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  قدمه:م
علم و آگاهي و اميد سربلندي  يتمامي پويندگان و پژوهندگان عرصهكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي ا سپاس بيب

پژوهشي  دكتريو ) Ph.Dي تخصصي (ادكتر براي داوطلبان عزيز، ضوابط و شرايط برگزاري آزمون پذيرش دانشجو در مقطع
انساني متعهد و متخصص به مين نيروي أبا هدف تپزشكي دندان ، بهداشت و تخصصي، داروسازي وپزشكي يهاي علوم پايهرشته

زمان  است.صورت اينترنتي ه فقط بو  4/21/69 تا 42/11/69و ارسال مدارك از تاريخ  نام نويسي. مهلت گرددشرح زير اعالم مي
  است. 21/2/97و  20/2/79برگزاري آزمون 

  و برگزاري آزمون ضوابط و شرايط ثبت نام - بخش اول

  
  داراي شرايط عمومي زير در تمام ادوار تحصيلي و مراحل شغلي باشند: كه  هستندني مجاز به شركت در آزمون اداوطلب

  برخورداري از سالمت و توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر  -1
  واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمونهاي مختلف كشور  -2
  اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي  -3
  پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران  -4
  آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروههاي محارب و ملحد و هواداري از  -5
  نداشتن سوء پيشينه كيفري  -6
  عدم اشتهار به فساد اخالقي  -7
  

  به شرح زير است:پزشكي دندانو  داروسازي ،و تخصصي بهداشت ،شرايط اختصاصي براي ثبت نام رشته هاي علوم پايه پزشكي
دامپزشكي ، ، داروسازيپزشكيپزشكي، دنداناي (ي حرفهايا دكتر مرتبطكارشناسي ارشد (فوق ليسانس)  ينامهشدان دارا بودن -1

براي  5 ي، جدول شمارهتخصصي و بهداشت، پايه پزشكيهاي علوم براي رشته 3 يو علوم آزمايشگاهي) طبق جدول شماره
  .هاي داروسازيبراي رشته 10 يجدول شماره و پزشكيهاي دندانرشته

  .ارائه نمايندرا 31/6/97گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ توانند ميآخر  انشجويان ترمد
قبولي وي  ،فارغ التحصيل نشود پس از اعالم نتايج 31/6/97دانشجوي ترم آخر، به هر دليلي، تا تاريخ  درصورتيكه تذكر مهم:

    كان لم يكن و از شركت در آزمون سال آينده نيز محروم خواهد شد.

، رشته امتحاني خود را )10و  5، 3ي (بر اساس جداول شماره كليه داوطلبان دقت نمايند كه مطابق با مدرك تحصيلي
  انتخاب نمايند.

  دارندگان مدارك معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون نيستند.تبصره: 
هاي دكتري تخصصي يا پژوهشي مي باشند كه در فرم ثبت داوطلبان براي شركت در آزمون صرفا مجاز به انتخاب يكي از دوره -2

   نام بايد نسبت به  انتخاب يكي از آنها اقدام نمايند.
  باشند.مي 10و  5، 3ي دار طبق جداول شمارههاي ستارهمتقاضيان دوره پژوهشي فقط مجاز به انتخاب رشته توجه:

  

 شرايط اختصاصي براي ثبت نام:-2

 شرايط عمومي براي ثبت نام:-1
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مجاز به  31/6/97گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ  ياي با ارائهحرفه دكتريدانشجويان ترم آخر كارشناسي ارشد و  -3
  .هستندشركت در آزمون 

  . (با رعايت مدارك مورد پذيرش آن رشته) هستند رشتهمجموعه يا  دومجاز به ثبت نام در  حداكثرداوطلبان  -4
يا انصراف  انددانشگاه ثبت نام نكرده در كه 69-79سال تحصيلي  Ph.Dپذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي  -5

الزم  خواهد بود. ي داوطلبعهده رمسئوليت عواقب بعدي ب ،غير اين صورت در .نيستندمجاز به شركت در اين آزمون  ،اندداده
  شود.شدگان شهريه پرداز نميبه ذكر است اين محروميت شامل پذيرفته

و در صورتي كه در حين انجام طرح  كننددر آزمون شركت  طرح نيروي انساني پايانتوانند قبل از شروع و يا داوطلبان مي -6
  .شودتحصيل فراهم مي يامكان ترخيص ايشان براي ادامه ،شوندنيروي انساني در آزمون قبول 

سسات آموزشي و تحقيقاتي ؤم يدر كليهتخصصي يا دستياري  )Ph.D( هاي دكتري تخصصيعدم اشتغال به تحصيل در دوره -7
  كشور

 )نيستليست مورد پذيرش  اين خارج ازمدارك ( :به شرح ليست زيردارا بودن يكي از مدارك زبان انگليسي  -8
  نوع مدرك زبان    حداقل نمره  توضيحات

-  50   MHLE
-    50   MSRT 

 TOEFL (pBT)   480    اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور
TOEFL (iBT)   60    سازمان سنجش آموزش كشوراخذ شده در خارج از كشور يا 

 IELTS (academic)   5    اخذ شده در خارج از كشور يا سازمان سنجش آموزش كشور
-    480   TOLIMO 
-    70   MELAB 
 اين دوره در آزمون ،را كسب كرده باشند 49الي  45 ينمره  MHLE و  MSRT زم به ذكر است داوطلباني كه در امتحان زبانال

در غير اين صورت  .شوند )50( نصاب نمره حد موفق به كسب  زمان امتحان جامع كه تا  مشروط بر اين ؛توانند ثبت نام نمايندمي
  شود.ها جلوگيري ميتحصيل آن يقبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و از ادامه

هاي زبان انگليسي مورد به صورت مشروط به ساير آزمون MSRTآزمون زبان  49الي  45در خصوص تسري پذيرش نمرات 
 يچهل و ششمين جلسه يبر اساس مصوبه ،هاي علوم پزشكي) رشتهPh.Dپذيرش جهت شركت در آزمون دكتري تخصصي (

حدنصاب هاي مذكور موفق به كسب ، داوطلباني كه در آزمون13/4/89ريزي علوم پزشكي مورخ شوراي معين شوراي عالي برنامه
دكتري  يمي توانند در آزمون دوره ،درصد نمرات حدنصاب را كسب كرده باشند 90در صورتي كه حداقل  ،اندالزم نشده
 ي) موفق به كسب نمرهPh.Dدكتري تخصصي ( يمشروط بر اين كه تا زمان آزمون جامع دوره ؛كنند) شركت Ph.D(تخصصي 

  شود.ها جلوگيري ميتحصيل آن يها كان لم يكن تلقي شده و از ادامهحدنصاب شوند. در غير اين صورت قبولي آن
پژوهشي كسب حداقل هاي مندرج در جدول فوق الزامي بوده و بصورت مشروط  دكتريبراي ثبت نام در آزمون دوره  تبصره:

  قابل قبول نمي باشد.
 20/11/49از تاريخ گيرد كه تاريخ آزمون زبان آنان مهم: مدارك زبان افرادي مورد پذيرش قرار ميتذكر 

  .شد)  با8201/مارس/ 11( 20/21/69 تا تاريخ) 6201/فوريه/9(
  

درقسمت مربوطه در فرم ثبت نام درج جدول زير را به شرح نگليسي خود اطالعات گواهي زبان اداوطلبان بايد  :1 نكته
  (مدارك زبان ارسال شده، بررسي نخواهند شد). ندارندنيازي به اسكن و ارسال مدرك زبان و  نمايند
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  : اطالعات گواهي زبان انگليسي1جدول شماره 
Certification Code تاريخ آزمون (شمسي)  تاريخ آزمون (ميالدي)  نمره  MHLE 
Barcode تاريخ آزمون (شمسي)  تاريخ آزمون (ميالدي)  نمره  MSRT  
ETS Username & Password تاريخ آزمون (شمسي)  آزمون (ميالدي)تاريخ   نمره  TOEFL  
Test Report Form Number تاريخ آزمون (شمسي)  تاريخ آزمون (ميالدي)  نمره  IELTS  
Register Number تاريخ آزمون (شمسي)  تاريخ آزمون (ميالدي)  نمره  TOLIMO  

