Function (page 405)
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ورودي رشته زیست مواد داروئی برايPh.Dمنابع آزمون ورودي دکتري 
1393سال بهمن

21،20،19،14،13،12فصول: }3{با ضریب ;کتاب مارتین (فیزیکال فارماسی)الف)

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

}5/2{با ضریب ;(Pharmaceutics)کتاب آلتون ب)
41،32،27،25،24،7،6،5،3،2،1فصول:  

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

}5/2{با ضریب ;مولکولی)–یش (زیست شناسی سلولیکتاب لود)ج
14،13،12،11،10،5،4،3،2،1فصول:    

LodishMolecular Cell Biology(2008)

2008- ترجمه شده از چاپ ششم ( انگلیسی) - )چاپ دوم(:  تحت نظا رت دکتر رضا یوسفی1387ترجمه

}2{با ضریب کتاب موریسون بوید (شیمی آلی) :  )د
31،23،22،18،15،14،9،8،6،5،4فصول:     

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

...............................................................................................................
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1393شیمی دارویی سال رشتهPh.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

شیمی آلی :

کتاب مک موري ( آخرین چاپ)

بیوشیمی : 

کتاب هارپر آخرین چاپ   

روشهاي  دستگاهی :  

١٣٧٣مرجع : كروماتوگرافي و طیف سنجي تالیف دكتر عباس شفیعي  

شامل مباحث زیر:

عنوانفصل 

کروماتوگرافی فصل اول 

واکنش متقابل نور با اتم ها  و مولکول فصل دوم 

طیف سنجی  مرئی  و ماوراء بنفش فصل سوم

طیف سنجی مادون  قرمزفصل چهارم  

طیف سنجی تشدید  مغناطیسی  هسته اي فصل هشتم 

طیف سنجی اسپین الکترون فصل نهم  

طیف سنجی جرمی فصل دهم  
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فارماکولوژي 

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

:شامل مباحث زیر

Title

Autonomic drugs

Introduction  to  Autonomic pharmacology

Cholinestrase – Inhibiting drugs

Cholinoreceptor – blocking drugs

Adrenoceptor- Activating & other sympathomimetic drugs

 َ◌Adrenoceptor – Antagonist drugs

Cardiovascular – renal drugs

Antihypertensive agents

Vasodilators & the  treatment of   Angina pectiris

Cardiac glycosides  & other drugs used in congestive heart failure

Agents used in  cardiac arrythmias

(Diuretic agents)

Drugs that act in the central nervous system
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1393شیمی دارویی سال رشتهPh.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

Introduction to  the pharmacology of CNS drugs

 ُ◌◌ُSedative – Hypnotic drugs

The  Alcohols

Antiseizure drugs

Pharmacologic management of Parkinsonism &

Antiosychotic  agents & lithium

Antidepresant agent

شیمی داروئی 

مرجع :

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

شامل مباحث زیر:

Title

Drug   Design   and  Relationship  of  Functional  Groups  to Pharmacologic   Activity

Molecular  modeling  and  Drug  Design

Receptors   and   Drug  Action

Drug  Design Through  Enzyme Inhibition

Physicochemical  and   Biopharmaceutical   Properties  of   Drug  Substances   and
Pharmacokinetics

Drug  Metabolism
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Drug  Affecting   Cholinergic Neurotransmission

Drug  Affecting Adrenergic   Neurotransmission

Hypnotics

Antiseizure Drugs

Psychotherapeutic   Drugs : Antipsychotic  and   Anxiolytic Agents

Opioid  Analgesics

Adrenocorticoids

Estrogen,   Progestins   and   Androgens

Thyroid  Function    and   Thyroid   Drugs

Nonsteroidal   Anti- Inflammatory  Agens

Antihistamines  and   Related  Antiallergic  and  Antiulcer Agents

Antibiotics  and  Antimicrobial  Agents

Cancer  and  Cancer  Chemotheraphy
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1393رشته بیوتکنولوژي دارویی سال Ph.Dدکتري ورودي منابع آزمون

الف) بیوشیمی: 

بیست و هشتمکلیه فصول بیوشیمی هارپر چاپ -1
thHarper's Illustrated Biochemistry, 28

شیمی آلی- 2

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

نگرشی بر طیف سنجی -3

ndIntroduction to Spectroscopy, D. L .Pavia, G.M. Lampman, G. S, Kriz, J. A. Vyvgan, 2
Edition , Chapters: 2,6,7

بیوتکنولوژي: )ب
ترجمه دکتر بهروان و همکاران در (Glick & Pasternak)کتاب بیوتکنولوژي مولکولی گلیک و پاسترناك -1

دو جلد 
) ترجمه دکتر سپهري و همکاران T.A. Brown( تالیف 3کتاب ژنوم -2

) 54،39،34، 5تا 1فارماکولوژي کاتزونگ چاپ یازدهم (بخش یک، اصول پایه، فصول -3

میکروبیولوژي:)ج
EditionthKatzung Basic and Clinical Pharmacology, 11

(چاپ انگلیسی) فصول : 2010-رفرانس کتاب جاوتز- 1
) 10کلیات ( از فصل اول تا آخر فصل -
یلوس هاي گرم مثبت اسپوردار، گرم مثبت بدون اسپور، استافیلوکوکوك، استرپتوکوك، ( باس16تا آخر 11فصول -

انتروباکتریاسه، سودوموناس، و باکتري هاي گرم منفی غیر شایع) 
کموتراپی توسط آنتی بیوتیک ها –28فصل -
کلیات ویروس شناسی - 29فصل -
پاتوژنز وکنترل بیماري هاي ویروس- 30فصل -
آدنویروس ها - 32فصل -
هرپس ویروس - 33فصل -
ویروس هاي سرطان زا - 43فصل -
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ایدز - 44فصل -
کتاب تضمین کیفیت در برابر میکروب ها: در فرآورده هاي آرایشی، بهداشتی و داروهاي غیر استریل ترجمه دکتر -2

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1378فضلی بزاز سال 

2و 1فصل - بخش اول

4و 3فصل -بخش دوم

15،14،13،12فصل - بخش چهارم

: ایمنولوژي)د
)Roitt's Immunologyرویتز چاپ ششم (ایمنولوژي کتاب 
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1393سال رشته سم شناسیPh.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

:استزیربشرحامتحانیدروسضرایب

%60بالینیوپایهشناسیسم

%40داروشناسی

:کتابچاپآخرینازپایهشناسیسمقسمت

Casarett & Doull's Toxicology; The last edition

:مباحثفقط

1- History and Scope of Toxicology

2- Principles of Toxicology

3- Mechanisms of Toxicity

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

5- Environmental Pollutants and Industrial Chemicals (Carbon Monoxide)

:کتابچاپآخرینازبالینیشناسیسمقسمت

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

last edition

:مباحثفقط

Decontamination)ا(General Approach to Poisoningهامسمومیتکلیات-1

( Acetaminophen, Salicylates, NSAIDs)دردضدايھدارو-2

صرعضدايھدارو-3
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( Tricyclics, Serotonine Reuptake Inhibitors)ضدافسردگیايھدارو- 4

(Benzodiazepines, Barbiturates)آورخوابوآرامبخشايھدارو-5

لیتیموجنونضدايھدارو-6

(Ethanol, Methanol, Ethylene Glycol)اھالکل-7

(Organophosphates, Carbamates, Organochlorines, Phosphides, Bipyridils)اھکشآفت-8

(Opioids, Marijuana, Amphetamines)روانگردانومخدرمواد-9

:کتابچاپآخرینازداروشناسیقسمت

Basic & Clinical Pharmacology by Bertram G. Katzung

امتحان شاملگوارشیداروهايمبحثنیز،ویژهعناوینقسمتدرالبته.ویژهعناوینوشناسیسمقسمتبجزکتابمباحثهمه
.است
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1393داروسازي بالینی سال دکتري تخصصیورودي منابع آزمون 

Appliedفصول مشخصی  از آخرین چاپ  کتاب  – Therapeutics-

General Principles

Interpretation of   Clinical Laboratory Tests

Fluid and Electrolyte Disorders

Nausea and vomiting

Cardiovascular Disorders

Dyslipidemias, Atherosclerosis

Essential Hypertension

Anginal Syndrome

Myocardial Infarction

Heart Failure

Thrombosis

Pulmonary Disorders

Asthma

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Gastrointestinal Disorders
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Upper Gastrointestinal Disorders

Dermatologic Disorders

Acne

Psoriasis

Arthritic Disorders

Rheumatic Disorders

Women's Health

Contraception

Endocrine Disorders

Thyroid Disorders

Diabetes Mellitus

Neurologic Disorders

Headache

Parkinson's Disease

Seizure Disorders

Infectious Diseases

Central Nervous System Infections

Respiratory Tract Infections
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Tuberculosis