در فرم ثبت نام وارد نمايند.  دقيقو  كاملطور ه اطالعات درخواستي را ب دالزم به ذكر است داوطلبان باي :2 نكته
 ،ييد نشودي كه اطالعات به هر دليلي تأداوطلب است و در صورت يعهده راطالعات وارد شده بدرستي مسئوليت 

  گونه مسئوليتي نخواهد داشت. هيچزشكي پمركز سنجش آموزش 
 در دقت با بايد كه است باال جدول در شده خواسته اطالعات فقط انگليسي، زبان مدارك درستي تأييد و بررسي مالك  :توجه

  ).شد نخواهند بررسي داوطلبان، توسط شده ارسال زبان داركم( شود وارد نام ثبت فرم
  

آزمون زبان در آزمون شفاهي  يكه در آزمون كتبي، زبان تخصصي حذف شده است، نمرات كسب شده با توجه به اين
  .ثر خواهد بودؤمداراي امتياز بوده و در نتيجه دوم)  يمرحله(

(عدم اعالم نتايج آزمون زبان، مسافرت داوطلب، بيماري، مشكالت شخصي و...) نمره و ساير  چه به هر دليلبديهي است چنان
در شد، اهد هايي كه براي ويرايش فرم ثبت نام و تكميل مدارك اعالم خومشخصات گواهي زبان در هنگام ثبت نام يا در فرصت

  داوطلب از شركت در آزمون محروم و حذف خواهد شد. فرم ثبت نام وارد نشود،
  
  عمومي: يوضعيت وظيفه -9

 ،و تخصصي بهداشت ،پزشكي يهاي علوم پايه) رشتهPh.Dتخصصي ( دكتري پژوهشي و دكتري داوطلبان مرد كه در آزمون
يكي از  ،دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت نام) الزم است هنگام پذيرش در كنند،شركت مي 1397پزشكي سال دندان و داروسازي

تحصيل  يدر غير اين صورت مجاز به ادامه عمومي دارا باشند، يشرايط زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه
  نخواهند بود.

  هوشمند  يان خدمتاداشتن كارت پ -9-1
  ران و موارد خاص)ايثارگ پزشكي، (كفالت، هوشمند مداشتن كارت معافيت دائ -9-2
  و ماقبل). 1345گروه پزشكي متولد  دكترين شرايط معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري (دارندگان مدرك واجدا -9-3

 (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي و در زمان ثبت نام، كارت معافيت دائم
  ارائه نمايند.

  و قبل از آن به شرط اين كه تغيير سن نداده باشند. 1347اول سال  ين نيمهتولدام -9-4
آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه، قبل از تاريخ اعزام به  يمشموالن داراي برگه -9-5

  (مندرج در برگ اعزام) باشد. خدمت
(مندرج در برگ اعزام) به  ، الزم است در تاريخ مقرراست: افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانشگاه تبصره

تحصيل از خدمت  يجهت ادامه خدمت اعزام شوند. بديهي است در صورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط،
  تحصيل نخواهند بود. يرت غايب محسوب شده و مجاز به ادامهصو در غير اين ترخيص خواهند شد.

  شوند.التحصيل ميدر سنوات مجاز تحصيلي فارغ 31/6/97عمومي كه تا تاريخ  دكتريدانشجويان سال آخر مقطع  -9-6
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التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا عمومي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ دكتريالتحصيالن مقطع فارغ -9-7
  تخصصي بيش از يك سال سپري نشده باشد. دكتريزمان پذيرش در مقطع 

  عمومي بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي به طول انجاميده، شرايط  دكتريداوطلباني كه مدت تحصيل آنان در
  حصيلي در مقطع باالتر را ندارند.استفاده از معافيت ت

گواهي اشتغال به خدمت و موافقت باالترين مقام اجرايي  يها با ارائهخانهها و يا وزارتنان متعهد خدمت در سازمانكارك-9-8
  سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.

  براي ادامه تحصيل. هگواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط يكاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه -9-9
  .هستندعمومي كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي  دكتريمدرك  يطالب علوم ديني دارنده -9-10

 ييد نمايند كه طلبه ي خراسان و اصفهان تأعلميه يهاي علميه يا مركز مديريت حوزهدر صورتي كه مركز مديريت حوزه
به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه،  ،قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه

  اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بالمانع است.
مربوط را ارائه نمايند. بديهي است هر  يعلميه يحوزه ينامهاين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت

تحصيل وي در دانشگاه منوط به تطبيق و احراز  ياي را خاتمه يافته اعالم كند، ادامهطلبه يعلميه معافيت تحصيل يحوزه زمان
بهره مندي از معافيت تحصيلي دانشگاهي توسط معاونت وظيفه عمومي استان محل استقرار دانشگاه خواهد بود. در غير شرايط 

  اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.
  كفالت و ...) در مدت اعتبار آن (پزشكي، معافيت موقت بدون غيبت يمشموالن داراي برگه -9-11

  نمي باشند و لذا اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل
  بايستي برابر فرآيند تعريف شده درخواست معافيت تحصيلي نمايند.

  عمومي فاقد غيبت اوليه. دكتريكاركنان وظيفه (سربازان حين خدمت) داراي مدرك  -9-12
 و صدور  هگواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط ياين دسته از كاركنان پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه

پس از بررسي واجد شرايط برخورداري از معافيت تحصيلي به شرط اين كه ( 10مجوز تحصيل از سوي دفاتر پليس +
  از خدمت ترخيص خواهند شد.شناخته شوند)، براي ادامه تحصيل 

بايد پس  ليكن ،مي باشندرسد مجاز به شركت در آزمون به اتمام مي 31/6/97اي كه خدمت آنان تا تاريخ : كاركنان وظيفهتبصره
  ارائه نمايند. گواهي اتمام خدمت يا كارت پايان خدمت ثبت نام در دانشگاه، زماناز قبولي و 

(ابالغ قانون جديد  22/8/90در صورتي كه از تاريخ اند، بوده دكتريكه قبالً داراي مدرك غيبت فاقد دانشجويان انصرافي  -9-13
از تاريخ  ،چنينيه بوده باشد و همها در سنوات اولوظيفه عمومي) الزاماً يك بار انصراف از تحصيل داده باشند و تاريخ انصراف آن

  جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد. يقبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته يانصراف در دانشگاه و رشته
در حال  »هات علمي مورد نياز دانشگاهي تأمين هيأقانون نحوه«ها كه در راستاي ت علمي دانشگاهمشموالن عضو هيأ -9-14

ين شده از تحصيل برابر فرآيند تعي يجهت ادامه پس از احراز شرايط،انجام خدمت هستند. اين افراد پس ازقبولي در دانشگاه، 
  خدمت ترخيص خواهند شد.

  تذكر:
براي آنان و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، مجوز تحصيلي  نيستندتحصيل  يمشموالن غايب مجاز به ادامه -الف

  باشند.ها مجاز به ثبت نام از آنان نميصادر نگرديده و دانشگاه
يا اخذ معافيت دائم، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را و ضرورت  يها تا پايان خدمت دورهدانشجويان اخراجي دانشگاه -ب

  نخواهند داشت.
  .نيستندد در اين آزمون از نظر معافيت تحصيلي مجاز به شركت مجد )تخصصي دكتري( دورهاين التحصيالن فارغ -ج
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اين دسته از كاركنان در صورت  .نيستندزمان با انجام خدمت مجاز به تحصيل هم(سربازان در حال خدمت) كاركنان وظيفه -د
  تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. يقبولي در دانشگاه در صورت نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط، جهت ادامه

  .استحداكثر شش سال  ،دوره ينامهبر اساس آيين) Ph.D( دكتريمدت تحصيل در مقطع  - ه
مراجعه  vazifeh.police.irاطالعات بيشتر به سايت سازمان وظيفه عمومي ناجا به نشاني جهت كسب توانند مي داوطلبان*

  نمايند.
 