Urinary Tract Infections

Sexually Transmitted Diseases

Viral Hepatitis

Infectious Diarrhea

Psychiatric Disorders

Anxiety Disoerders

Schizophrenia

Major Depressive Disorders

Bipolar Mood Disorders

Hematologic Disorders

Anemia

Adverse Effects of Chemotherapy

بیوفارماسی آخرین چاپ کتاب: -
Applied Pharmacokinetics & Biopharmaceutics Shargel

منبع اصلی سؤاالت فارماکولوژي کتاب:-

edition.thKatzung BG. Basic & clinical Pharmacology.2007,10

1- Basic Principles

2- Autonomic Drugs

3- Cardiovascular- Renal Drugs

4-Drugs with important Actions on Smooth Muscle

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

7- Endocrine Drugs

8- Chemotherapeutic Drugs

سم شناسی  آخرین چاپ کتاب   و فصول مشخص  شده -
Clinical Management of Poisoning & Drug Overdose (Haddad, Shannon & Winchester)

کلیات مسمومیت ها .1
داروهاي  ضد درد.2
داروهاي ضد صرع .3
داروهاي  آنتی  دپرسانت ها.4
داروهاي آرامبخش  و خواب آور.5
داروهاي  ضدسایکوز.6
الکل ها .7
آفت کش ها .8
فلزات .9

مواد مخدر و روانگردان.10
اثرات سمی  حالل ها و گازها .11
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1393داروسازي هسته اي سال رشته Ph.Dدکتري ورودي منابع آزمون 

فارماکولوژي:

)2009تمام مباحث فارماکولوژي کاتزونگ آخرین ویرایش (

بیوشیمی:   

)2006آخرین ویرایش(Harperتمام مباحث بیوشیمی 

شیمی آلی:

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

روش هاي تجزیه دستگاهی:

)1373تمام مباحث کروماتوگرافی و طیف سنجی دکترعباس شفیعی آخرین ویرایش (-1
ترجمه دکتر برهمن موثق آخرین Pavia Lampman and Krizتمام مباحث نگرشی بر طیف سنجی -2

)1379ویرایش(
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) رشته اقتصاد و مدیریت .Ph.Dمنابع امتحان ورودي پذیرش دستیار در مقطع دکتري تخصصی ( 
1393سال دارو

)%50مبانی داروسازي (-1

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

59- Special aspects of prenatal & pediatric pharmacology

60- Special aspects of geriatric pharmacology

65- Rational prescribing and prescription writing

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

I. Basic principles

II. Autonomic drugs

III. Cardiovascular drugs

V. Drugs that act in the CNS

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

VII. Endocrine drugs

VIII. Chemotherapeutic drugs

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

1. Design of dosage forms

25. Solutions

31. Tablets and compaction

34. Hard gelatin capsules

35. Soft gelatin capsules
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36. Pulmonary drug delivery

41. Delivery of pharmaceutical proteins

)%50مدیریت و اقتصاد و آمار و اپیدمیولوژي (-2

سرافراز و دکتر غفارزادگان، انتشارات دانشگاه علوم بالینی، ترجمه دکتر - )کتاب آمار پزشکی پایه1379چاپ سوم (1-10فصول .1
پزشکی مشهد.

، انتشارات کوهسار1387مبانی اقتصاد، تالیف گریگوري منکیو، ترجمه منوچهر عسگري، چاپ دوم .2
، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1385اصول مدیریت، دکتر علی رضائیان، چاپ هیجدهم .3

(سمت)
تعیین درصد بخش ها:

%35فارماکولوژي.1
%15اشکال داروئی.2
%15آمار و اپیدمیولوژي.3
%17,5اقتصاد.4
%17,5مدیریت.5
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می توانند شرکت کنند. پزشکان(عمومی و متخصص)در رشته طب سنتی تنها  -1

درصد به 30درصد نمره نهایی به آزمون کتبی و 70.خواهد بود)مصاحبه(شفاهی و بخش کتبی2آزمون ورودي شامل -2
آزمون شفاهی و مصاحبه داده خواهد شد.

.  نفر اعالم شده است120ظرفیت پذیرش رشته طب سنتی -٣

پزشکی کالسیک و اطالعات طب سنتی خواهد بود. سهم اطالعات پزشکی بخش اطالعات 2آزمون کتبی نیز خود شامل -3
درصد خواهد بود.50درصد و سهم اطالعات طب سنتی 50رایج 

پزشکی کالسیک به شرح جدول زیر:4-1

بیماریهاي داخلی
مباحث زیر از کتاب:

Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; ٢٠١٢
Part 1 “Introduction to Clinical Medicine”
Part 2 “Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases”

483تا 1مجموعاً صفحات 

نبیماریهاي کودکا
مباحث زیر از کتاب:

Nelson Essential of Pediatrics./ W.B.Saunders/ 2011
Section
11

The Fetus andطب جنین و نوزاد the
Neonatal Infant

تا انتهاي 58فصل هاي 
62

Section
16

Infectionsبیماریهاي عفونی تا آخر 93از اول فصل 
125فصل 

Section
17

The Digestive Systemسیستم گوارشی

٩٣- ٩۴طب سنتي سال تحصیلي ) رشتھ Ph.Dضوابط و شرایط اختصاصي آزمون دكتري تخصصي (
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126فقط فصل 

زنان و زایمان
مباحث زیر از کتاب:

Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology. Lippincot,
Williams & Wilkins; 2008

Chapter 1 Prenatal Care

Chapter 34 Pelvic and Sexually Transmitted infections

Chapter 35 Benign Vulvovaginal Disorders

Chapter 36 Amenorrhea

Chapter 37 Abnormal Uterine Bleeding

Chapter 38 Premenstrual Syndrome

Chapter 40 Infertility

Chapter 41 Endometriosis

Chapter 42 Menopause

Chapter 59 Human Papillomavirus and the Management of the Abnormal Pap
Smear

Chapter 62 Management of the Adnexal Mass

جراحی عمومی
234-15صفحات2010جراحی شوارتز 
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اخالق و تاریخ پزشکی - 4-2
اخالق پزشکی:- الف

براي "انتشارات -جلد اول (مروري بر مبانی اخالق پزشکی تالیف آقاي دکتر باقر الریجانی-کتاب پزشک و مالحظات اخالقی
)1383، "فردا
تاریخ پزشکی ایران: -ب

لیف مرحوم دکتر محمود نجم آباديتا2بخش هاي منتخب از کتاب تاریخ طب در ایران جلد 
(به منظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصویر صفحات مورد اشاره از این کتاب در پایگاه کامپیوتري مرکز سنجش وآموزش 

).شده استپزشکی وزارت بهداشت قرار داده 

منابع آزمون کتبی اطالعات طب سنتی به شرح زیر است:-5

1390انتشارات المعی - قانونچه چغمینی ترجمه استاد اسماعیل ناظم- الف
نشر شهر و انتشارات -مروري بر کلیات طب سنتی: تالیف دکتر محسن ناصري، دکتر حسین رضایی زاده، دکتر رسول چوپانی-ب

66464321شماره تماس: - 1390بهار - طب سنتی ایران 
کتاب الموجز ابن نفیس، چاپ مصر (بخش هاي منتخب)-ج

(به منظور سهولت دسترسی داوطلبان، تصویر صفحات مورد اشاره از این کتاب در پایگاه مرکز سنجش و آموزش پزشکی معاونت 
).شده استآموزشی وزارت بهداشت قرار داده 

یدکتاب صرف و نحو عربی، تألیف دکتر خوانساري، انتشارات ناه- 6
81تا 29اقسام کلمه و فعل: از صفحه -1صرف: 

99تا 96از صفحه مبحث اسم: مذکر و مؤنث       -2
107تا 102مفرد و مثنی و جمع      از صفحه 

143تا 121از صفحه   ق      جامد ومشت
160تا 144معرفه و نکره               از صفحه 
168تا 166متصرف و غیر متصرف    از صفحه 

190تا 177اعراب فعل:   از صفحه - 1نحو:  
248تا 239و  از 227تا 191اعراب اسم: از صفحه - 2
265تا 259اقسام اعراب: از صفحه - 3

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

ضرایبمواد امتحانیردیف

5/1متون پزشکی فارسی1

1متون پزشکی عربی2

1تاریخ پزشکی3

2کلیات و نشانه شناسی بیماري ها4

5/1معالجات5

5/1تغذیه و مفردات6

گزیده مباحث پزشکی کالسیک شامل بیماري هاي 7
داخلی،عفونی،اطفال،زنان،زایمان،بهداشت و تغذیه