  :اتباع خارجيضوابط و مقررات مربوط به  - 10

عالوه بر  97-98 هاي گروه پزشكي سال تحصيليتخصصي رشته دكتري ياتباع خارجي متقاضي شركت در آزمون ورودي در دوره
  ، بايد داراي شرايط زير نيز باشند:شرايط عمومي و اختصاصي آزمون

راهنماي آزمون بوده و در صورت عدم احراز شرايط   يدقيق مندرجات دفترچه يپذيرفته شدگان غيرايراني ملزم به مطالعه -10-1
  هيچ عذري مبني بر عدم اطالع از مفاد دفترچه پذيرفته نيست. ،مندرج در دفترچه

 ينمره %100 و داوطلبان موظف به كسب استطور آزاد بالمانع ه ايراني مقيم در ج.ا.ايران بي داوطلبان غيرشركت كليه -10-2
 ،عمل آمده استه صورت بورس موافقت به تحصيل آنان ب يدر خصوص دانشجوياني كه با ادامه وليد. حدنصاب قبولي خواهند بو

آزاد آن رشته را كسب نمايند. اين افراد الزم است  يسهميه ايرانيِ ينفر آخرين فرد پذيرفته شده يحدنصاب نمره %70بايست مي
راه ساير مرا از طريق مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت دريافت و ه اي مبني برموافقت با بورسنامهمعرفي ،هنگام ثبت نام

  كرده و ارسال نمايند.نسخه اصلي را اسكن  ،مدارك
  .داشتن شرايط عمومي و اختصاصي اين آزمون -10-3
ثبت نام اتباع  .هستندمجاز به شركت در آزمون  ،ايراني مقيم جمهوري اسالمي ايران و داراي اقامت قانونيفقط اتباع غير -10-4

  :استمذكور در آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي زير 
  داراي حداقل شش ماه مجوز اقامت يگذرنامه -10-4-1
در مورد  نيروي انتظامي يييديهتأ( پناهندگي سياسي صادره از طرف نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران يدفترچه -10-4-2

  اصالت و اعتبار آن ضروري است).
كل امور اتباع و مهاجرين خارجي  ياتباع غيرايراني داراي اعتبار در همان سال بر اساس اعالم اداره يكارت هويت ويژه -10-4-3

  وزارت كشور
  كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور يآخرين كارت آمايش معتبر بر اساس اعالم اداره -10-4-4

(ص) العالميه بر اساس گذرنامه و اقامت  متقاضيان تحصيل فرزندان طالب مركز جامعه المصطفي يتبصره: پذيرش و ثبت نام اوليه
ي و اقامت قانوني تحصيل آنان منوط به اخذ گذرنامه و رواديد تحصيل يآن مركز بالمانع بوده و ثبت نام قطعي و ادامه يصادره
  است.

پذيرش آنان لغو  اتباع غيرايراني را عالمت نزده باشند، يگزينه ،آزمون يشدگان در هنگام ثبت نام اوليهچه پذيرفتهچنان -10-5
  .شودمي
و در صورت  نيستندمتقاضيان تحصيل غيرايراني مجاز به انتخاب رشته در مناطق غيرمجاز تردد و اسكان اتباع غيرايراني  -10-6

ها از پذيرش و دانشگاه شودمناطق غيرمجاز، قبولي و پذيرش آنان در آزمون همان سال كان لم يكن تلقي مي يرشتهقبولي در كد
  اين دسته از متقاضيان معذور خواهند بود.

متقاضيان تحصيل به استثناء  يگونه تعهدي در خصوص صدور مجوز اقامت براي خانواده جمهوري اسالمي ايران هيچ -10-7
  همسر و فرزندان دانشجويان ندارد.
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شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي دانشگاه محل قبولي خود  فتهمتقاضيان تحصيل همانند پذير -10-8
  خواهند بود.

به  (ع) مركز آموزش عالي اهل بيت(ص) و  سسات آموزش عالي يا مراكز جامعه المصطفيتحصيل متقاضيان در ساير مؤ -10-9
  تخصصي پزشكي ممنوع است. دكتري يصورت هم زمان يا تحصيل در دوره

  ل قانون نظام وظيفه نيستند.دانشجويان غيرايراني به دليل تابعيت غيرايراني مشمو -10-10
 ي(جدول شماره آموزش عالي واقع در مناطق ممنوع سساتها و مؤهاي تحصيلي دانشگاهذيرش اتباع بيگانه در رشتهپ -10-11
گردد و پذيرش داوطلب كان لم يكن تلقي مي ،در صورت انتخاب مناطق ممنوع و قبولي آنان در اين مناطق«. نيست) مجاز 13

 .»آيدميهاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نبوده و از ثبت نام و تحصيل آنان ممانعت به عمل امكان بررسي جهت رشته

تحصيلي طبق مصوبات وزارت  يمقاطع)، موظف به پرداخت شهريه يپذيرفته شدگان غيرايراني آزمون (در كليه يكليه -10-12
. لذا الزم است پيش از ثبت نام در آزمون با هستندگيري شود) از مركز خدمات آموزشي پي( بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  ثبت نام اوليه اقدام نمايند. آگاهي كامل از شهريه نسبت به
هاي مختلف التحصيالن رشتهيا مدرك رسمي فارغ موقت يمندرج در گواهينامه 14بودن حداقل معدل كل  دارا -10-13 

  .ارشد كارشناسي
 پذيرفته شدگان  سنجش آموزش پزشكي با معدل مندرج در مدرك تحصيليِ درصورت مغايرت معدل اعالم شده به مركز

 وص اين افراد اقدام خواهد شد.مطابق مقررات درخص ،در مقاطع مختلف تحصيلي

بوده و مجدداً با  رازتهم كه دانشجو داراي مدرك تحصيليِ  شوددرحين تحصيل پذيرفته شدگان غيرايراني محرز  چنانچه -10-14
از تحصيل ايشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب  ،شركت در اين آزمون در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است

 ي پذيرش و ثبت نام اوليه است.. دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحلهشودمي

پس از فراغت از تحصيل به كشور خويش بازگردند و دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص  بايدالتحصيالن غيرايراني فارغ -10-15
  .استالتحصيلي ت به كشور متبوع خويش پس از فارغنيز ملزم به اخذ تعهد محضري از دانشجو مبني بر بازگش

وزارت بهداشت بررسي و  كه از طريق مركز خدمات آموزشي استپذيرش نهايي دانشجو منوط به تائيد مراجع ذيربط  -10-16
  د. شواعالم مي

  .استآموختگان رواديد خروج قطعي از سوي دانش يالتحصيالن غيرايراني منوط به ارائهفارغ رايصدور دانشنامه ب -17 -10
  باشند.نميهاي علوم پزشكي مجاز به استفاده از تسهيالت استعداد درخشان اتباع خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاه -10-18
  

  شرايط ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان: -11
درمان و  تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت، يتسهيل ادامه ينامهبا توجه به آيين 

 توسعه آموزش علوم پزشكي به آدرس آموزش پزشكي كه در انتهاي اين اطالعيه آمده است و در سايت مركز مطالعات و
http://edc.behdasht.gov.ir ،بايد، هستندمذكور حائز شرايط استفاده از اين سهميه  ينامهكساني كه طبق آيين قرار دارد 

ه ) به معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل مراجعه نمايند و هنگام ثبت نام آن را همرا3نامه (فرم شماره جهت دريافت معرفي
  .كنندساير مدارك ارسال 

  
در دانشگاه  97-98) سال تحصيلي Ph.Dتخصصي ( دكتريپژوهشي و  دكتريتمامي داوطلبان متقاضي شركت در آزمون  -12

باشند و  وزارت دفاع) نيروي انتظامي، ارتش، (سپاه پاسداران، عضو رسمي نيروهاي مسلح بايد(عج) . ا..بقيه ارتش و علوم پزشكي
  .هستندمجاز به شركت و انتخاب دانشگاه  ،گواهي عضويت از محل خدمت يبا ارائه
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هاي تحصيالت با توجه به ابالغ قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره سهميه هاي پذيرش در اين آزمون
 است:به شرح ذيل تكميلي و تخصصي 

توانند از آن صورت داشتن حد نصاب ميوطلبان در ظرفيت متعلق به سهميه آزاد مي باشد، كه همه دا %07 :آزاد يسهميه -3-1
  استفاده كنند.