5/1

10جمع
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٦٩

برای اقامت اسامی استانھا و شھرستانھای ممنوعھ:٧جدول شماره 
اتباع خارجی

شھرستانھاي ممنوعھاستانردیف

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . آذربایجان شرقی ١

باشد . اقامت اتباع افغانی در سطح استان و سایر اتباع غیر ایرانی در شهرهاي مرزي استان ممنوع میآذربایجان غربی ٢

اردبیل٣
ر، اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت اتباع عراقی در شهرستانهاي پارس آباد،بیله سوا

گرمی،مشکین شهرو نمین ممنوع میباشد . 

اصفهان۴
ش در شهرستانهاي نطنز ، فریدن، فریدون شهر، سمیرم، چادگان، خوانسار، بخاقامت اتباع افغانی

مرکزي،  اصفهان (حومه شهر اصفهان)، دهاقان ، نائین، گلپایگان، واردستان ممنوع می باشد . 

ایالم ۵
اقامت اتباع افغانی در سطح استان و اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستان هاي مهران و دهلران و

همچنین شهرهاي مرزي ممنوع میباشد . 

اقامت اتباع غیر ایرانی در استان بالمانع می باشد .البرز۶

صرفاً شهرستان هاي دیلم و گناوه براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میباشد .  بوشهر٧

شهرداري تهران براي اتباع افغانی 13فاقد ممنوعیت به استثناي منطقه خجیر در منطقه تهران ٨

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . چهارمحال بختیاري٩

خراسان جنوبی١٠
اقامت کلیه اتباع خارجی در شهرستانهاي مرزي نهبندان،سربیشه،درمیان ،قاین،زیرکوه،فردوس و 
سرایان و طبس  ممنوع می باشد .  اقامت اتباع افغانی در شهرستانهاي بیرجند و خوسف ممنوع 

است.اقامت اتباع عراقی در سطح استان ممنوع است . 

راقی در سطح استان ممنوع می باشد .اقامت اتباع افغانی و عخراسان شمالی١١

خراسان رضوي١٢
شهرستانهاي مرزي : تربت جام،قوچان،تایباد،خواف،سرخس،کالت نادري و درگز براي اقامت اتباع

افغانی ممنوع است . 

خوزستان١٣
اتباع اقامت اتباع افغانی در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع می باشند. اقامت و تردد  

خارجی در شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان ممنوع میباشد
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٧٠

تبصره : اقامت اتباع خارجی دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر بالمانع 
میباشد . 

زنجان١۴
اقامت اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده براي

اتباع عراقی مجاز میباشد . 

تانسیستان و بلوچس١۵

اقامت اتباع افغانی در کل استان ممنوع می باشد.

شهرستانهاي اقامت و تردد اتباع خارجی در شهرستانهاي زابل،هیرمند،زهک و بخش هاي مرزي 
خاش،ایرانشهر،سراوان و چابهار ممنوع می باشد. 

سمنان١۶
قه تردد و اقامت اتباع خارجی در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام ، مرکز آزمایش معراج یک و منط

هاي دامغان از جاده جندق بطرف مرکز آزمایش سراج ممنوع می باشد.اقامت اتباع افغانی در شهرستان
دامغان ممنوع است..شاهرودو 

فارس١٧
اقامت اتباع افغانی در شهرستانهاي فیروز آباد ، فراشبند،داراب،ارسنجان،فسا،مهر،رستم،نی ریز و خنج 
ممنوع میباشد .

. به استثناء شهرستان قزوین ، سایر شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میباشدقزوین١٨

اقامت اتباع غیر ایرانی در استان بالمانع است . قم ١٩

کرمان٢٠
اقامت اتباع افغانی در شهرستانهاي نوجان،بافت، عنبرآباد،قلعه گنج، ریگان، بم، فهرج 

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

.استان و کلیه اتباع خارجی در شهرهاي مرزي استان ممنوع میباشداقامت اتباع افغانی درسطحکرمانشاه٢١

کردستان٢٢
اقامت اتباع افغانی در سطح استان  و اقامت اتباع خارجی در بخش مرکزي شهرستان سقز و 

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

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . مدبویراحکهگیلویه و ٢٣

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . گیالن٢۴

صرفاً شهرستان هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغانی مجاز میباشد .  گلستان٢۵

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . لرستان٢۶
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اقامت اتباع افغانی در کل استان ممنوع می باشد.مازندران٢٧

مرکزي٢٨
شهرستان هاي آشتیان، تفرش، فراهان،فرمهین،خمین، شازند، محالت، زرندیه، کمیجان و بخش 

خنداب از توابع اراك براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میباشد .  

اقامت اتباع افغانی در سطح استان ممنوع می باشد . همدان٢٩

هرمزگان٣٠
آباد،قشم،ابوموسی،جاسک ممنوع می باشد.اقامت اقامت اتباع  عراقی در شهرستانهاي کیش،حاجی 

اتباع افغانی در کل استان ممنوع می باشد.

صرفاً شهرستان هاي خاتم و بافق براي اقامت اتباع افغانی ممنوع میباشد .  یزد٣١
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پاسخ اشتباه و یا سوالی که بیش از یک پاسخ داده شود یک امتیاز منفی و سـوالی ،3به ازاي هر پاسخ صحیح امتیاز در این آزمون 
وع نمـرات نمره هر درس می باشد و نمره کتبی هـر فـرد مجمـمجموع امتیاز ها،که پاسخ داده نشده امتیاز صفر منظور می گردد.

دروس آن رشته می باشد.

تعداد 1nام بھ درصد، iنمره درس iNکهبه دست می آید3n  x 1002n-13ni=N/هر درس به درصد از فرمول کتبی نمره 
می باشد.تعداد کل سواالت nوتعداد پاسخ غلط2n،پاسخ صحیح

داوطلبان دقت نمایند :

فقط بصورت اینترنتی از طریق سایت 15/6/39لغایت 1/6/39ثبت نام آزمون ، ارسال مدارك و دریافت کد رهگیري از تاریخ 
http://sanjeshp.ir صورت می پذیرد . همزمان با تکمیل فرم ثبت نام داوطلبان می بایست نسبت به ارسال مدارك اسکن شده

الزم به ذکر است پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك و خود فقط بصورت اینترنتی به آدرس فوق الذکر اقدام نمایند . 
کد رهگیري صادرمی شود و براي افرادي که کد رهگیري دارند کارت بالفاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب براي وي

ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیري آن را به همراه نسخه چاپ شده از فرم ثبت نامشان  
براي مراحل بعدي آزمون  نزد خود محفوظ نگه دارند.

صورت حضوري یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد الزم به توضیح است که هیچگونه مدرکی ب
.همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. لذا داوطلبان ملزم می باشند کلیه مدارك اسکن 

رادي که در هنگام ثبت نام مدارك ارسال نمی کنند و یا به افشده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال نمایند . 
ناقص ارسال می کنند  کد رهگیري داده نمی شود و کارت ورود به جلسه نیز صادر نخواهد شد. 

هزار ریال) است. داوطلب بایستی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی پانصدیال (500000مبلغ هزینه ثبت نام -1
) اقدام نماید.الزم به ذکر است که Ph.Dنسبت به خرید اعتبار و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون دکتري تخصصی (

ان قابل استرداد نمی باشد.داوطلبان باید کد پرداخت را در فرم ثبت نام وارد نمایند. وجه پرداختی به هیچ عنو

تکمیل دقیق فرم ثبت نام اینترنتی .-2

:) مدارك الزم براي ثبت نام و شرکت در آزمونو

:کتبی هر درس به درصد) نحوه محاسبه نمره ه
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کد رهگیري ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان (داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازي به ارائه کد رهگیري از سایت ایثار یا کد -3
ایثارگري ندارند) 

انشگاه محل تحصیل خود مراجعه نموده و از طریق دانشگاه مذکور نسبت به به د1دانشجویان ترم آخر با همرا داشتن فرم شماره -4
ارسال اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند(لزوماٌ از ارسال موارد مربوطه اطمینان حاصل شود.بدیهی است در صورت عدم دریافت توسط 

د شد). دانشجویان ترم آخر بایستی فرم مرکز سنجش آموزش پزشکی،این مرکز هیچگونه مسئولیتی نداشته و نقص مدك درج خواه
مربوط به خود را با مهر و امضاي رسمی بدون قلم خوردگی یا الك گرفتگی اسکن نموده و ارسال نمایند.1شماره 

باشند. الزم است این معلول جسمی و حرکتی می، ناشنواي مطلق ،گواهی در خصوص وضعیت داوطلبانی که نابیناي مطلق -5
را اسکن نموده،همراه با سایر مدارك از وطلبین گواهی مذکور را از مراکز سازمان بهزیستی استان ذیربط دریافت و آندسته از دا

طریق سایت مرکز سنجش ارسال نمایند.