و به بعد  93-94ريزي علوم پزشكي، از سال تحصيلي شوراي معين برنامه يو بيست و دومين جلسه يكصد يبر اساس مصوبه
ن كل آزمو ياز نمره %30ميانگين كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبي هر رشته و كسب حداقل  %50كسب حدنصاب 

هاي علوم پزشكي با رعايت ساير ) رشتهPh.D(پژوهشي  دكتريو تخصصي  دكتريمصاحبه آزمون  يجهت ورود به مرحله
  شرايط و مقررات الزامي است.

  
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري «با توجه به تصويب  :رزمندگان يسهميه -3-2

قانون « 70اين قانون عالوه بر ماده  90توسط مجلس شوراي اسالمي، ماده  14/12/1395در تاريخ )» 1396-1400(اسالمي ايران 
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات « 47و اصالحيه بعدي آن در ماده » جامع خدمات رساني به ايثارگران

  پذيرد:آزمون بصورت زير انجام ميدر اين  رزمندگان ، اعمال سهميه)»2مالي دولت (
جانبازان «و » آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »همسر و فرزندان شهدا و مفقوداالثران«ظرفيت هر كد رشته محل به  %25الف) 

  اختصاص دارد.» و باالتر و همسر و فرزندان آنان 25%
همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش «و » ندان آنانو همسر و فرز %25جانبازان زير «ظرفيت هر كد رشته محل به  %5ب) 

  اختصاص دارد.» ماه حضور داوطلبانه در جبهه
 در ،قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 90طبق تبصره بند الف ماده  :1تذكر

 %5آن ابتدا به مشمولين سهميه  اين سهميه تكميل نشود، خالي ماندهايثارگران توسط داوطلبان مشمول  %25صورتي كه سهميه 
    يابد.كه شرايط و حد نصاب را داشته باشند تخصيص يافته و سپس، در صورت عدم تكميل، به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي

  پذيرد.، هيچ گونه تغيير در سهميه صورت نمياتمام مهلت ثبت نام پس از  :2تذكر
افراد زير  ،هاي بعدي آناجرائي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان داوطلب بسيجي و اصالحيه ينامهآئين بر اساس

  رزمندگان استفاده نمايند. يتوانند از سهميهمي
  رزمندگان بسيجي : - 3-2-1
هاي و تبصره 1 يكه براساس ماده ، جهادگران جهاد كشاورزي و رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلحرزمندگان بسيجي -3-2-1-1

اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به  ينامهمذكور در آيين يماده يچهارگانه
داوطلبانه در مناطق  ،ماه متوالي يا متناوب 6حداقل  31/6/1367تا  31/6/1359از تاريخ سسات آموزش عالي ها و مؤدانشگاه

اجا، هاي نيروهاي مسلح (آجا، سپاه، نسازماناند، الزم است ضمن مراجعه به عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته
رقمي ايثارگري خود  12نسبت به دريافت كد رهگيري ، »)ي بسيجيصرفاً براي نيروهاي رزمنده«ودجا، سازمان بسيج مستضعفين 

ثبت نام اينترنتي آزمون در نظر  يرزمندگان اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي كه در تقاضانامه يده از سهميهجهت استفا
نهايي  بوط مورد تأييد و در نهايت تأييددرج نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان مر ،گرفته شده است

  .شودبه مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال  نيروهاي مسلحتوسط دفتر خدمات و طرح حكمت معاونت نيروي انساني ستاد كل 

 هاي مختلف در آزمون:سهميه-3
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داري محل نگهرزمندگان سازمان بسيج مستضعفين، الزم است ضمن مراجعه به  يداوطلبان متقاضي استفاده از سهميه :تذكر مهم
رقمي اقدام نمايند تا آمار و  12رزمندگان و نيز دريافت كد رهگيري  يستفاده از سهميهنسبت به تكميل فرم مخصوص اپرونده، 

اين افراد موظفند سپس در فرم . يد نهايي قرار گيردسط سازمان بسيج مستضعفين مورد تأياطالعات آنان بعد از زمان ثبت نام تو
  ام نمايند.و كد رهگيري خود اقد ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه

  لت ثبت نام پذيرفته نخواهد شد.رقمي رزمندگان، بعد از اتمام مه 12رهگيري  بديهي است اعالم كد ***
  ت شوراي عالي دفاع تعيين مي شود.اساس مصوبا مناطق عملياتي بر :1تبصره 
هاي خدمتي پرسنل  سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و مأموريت يمدت حضور يا خدمت در جبهه :2تبصره 
سسات آموزش عالي، حضور ها و مؤدانشجويان دانشگاه يماهه 6هاي نظامي در جبهه و نيز طرح ها و ارگانها، سازمانخانهوزارت

  شود.داوطلبانه تلقي نمي
  شوند.بسيج، مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نميبسيجيان فعال و عادي پايگاههاي مقاومت  :3تبصره 
رزمندگان و ايثارگران براي هر آزمون و هر سال متفاوت  يرقمي ايثارگري براي استفاده از سهميه 12كد رهگيري : 4تبصره 

انها و يك از سازم پيش كد هر .براي هر آزمون كد رهگيري جديد از سازمان ذيربط دريافت دارند بايدداوطلبان  بنابراين، .است

باشد:ها و موسسات آموزش عالي به شرح زير ميمراجع، جهت استفاده متقاضيان اين سهيه براي ورود به دانشگاه  

                         سازمان                                 پيش كد                                          مثال

 425252525251                             1                             ستاد كل نيروهاي مسلح -1

 200365731593                     3                                                    ارتش -2

 205120021834                  4                                          سپاه پاسداران -3

 041220038835       5                                  بسيج نيروي مقاومت -4

 911995463856                6                                             وزارت دفاع -5

 821400106617       7                                                      ناجا -6

 123456789055                                     55                             *وزارت جهاد كشاورزي -7

  باشد.رقم انتهايي كد وزارت جهاد كشاورزي، كد ملي فرد رزمنده مي 10*

 31/6/1359چه عالوه بر ميزان موظفي، از تاريخ چنان نيروهاي مسلحآن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه  -3-2-1-2
اند، با تأييد هاي حق عليه باطل حضور داشتهدر مناطق عملياتي و جبهه ماه ناپيوسته 9يا  ماه پيوسته 6حداقل  31/6/1367تا 

ن الزم است ضمن رزمندگان استفاده نمايند. اين قبيل داوطلبا يتوانند از امتياز سهميهمي نيروهاي مسلحنهايي ستاد كل 
  گيري در محل مربوط اقدام نمايند.رقمي پي 12گذاري در بند مربوط به سهميه در فرم ثبت نام، نسبت  به درج كد عالمت

و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه به سازمان ذيربط مراجعه و با  %25: جانبازان با درصد جانبازي زير تذكر مهم
كارت جانبازي يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل نمايند و آمار و اطالعات آنان بعد از زمان  يارائه

هاي نيروهاي مسلح مورد تأييد نهايي قرار گيرد و در گزينش نهايي به مدت حضور جبهه معادل شده با ثبت نام، توسط سازمان
  گردد.درصد جانبازي و مدت اسارت اضافه 
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اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي  ينامهآيين 10ماده  2براساس تبصره  -3-2-1-3
 11/9/1371ت محترم وزيران و قانون اصالح قانون مذكور مصوب هيأ 18/2/1368عالي مصوب  سسات آموزشها و مؤبه دانشگاه

اند، رزمندگان در آزمون سراسري پذيرفته شده يبه بعد يك نوبت با سهميه 1368كه از سال مجلس شوراي اسالمي داوطلباني 
توانند در اين آزمون با ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي 12درصورتي كه داراي حداقل مدت 

  رزمندگان را در اين آزمون نخواهند داشت. يهميهرزمندگان شركت نمايند. در غير اين صورت حق استفاده از س يسهميه
كارشناسي  يكارداني و سپس در دوره يرزمندگان يك بار در دوره يآن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه: 1تبصره 

توانند باطل باشند، مي ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه 18اند، در صورتي كه داراي حداقل ناپيوسته پذيرفته شده
  رزمندگان شركت نمايند. يدر اين آزمون با سهميه

اند پذيرفته شده )Ph.D( تخصصي دكتريرزمندگان يك بار در آزمون  يآن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه: 2تبصره
را  )Ph.D(تخصصي  دكتريرزمندگان در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي دوره  يطبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهميه

  نخواهند داشت.
شناسي يك بار در آزمون كارشناسي ناپيوسته و يك بار كاررزمندگان  يبا استفاده از سهميهآن دسته از داوطلباني كه  :3تبصره 

 تخصصي دكتريتوانند در آزمون مي ،ماه حضور در جبهه باشند 24در صورتي كه داراي حداقل  ،اندارشد ناپيوسته پذيرفته شده
)Ph.D رزمندگان شوند. يسهميهاستفاده از ) متقاضي  

هاي هاي ورودي تحصيالت تكميلي (دورهكه در آزمون رزمندگان اعم از اين يداوطلبان واجد شرايط سهميه تذكر مهم:
 يبراي استفاده از سهميه ،ته داخل و دكتري تخصصي) سنوات گذشته شركت كرده يا نكرده باشندكارشناسي ارشد ناپيوس

رزمندگان گزينش  يدر سهميه ،رزمندگان بايد طبق توضيحات فوق عمل نمايند و تمام داوطلبان رزمنده و ايثارگر در اين آزمون
  گردند.مي
همسر و فرزندان رزمندگان ، و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان زير  و باالتر، %25جانبازان، همسر و فرزند جانبازان  -3-2-2

  .فرزند و همسر: شاهد، مفقود االثر، آزاده آزادگان و  ،با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
 يبه منظور استفاده از سهميه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران يجامعه يداوطلبان ايثارگر متقاضي استفاده از سهميه يكليه
بنياد شهيد و  يگذاري در قسمت سهميهبه ويژه كد ملي و عالمت ،ايبر اساس ورود صحيح اطالعات شناسنامه ندگان، صرفاًرزم

كد رهگيري از سايت ايثار يا كد  ينيازي به ارائه اقدام نمايند و ،امور ايثارگران و مشخص نمودن نسبت با ايثارگر در فرم ثبت نام
  ايثارگري (پدر، مادر يا خود ايثارگر) ندارند.

 كسب شرط به ايثارگران و رزمندگان پذيرش آن، ياصالحيه و ايثارگران به رساني خدمات جامع قانون به توجه باتذكر مهم: 

 %80 حداقل كسب و ،ايثارگران توسط آزاد گزينش در شده پذيرفته فرد آخرين ينمره %70 حداقل كسب( يعلم نصاب حد
  .گيردصورت مي )رزمندگان توسط آزاد گزينش در شده پذيرفته فرد ي آخريننمره

هاي علوم پزشكي (حداقل گاهدانش رسمي ت علمي مربياعضاي هيأبراي  ،مازاد بر ظرفيت هر رشته) %10ده درصد ( -3-3
توزيع واجدين شرايط در  يابد.آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مي ي) نمره%80هشتاد درصد () منوط به كسب حداقل يك نفر

هر رشته، بين دانشگاههاي پذيرنده و بر اساس نمره و انتخاب داوطلب خواهد بود. بطوريكه افراد پذيرفته شده در هر دانشگاه 
   درصد ظرفيت رشته آن دانشگاه باشند. 10حداقل يك نفر و حداكثر 
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 داوطلبان دقت نمايند : 

صورت اينترنتي از طريق سايت ه فقط ب 4/21/69 تا 42/11/69ثبت نام آزمون، ارسال مدارك و دريافت كد رهگيري از تاريخ  
http://www.sanjeshp.ir  نسبت به ارسال مدارك اسكن شده  بايدداوطلبان  ،زمان با تكميل فرم ثبت نامهم گيرد.مي صورت

الزم به ذكر است پس از تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك و الذكر اقدام نمايند. صورت اينترنتي به آدرس فوقه خود فقط ب
شود و براي افرادي كه كد رهگيري دارند، مي رهگيري صادربراي وي كد  ،ثبت توسط داوطلب يبالفاصله پس از فشار دادن دكمه

در صورت كامل بودن مدارك و احراز شرايط شركت در آزمون، كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از 
  محفوظ نگه دارند.چاپ شده از فرم ثبت نامشان  براي مراحل بعدي آزمون  نزد خود  يصدور كد رهگيري آن را به همراه نسخه

 صورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و يا اتوماسيون اخذ نخواهد شد.ه گونه مدركي ب الزم به توضيح است كه هيچ
مدارك  يكليه هستندداوطلبان ملزم  بنابراين،همچنين به مداركي كه با پست الكترونيكي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

افرادي كه در هنگام ثبت نام مدارك ارسال  براياسكن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اينترنتي ارسال نمايند. 
  كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.  ،كنندكنند و يا ناقص ارسال مينمي

ريال (پنج هزار  5000اده از خدمات پيامكي و استفهزار ريال)  ششصدريال ( 0,00060ي ثبت نام آزمون كتبي مبلغ هزينه -1
و  ريال) 605,000(به مبلغ  است. داوطلب بايد با مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي نسبت به خريد اعتبارريال) 

وجه پرداختي به هيچ ) اقدام نمايد. الزم به ذكر است Ph.Dدريافت كد پرداخت جهت ثبت نام آزمون دكتري تخصصي (
  .قابل استرداد نيستعنوان 
  هستند بايد براي هر يك پرداخت جداگانه انجام دهند. (يا مجموعه) داوطلباني كه متقاضي شركت در دو رشته توجه:

  تكميل دقيق فرم ثبت نام اينترنتي. -2
يت كد رهگيري از سا يرزمندگان (داوطلبان شاهد و ايثارگر نيازي به ارائه يمتقاضيان استفاده از سهميه يكد رهگيري ويژه -3

  ايثار يا كد ايثارگري ندارند).
به دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نموده و از طريق دانشگاه مذكور نسبت  1داشتن فرم شماره  هدانشجويان ترم آخر با همرا -4

بديهي است در صورت عدم دريافت  از ارسال موارد مربوطه اطمينان حاصل شود. (لزوماً به ارسال اطالعات مورد نياز اقدام نمايند
 بايدگونه مسئوليتي نداشته و نقص مدك درج خواهد شد). دانشجويان ترم آخر  اين مركز هيچ توسط مركز سنجش آموزش پزشكي،

مربوط به خود را با مهر و امضاي رسمي معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل بدون قلم خوردگي يا الك گرفتگي  1فرم شماره 
  وده و ارسال نمايند.اسكن نم

هستند. الزم است اين دسته از معلول جسمي و حركتي ، ناشنواي مطلق ،گواهي در خصوص وضعيت داوطلباني كه نابيناي مطلق -5
همراه با ساير مدارك از طريق سايت  را اسكن نموده، ن گواهي مذكور را از مراكز سازمان بهزيستي استان ذيربط دريافت و آنداوطلبا
  سنجش ارسال نمايند.مركز 

ثبت نام اصلي را  كامل فرم، فرم يداوطلبان بايستي بعد از مطالعه ،براي جلوگيري از هر گونه اشتباه در تكميل فرم ثبت نام -6
  تكميل نمايند.

 فرم ثبت نام را تكميل نمايند. الزم استبايد  97-98 سال تحصيليو پژوهشي داوطلبان آزمون دكتري تخصصي  يكليه -7
داوطلبان هنگام تكميل فرم ثبت نام دقت الزم را مبذول نمايند. بديهي است هرگونه سهل انگاري در اين امر موجب اختالل در 
ورود اطالعات مربوط به داوطلب در رايانه خواهد شد. ضمناً كد رهگيري دريافتي را جهت دريافت كارت ورود به جلسه، كارنامه و 

  ايند و از فرم ثبت نام خود پرينت بگيرند.خود يادداشت نم ينامهپاسخ

 مدارك الزم براي ثبت نام و شركت در آزمون:-4
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كتبي پاسخ  . به مراجعات حضوري، تلفني يانمايند ارسال info@sanjeshp.irسواالت خود را تنها از طريق رايانامه داوطلبان  -8
  خودداري شود. تي جداًنه مدرك به صورت غيراينترناز ارسال هرگو داده نخواهد شد. ضمناً

در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر  ،صورت اينترنتي استه نام بكه ثبت با توجه به اين تذكر مهم:
 تر از شرايطمرحله از آزمون (برگزاري ، قبولي و تحصيل) از تحصيل داوطلب جلوگيري شده و محروميت متخلفان به مراتب بيش

  ها با داوطلب برخورد خواهد شد.ت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزموند بود و طبق مصوبات هيأعادي خواه
  
  :  24/11/96 مدارك الزم جهت اسكن و ارسال اينترنتي از تاريخ -9
  خودداري شود) استهايي كه داراي مهر (از اسكن عكس 4x3عكس -1- 9 
  اصل كارت ملي -9-2
  اصل شناسنامه -9-3
 دوره كارشناسي ارشد يا دكتري عمومي يا مدرك معتبري كه نمايانگر فراغت از تحصيل داوطلب باشد. يدانشنامهاصل  -9-4

وري اآموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فندرمان و  هاي بهداشت،خانهييد يكي از وزارتأ(مدارك تحصيلي خارج از كشور بايد به ت
  رسيده باشد.)