داوطلبان بایستی بعد از مطالعه کامل فرم ،،براي جلوگیري از هر گونه اشتباه در تکمیل فرم ثبت نام - 6
را تکمیل نمایند . فرم ثبت نام اصلی

)می بایست فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. الزم است داوطلبان به 93- 94کلیه داوطلبان آزمون دکتري تخصصی (سال تحصیلی-7
هنگام تکمیل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمایند. بدیهی است هرگونه سهل انگاري در این امر موجب اختالل در ورود اطالعات 

داوطلب در رایانه خواهد شد. ضمنا کد رهگیري دریافتی را جهت دریافت کارنامه و پاسخنامه خود یادداشت نمایند و از مربوط به
فرم ثبت نام خود پرینت بگیرند.

داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل در زمان ثبت نام مراتب را به آدرس-8

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

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

ب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر مرحله نام بصورت اینترنتی است در صورت محرز شدن تقلتذکر مهم : با توجه به اینکه ثبت
از آزمون (برگزاري ، قبولی و تحصیل) از تحصیل داوطلب جلوگیري شده و محرومیت متخلفان به مراتب بیشتر از شرایط عادي 

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

:31/5/93لغایت25/5/93مدارك الزم جهت اسکن و ارسال اینترنتی از تاریخ -9

(از اسکن عکس هایی که داراي مهر می باشد خودداري شود)3*4عکس-1- 9

اصل کارت ملی- 9-2

اصل شناسنامه.- 9-3



)                                                وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکیPh.Dدفترچه راهنماي آزمون دکتري تخصصی(

٧٤

اصل دانشنامه دوره کارشناسی ارشد ویا دکتري عمومی و یا مدرك معتبري که نمایانگر فراغت از تحصیل داوطلب - 9-4
باشد.(مدارك تحصیلی خارج از کشور باید به تایید یکی از وزارتخانه هاي بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و 

فناوري رسیده باشد.)

- 2تحصیلی( براي دانشجویان ترم آخر گواهی معدل ترم هاي گذرانده شده ).در صورتیکه در مدارك اصل گواهی معدل دوره-5- 9
معدل قید شده باشدنیازي به ارائه گواهی معدل نمی باشد.(بدیهی است در صورت عدم ارائه معدل امتیاز مربوطه صفر منظور 10

خواهد شد)

امضاء و ممهور شده باشد .ه الزاماًمربوط به دانشجویان ترم آخر ک1فرم شماره - 6- 9

اصل مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه عمومی -7- 9

)2براي اعضاي هیئت علمی (مربی) رسمی متقاضی استفاده از ظرفیت مازاد(و فرم شماره 1393اصل حکم کارگزینی سال - 9-8

براي اعضاي هیئت Ph.Dري جهت ادامه تحصیل در مقطع موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط از باالترین مقام مسئول ادا- 9-9
علمی مربی رسمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته  

در ارتباط با ماموریت آموزشی کارکنان ، دانشگاه/دانشکده ذیربط می تواند به استناد آئین نامه اداري استخدامی و تشکیالتی 
Ph.Dصوب هیئت امنا، نسبت به اعطا ماموریت آموزشی به کارکنان جهت ادامه تحصیل در مقطع کارمندان غیر هیئت علمی م

اقدام نماید در غیر این صورت کارکنان مذکور می بایست از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

مور ایثارگران استان محل فرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از منشی و سایر تسهیالت مربوطه صادره از بنیاد شهید ا- 9-10
پرونده

اصل معرفی نامه براي استعداد هاي درخشان ازدانشگاه مربوطه طبق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و - 9-11
)3(فرم شماره استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اصل مدرك زبان- 9-12

رقمی ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان (داوطلبان شاهد و ایثارگر نیازي به ارائه کد رهگیري از 12کد رهگیري - 9-13
سایت ایثار یا کد ایثارگري ندارند)

فرزند یا همسر جانباز–کارت جانباز –کارت فرزند یا همسر شهید - 9-14

جهاد گران داوطلب بسیجی از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزيفرم مربوط به - 9-15