 كه در مدارك در صورتي براي دانشجويان ترم آخر گواهي معدل ترم هاي گذرانده شده).( اصل گواهي معدل دوره تحصيلي -5- 9 

معدل امتياز مربوطه  ي(بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي معدل نمي باشد. يتحصيلي، معدل قيد شده باشد نيازي به ارائه
 ).صفر منظور خواهد شد

 .امضاء و ممهور شده باشد الزاماًمربوط به دانشجويان ترم آخر كه  1شماره فرم  -6- 9 
  ي وضعيت نظام وظيفه عمومياصل مدرك نشان دهنده -7- 9 
  )2(و فرم شماره  ت علمي (مربي) رسمي متقاضي استفاده از ظرفيت مازادبراي اعضاي هيأ 1396اصل حكم كارگزيني سال  -9-8
براي اعضاي   Ph.Dكتبي بدون قيد و شرط از باالترين مقام مسئول اداري جهت ادامه تحصيل در مقطع ينامهموافقت -9-9

  .سسات وابستههيأت علمي مربي رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤ
دامي و تشكيالتي ري استخادا ينامهتواند به استناد آئينذيربط مي يدر ارتباط با مأموريت آموزشي كاركنان، دانشگاه/دانشكده

 Ph.Dموريت آموزشي به كاركنان جهت ادامه تحصيل در مقطع ء، نسبت به اعطا مأت امناكارمندان غيرهيأت علمي مصوب هيأ
  از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. بايدكاركنان مذكور  ،در غير اين صورت .اقدام نمايد

امور ايثارگران استان محل  و شي و ساير تسهيالت مربوطه صادره از بنياد شهيدفرم مخصوص جانبازان جهت استفاده از من -9-10
  پرونده

تحصيل دانشجويان ممتاز و  يتسهيل ادامه ينامهدانشگاه مربوطه طبق آيين نامه براي استعدادهاي درخشان ازاصل معرفي -9-11
  )3پزشكي (فرم شماره  درمان و آموزش استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت بهداشت،

كد  يرزمندگان (داوطلبان شاهد و ايثارگر نيازي به ارائه يرقمي ويژه متقاضيان استفاده از سهميه 12كد رهگيري  -9-12
  رهگيري از سايت ايثار يا كد ايثارگري ندارند)

  كارت فرزند يا همسر شهيد، كارت جانباز، فرزند يا همسر جانباز -9-13
  كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي يبه جهادگران داوطلب بسيجي از اداره فرم مربوط -9-14
 شود داوطلبان مدارك اعالم شده را از قبل آماده نمايند تا بتوانند در مهلت زماني تعيين شده جهت ارسال به موقع توصيه مي

كيلو بايت تهيه  300تا  20و حجم  jpgت اينترنتي مدارك اقدام نمايند. هر يك از تصاوير اسكن شده مي بايست با فرم
  شوند.
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، زنجان، تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز، كرمان هايشهر در مناطق دهگانه آمايشي با عنايت به برگزاري آزمون در 
توانند مي جهت اخذ كارت ورود به جلسه آزمون انداوطلب، صورت اينترنتي استاين كه توزيع كارت فقط به و  و كرمانشاه ساري

  ه سايت مركز سنجش آموزش پزشكي مراجعه نمايند.ب 19/2/97تا چهارشنبه  17/2/97شنبه دوروز از 
  داوطلبان در انتخاب شهر محل آزمون كه در فرم ثبت نام قرار گرفته است، نهايت دقت را بفرمايند.

همين  45فرايند ثبت نام اينترنتي ابتدا نمونه فرم ثبت نام كه در صفحه شود داوطلبان پيش از شروع *توصيه مي
  دفترچه قرار دارد را تكميل نموده و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند.

  
  تذكرات:

و  بهداشت ،پزشكي يهاي علوم پايه) رشتهPh.D( و پژوهشي تخصصي دكتريپذيرفته شدگان آزمون دوره  ياز كليه -الف
ها و با تشخيص كميسيون تعهدات خاص وزارت متبوع اخذ تعهد خاص يا عام بر اساس اعالم نياز از يكي از دانشگاه ،تخصصي

  .شودمي
هاي علوم پزشكي ها و دانشكدهسسات تابعه و دانشگاهبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤن رسمي وزارت مستخدما - 1تبصره 

  تعهدات خاص استخدامي به واحدهاي مربوطه خواهند سپرد. شتي درماني كشور،و خدمات بهدا
هاي تحصيلي چه هزينهچنان هاي دولتي و وابسته به دولت،سسات و شركتمؤ ها،خانهن رسمي ساير وزارتمستخدما -2تبصره 

 از سپردن تعهد عام معاف خواهند بود. ،ايشان توسط دستگاه مربوطه تقبل و به دانشگاه پذيرنده دانشجو پرداخت گردد
) كه شاغل در دانشگاه آزاد اسالمي يا ساير نهادها Ph.D( و پژوهشي موضوع تعهدات قانوني دانشجويان مقطع دكتري تخصصي«

ي كليه مطرح و مصوب گرديد: 19/4/91مورخ  شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ي، در چهل و هشتمين جلسههستند
ها و نهادهاي غير وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در ها، سازمانن (مربيان و كاركنان) دانشگاهمستخدما

پس از قبولي  بايدشوند، صورت آزاد پذيرفته ميه هاي علوم پزشكي ب) رشتهPh.D(و پژوهشي دكتري تخصصي  يآزمون دوره
متعهد خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شوند و در صورتي كه درخواست تعهد به محل خدمت خود را دارند، 

واهد هاي تحصيلي كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خهزينه يمحل خدمت بايد متعهد شود كه كليه
  .»يت آموزشي دانشجوي مورد نظر را صادر نمايدمورشد را پرداخت نموده و حكم مأ

 ،عدم واجد شرايط بودن داوطلب براساس مدارك ارسالي مشخص گردد ،هر مرحله از آزمون يا تحصيل كه در در صورتي -ب
و طبق مصوبات هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات و داوطلب از شركت در آزمون سال بعد محروم  شدهقبولي او كان لم يكن تلقي 

  .با او برخورد خواهد شد
تحصيل را طي مدت  يهنگام ثبت نام متعهد شوند دوره بايدداوطلبان دقت نمايند در صورت قبولي و پذيرش در دانشگاه،  -ج

  تعيين شده به اتمام خواهند رساند.
 و سازمان انتقال خون ايران هيچانستيتو پاستور ايران  ،، مازندرانهاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ايران، زنجاندانشگاه -د

درصورت وجود امكانات خوابگاهي با دانشجويان مساعدت خواهد  گونه تعهدي در قبال ارائه خوابگاه به پذيرفته شدگان ندارند.
  شد.
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» در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت تكميلي«بر اساس قانون  -1
هاي تحصيالت شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«مصوبات مجلس محترم شوراي اسالمي و  18/12/94مصوب 
 به شرح زير انجام مي پذيرد:و دكتري پژوهشي تخصصي  دكتريطع اسنجش و پذيرش در مق ،»تكميلي

  تهيه طرح واره   مصاحبه علمي  پژوهشي و فناوريسوابق آموزشي،    آزمون كتبي  شيوه پذيرش
  -  %30  %20  %50   دكتري تخصصي
  %20  %30  %20  %30   دكتري پژوهشي

  
 در گردد.مي برگزار بهداشت وزارت پزشكي آموزش سنجش مركز توسط تستي، صورت به و متمركز طور به كتبي آزمون -2

 )مجموعه (يا رشته دو در خود قبلي مقطع مدرك به توجه با تواندمي داوطلب كه است شده فراهم شرايطي دوره اين
 يك در امتحاني )مجموعه (يا رشته دو انتخاب به مجاز داوطلبان كند. شركت شودمي برگزار متفاوت روز دو در كه امتحاني

 باشد.نمي روز

  .گيرد صورت جداگانه پرداخت دو بايستمي امتحاني )مجموعه (يا رشته دو در نام ثبت براي توجه:
باشند كه در پژوهشي ميدكتري هاي دكتري تخصصي يا مجاز به انتخاب يكي از دوره داوطلبان براي شركت در آزمون صرفاً -3

 فرم ثبت نام بايد نسبت به انتخاب يكي از آنها اقدام نمايند.

منتشر شده در مجالت  (Original)ي تحقيقي اصيل داشتن حداقل دو مقاله ي دكتري پژوهشيداوطلبان دورهبراي  -4
ي اول به عنوان نويسنده PubMedيا  Web of Scienceالمللي هاي بيننامهعلمي، پژوهشي معتبر نمايه شده در نمايه

   باشد.وط براي اين داوطلبان قابل قبول نميهمچنين نمره زبان مشر يا مسئول در زمان مصاحبه الزامي است.
 پژوهشي دكتري يدوره براي و ها)(دانشگاه آمايشي مناطق توسط تخصصي دكتري يدوره براي (مصاحبه) شفاهي آزمون -5

  شد. خواهد برگزار پژوهشي دكتري دوره مجري پزشكي علوم هايدانشگاه و ها/مؤسساتسازمان توسط
 ،) كسب كرده باشندداوطلب يالزم را (با توجه به سهميه ياول) حدنصاب نمره يكتبي (مرحله از داوطلباني كه در آزمون -6

شوند و بر اساس اولويت نمره كتبي و انتخاب محل به مناطق آمايشي معرفي آن رشته انتخاب مي برابر ظرفيت به تعداد دو
  .خواهند شد

 و داوطلب ينامهپايان تخصصي، دكتري در ارزيابي براي مهم موارد (مصاحبه) دوم مرحله در اينكه به توجه با
 هاينامه نمايه در شده نمايه مسئول يا اول ينويسنده يمقاله 2 ،پژوهشي دكتري در و آن از مستخرج يمقاله
 جامان زمان در داوطلبان است الزم لذا باشد،مي و مدرك زبان PubMed يا  Web of Science المللي بين

  .باشند داشته آماده را موارد اين مصاحبه
در مناطق تخصصي  دكتريدانشجوي  يفهرست دانشگاههاي علوم پزشكي پذيرنده ):مصاحبه( دوم آزمون يمرحله

 زير است:آمايشي كشور به شرح  يگانهده
  ، گيالنبابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران :1آمايشي  يمنطقه
  تبريزاروميه، : 2آمايشي  يمنطقه
  كردستان، كرمانشاه، همدان :3آمايشي  يمنطقه
  : اهواز4آمايشي  يمنطقه
  ، بندرعباس : شيراز5آمايشي  يمنطقه
   ، اراك ، قمزنجان، قزوين: 6آمايشي  يمنطقه

 چگونگي برگزاري آزمون و پذيرش دانشجو:-5
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  كاشان، يزد اصفهان، شهركرد، :7آمايشي  يمنطقه
  : كرمان8آمايشي  يمنطقه
  : بيرجند، مشهد9آمايشي  يمنطقه
، تهران، جهاد دانشگاهي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه اهللا (عج)هارتش، انستيتو پاستور ايران، ايران، بقي :10آمايشي  يمنطقه

   (كليه واحدها) اسالميدانشگاه آزاد ، شاهد، سازمان انتقال خون ايران، شهيدبهشتي، علوم بهزيستي و توانبخشي
  
هاي دكتري پژوهشي نيز در آزمون متمركز و اسالمي مقرر است كه داوطلبان رشتهبر اساس مصوبه مجلس محترم شوراي  -4

  مصاحبه شركت كنند.
  
  

هـاي هدف اصلي اين دوره، تربيت افرادي است كه ضمن احاطه به يك زمينه خاص و آشنايي با علـوم مـرتبط بـا اسـتفاده از روش
 گامي در جهت خودكفايي كشور، توسعه پايدار و گسترش مرزهاي دانش بردارند. اهداف اختصاصي عبارتندپيشرفته تحقيق بتوانند 

  از:
 ترگسترش مرزهاي دانش در سطوح ملي و فرا ملي با اجراي تحقيقات گسترده  
 تري براي ظهور خالقيت و نوآوريايجاد زمينه گسترده  
 ن متعهد و متخصصتقويت رهبري پژوهش از طريق توانمندسازي محققي  
   منجر شدن نتيجه تحقيقات بهPatent 
 هاي كافي هاي دارويي مورد نياز كشور در مراكز تحقيقات و مؤسسات مرتبط پژوهشي با ظرفيت و پتانسيلتوليد فرآورده

 تحقيقاتي 
 اپيدميولوژي هايارايه خدمت تخصصي مورد نياز نظام سالمت از طريق اجراي طرح 
 مد براي رفع نيازهاي تحقيق در مراكز تحقيقاتي در صورت عدم دستيابي به محصول پرورش محقق كارآ 
  براي اجراي تحقيقات مبتني بر نياز تخصصي مدن بستريآفراهم ارتقا سالمت جامعه از طريق 
 ارايه نتايج تحقيقات تخصصي مبتني بر نياز به سياستگزاران و ذي نفعان كليدي 
 الملليتحقيقاتي در سطح بين ارايه دستاوردهاي هر چه بيشتر 

 
هاي هاي دكتري پژوهشي در مراكز تحقيقات و پژوهشكدهبا توجه به اهداف كلي مذكور سعي بر آن است تا دانش آموختگان دوره

هاي دانش بنيان در همان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان عضو هيئت علمي پژوهشي يا در شركت
  شان مشغول به خدمت شوند.تحقيقاتي و مدرك تحصيلي دانش آموختگي هايزمينه

هاي تحقيقاتي كه در اختيار اساتيد راهنما و مراكز تحقيقات مجري دوره هاي دكتري پژوهشي بر اساس گرنتبراي دانشجويان دوره
هاي مطالعاتي براي تكميل شدن فرصت قرار داده شده است، در صورت لزوم و امكانات آن واحدهاي تحقيقاتي، امكان استفاده از

  پژوهشي دانشجو در خارج از كشور و مراكز تحقيقاتي معتبر و مطرح جهان، وجود خواهد داشت. -دوره مربوطه و تقويت بنيه علمي
 

  زير است:به شرح پژوهشي  دكتري يدوره مجريهاي علوم پزشكي دانشگاهها/مؤسسات و سازمانفهرست 
 

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

 اروميه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  -2

  معرفي دوره هاي دكتري پژوهشي
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 اصفهان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  -3

 سازمان انتقال خون ايران  -4

 انستيتو پاستور ايران  -5

 اهواز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  -6

 ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  -7

 ايالم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  -8

 بابل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني  -9

 دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج ا...)  - 10

 بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 11

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند  - 12

 انشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي د  - 13

 تبريز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 14

 تهران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 15

 جهاد دانشگاهي (پژوهشگاه رويان)  -16

 رفسنجان درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،   - 17

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان - 18

 سمنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 19

 دانشگاه علوم پزشكي شاهد  - 20

 شهركرد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 21

 شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 22

 شيرازدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 23

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين - 24

 كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 25

 كردستان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   -26

 كرمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 27

 كرمانشاه انشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني د  - 28

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گلستان - 29

 گيالن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 30

 لرستان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 31

 ن مازندرادانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 32

 مشهد (خراسان رضوي)دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 33

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني هرمزگان - 34

 همدان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 35

 يزددانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   -36

 بيمارستان چشم پزشكي نور (خصوصي) - 37
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  مهم:تذكرات 
 يآزاد از نمره يسهميهداوطلبان كتبي و نهايي) نسبت به ( رزمندگان در صورتي كه در هر مرحله از آزمون يداوطلبان سهميه -1

  شوند.آزاد منتقل مي يبه سهميه ،باالتري برخوردار باشند
  .استممنوع  )Ph.D(تخصصي پژوهشي و در مقطع دكتري و تغيير رشته جائي ه ب جا ،انتقال -2
بريز، شيراز، شهر تهران، اصفهان، ت 10در صورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشكي ه ب هارشته يكليه كتبي آزمون -3

 .خواهد شد برگزار كرمانشاهو  ساريمشهد، اهواز، كرمان، زنجان، 
  به صورت تمام وقت است. )Ph.D( و پژوهشي تخصصي دكتري يتحصيل در دوره -4
 (اول) ءدانشجوي دانشگاه مبدا ،ذيرفته شدهفرد پشود، هايي كه دانشجو به صورت مشترك بين دو دانشگاه پذيرش ميدر رشته -5

ي نامهيا پژوهشي خود را (بر اساس تفاهم تخصصيي خواهد بود، ضمناً دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره
  كنند، بگذراند. ها تعيين ميگاهها) در هر محل كه دانشميان دانشگاه

در خصوص شرايط خوابگاه، به سايت دانشگاه مورد نظر مراجعه نموده يا با امور دانشجويي دانشگاه مربوطه تماس حاصل  -6
  فرماييد.