(ویژه دانش آموختگان رشته هاي داراي طرح اجباري)گواهی نشان دهنده موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان-9-16
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مانی تعیین شده جهت ارسال به موقع شود داوطلبان مدارك اعالم شده را از قبل آماده نمایند تا بتوانند در مهلت زتوصیه می٭
کیلو بایت تهیه شوند.300تا 20و حجم jpgاینترنتی مدارك اقدام نمایند. هر یک از تصاویر اسکن شده می بایست با فرمت 

کرمان و کرمانشاه و این که توزیع کـارت فقـط ،اهواز، مشهد،شیراز،اصفهان،تبریز،شهر تهران 8با عنایت به برگزاري آزمون در 
لغایـت 29/7/93سـه شـنبه روز از مـی تواننـد جهـت اخـذ کـارت ورود بـه جلسـه آزمـونانداوطلبـبصورت اینترنتی است لذا، 

ه سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند.ب30/7/93چهارشنبه

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

تذکرات:

) رشته هاي علوم پایه پزشکی و بهداشت ،تعهد خاص و یا عام Ph.Dاز کلیه پذیرفته شدگان آزمون دوره دکتراي تخصصی (الف : 
تشخیص کمیسیون تعهدات خاص وزارت متبوع اخذ می گردد.بر اساس اعالم نیاز از یکی از دانشگاهها و با

مستخدمین رسمی وزارت متبوع و موسسات تابعه و دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی -1تبصره 
کشور،تعهدات خاص استخدامی به واحدهاي مربوطه خواهند سپرد.

،موسسات و شرکت هاي دولتی و وابسته بـه دولت،چنانچـه هزینـه هـاي تحصـیلی مستخدمین رسمی سایر وزارتخانه ها-2تبصره 
ایشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذیرنده دانشجو پرداخت گردد از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

و یا سایر نهادها می باشند، ) که شاغل در دانشگاه آزاد اسالمیPh.Dموضوع تعهدات قانونی دانشجویان مقطع دکتري تخصصی («
مطرح و مصوب گردید، کلیه مستخدمین (مربیان 19/4/91در چهل و هشتمین جلسه شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

و کارکنان) دانشگاهها، سازمانها و نهادهاي غیر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آزمون دوره دکتري 
) رشته هاي علوم پزشکی بصورت آزاد پذیرفته می شوند، می بایست پس از قبولی متعهد خدمت در وزارت Ph.Dتخصصی (

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند و در صورتی که درخواست تعهد به محل خدمت خود را دارند، محل خدمت باید متعهد 
مان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد را پرداخت نموده و حکم شود که کلیه هزینه هاي تحصیلی که از سوي وزارت بهداشت، در

.»ماموریت آموزشی دانشجوي مورد نظر را صادر نماید

هر مرحله از آزمون و یا تحصیل عدم واجد شرایط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالی مشخص گـردد قبـولی در صورتیکه در-ب
و طبق مصوبات هیأت بدوي رسیدگی به تخلفـات بـا ر آزمون سال بعد محروم او کان لم یکن تلقی می گردد و داوطلب از شرکت د

.او برخورد خواهد شد 

داوطلبان دقت نمایند در صورت قبولی و پذیرش در دانشگاه ، می بایست در هنگام ثبت نام متعهد شـوند دوره تحصـیل را طـی ج: 
مدت تعیین شده به اتمام خواهند رساند.
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انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون زنجان،ایران، مشهد،،شهید بهشتیپزشکی تهران،د: دانشگاههاي علوم 
ایران هیچگونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان ندارند.
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مخصوص داوطلبان متقاضی استفاده از آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر 
)93- 94(سال تحصیلیPh.Dوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آزمون دکتري تخصصی 

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

نام 
پدر

شماره 
شناسنامه

سال فارغ 
التحصیلی

رشته 
تحصیلی

دانشگاه 
محل 

تحصیل

دن دارابو
3شرایط ماده 

دارابودن 
شرایط ماده 

4
توضیحات

مدارك پیوست مربوط به احراز شرایط :

:3ماده 

: 4ماده 

و آموزش درصورت مغایرت هریک از مواردفوق با مفاد آئین نامه تسهیالت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان 
پزشکی مسئولیت عواقب بعدي بعهده دانشگاه و خود داوطلب خواهد بود . 

محل مهر و امضاء معاون آموزشی دانشگاه

٣فرم شماره 
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