  توسط دانشگاه اعالم خواهد شد. هاي با پرداخت شهريه)ميزان شهريه (براي رشته محل -7
اهللا (عج)، جهاد دانشگاهي (رويان و ابن سينا)، دانشگاه مراكز شامل: ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيهها يا پذيرش در دانشگاه -8

آزاد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد و سازمان انتقال خون ايران از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از 
توانند جهت اطالع بيشتر به آن دانشگاه يا مركز (يا ين خود بوده و داوطلبان ميجمله خدمات و امكانات رفاهي تابع ضوابط و قوان

 گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.سايت مربوطه) مراجعه فرمايند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچ
  انجام تعهدات آموزش رايگان مي باشند.بديهي است كليه پذيرفته شدگان (به غير از پذيرفته شدگان شهريه پرداز) ملزم به 

 مركزي هيأت توسط اخالقي صالحيت تأييد به منوط تحصيل محل دانشگاه در شدگان پذيرفته براي قطعي حكم صدور -9
 .است دانشجو گزينش

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

١٨ 
 

  
  
  
  

  )Ph.D( تخصصي دكتريبندي اجراي آزمون زمان يبرنامه - 2جدول شماره 
 تاريخ برنامه

 4/12/96تا  24/11/96 (به صورت اينترنتي)مهلت ثبت نام و ارسال مدارك 

 19/2/97تا  17/2/97  )به صورت اينترنتيي آزمون (ورود به جلسهتوزيع كارت 

 21/2/97و20 كتبي  آزمونبرگزاري 

 24/2/97 به بعد 18ساعت اعالم كليد اوليه      

فقط به صورت (االت آزمون به سؤ مهلت ارسال اعتراض
 25/2/97تا  24/2/97 )اينترنتي

 5/3/97 به بعد 18ساعت اعالم كليد نهايي    

  
  زمان بندي برگزاري آزمون كتبي

  21/2/1397جمعه   20/2/1397شنبه  پنج
  : بهداشت باروري، مامايي1مجموعه   : انگل شناسي پزشكي، قارچ شناسي پزشكي3مجموعه 
  : روانشناسي باليني، روانشناسي نظامي، مشاوره توانبخشي2مجموعه   هاي ميكروبي: باكتري شناسي پزشكي، توكسين4مجموعه 
  ،علوم تشريحي، مهندسي بافت، بيولوژي توليد مثل  ورزشي، فارماكولوژي: فيزيولوژي پزشكي، فيزيولوژي 5مجموعه 

  ،سالمت و رفاه اجتماعي، مددكاري اجتماعي
  ،اي، ارگونوميبهداشت محيط، بهداشت حرفه

  ،حشره شناسي پزشكي، ويروس شناسي پزشكي
  ،شنوايي شناسي، گفتار درماني

  اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، فيزيوتراپي، كاردرماني
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، آموزش پزشكي

  ،اپيدميولوژي، آمار زيستي
  ،مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)، مهندسي پزشكي (رباتيك پزشكي)

  ،بينايي سنجي
  ،مواد دنداني

  هاي داروسازيمجموعه رشته

گذاري سالمت، مديريت خدمات : اقتصاد سالمت، سياست6مجموعه 
  بهداشتي و درماني

  : علوم و صنايع غذايي، بهداشت و ايمني مواد غذايي7مجموعه 
كاربردي،  خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون، علوم سلولي

  ،ايمني شناسي پزشكي
  ،اي، بيوشيمي باليني، نانوفناوري پزشكيزيست پزشكي سامانه

  ،ژنتيك پزشكي، زيست فناوري پزشكي، پزشكي مولكولي
نفورماتيك پزشكي، كتابداري و اطالع مديريت اطالعات سالمت، ا

  ،رساني پزشكي
  ،اخالق پزشكي، طب ايراني

  ،هاپرستاري، سالمند شناسي، سالمت در باليا و فوريت
  ،علوم اعصاب، مطالعات اعتياد

  ،هاي غذا و تغذيهعلوم تغذيه، سياست
  ،فيزيك پزشكي

  سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي 

  
  

بهداشت، ي پزشكي و هاي علوم پايهرشته)Ph.D(بندي اجراي آزمون دكتري تخصصيي زمانبرنامه-6
  97-98سال تحصيلي -پزشكيداروسازي و دندان
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  تذكرات الزم:
هاي قيد شده به عنوان مدارك رشتهنام منطبق با  مدرك تحصيلي داوطلبان اعم از دانشنامه يا گواهي تحصيلي بايد دقيقاًعنوان  .1

 باشد. تحصيلي مورد پذيرش

ريزي علوم پزشكي دارندگان دانشنامه يا شوراي عالي برنامه 27/12/1389چهل و پنجمين جلسه مورخ  ياساس مصوبه بر .2
، استمدارك مورد پذيرش  هايي كه دكتراي عمومي پزشكي جزءرشته تخصصي باليني درفوق يا ،تخصصي باليني ينامهگواهي

 .هستندمجاز به شركت در آزمون مربوطه 
 داوطلباني كه متقاضي شركت در دو رشته (مجموعه) هستند بايد براي هر رشته هزينه جداگانه پرداخت نمايند. .3

توانند در دو رشته (مجموعه) شركت نمايند كه زمان برگزاري آن ها، داوطلبان تنها در صورتي ميآزمونبا توجه به برگزاري همزمان  .4
 باشند.)دو رشته (مجموعه) در دو روز متفاوت باشد. (داوطلبان مجاز به انتخاب دو رشته (مجموعه) در يك روز نمي

  
رشته هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي   )Ph.D: اطالعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي  (3جــدول شــماره 

 97- 98ـال تحصيـلي س

 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

 كارشناسي ارشد آمار زيستي (حياتي)  *آمار زيستي 1.

بهداشت ، دكتري عمومي پزشكي ، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مصوب وزارت 
  كارشناسي ارشد جمعيت شناسي؛ جغرافياي پزشكي؛ آمار رياضي ؛درمان و آموزش پزشكي

.2  *اپيدميولوژي

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي كارشناسي ارشد رشته هاي اقتصاد بهداشت؛ اقتصاد؛ 
  اپيدميولوژي؛ آمار زيستي؛ مديريت مالي؛ مديريت بازرگانيارزيابي فناوري سالمت؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ 

.3  اقتصاد سالمت

علوم اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ رفاه اجتماعي؛ آموزش پزشكي؛ آموزش مامايي؛ بهداشت ؛كارشناسي ارشد آموزش بهداشت
گذاري سالمت؛ دكتراي عمومي پزشكي و دندانپزشكي؛ مادر وكودك؛ روانشناسي؛ علوم تربيتي؛ آموزش پرستاري؛ سياست

  نپزشكيدكتراي حرفه اي دامپزشكي و متخصصين باليني و مدارك باالتر رشته هاي پزشكي و دندا

ارتقاء  آموزش بهداشت و
.4  *سالمت

آموزش پرستاري؛ مديريت خدمات  ؛آموزش بهداشت ؛دارندگان مدارك كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي آموزش پزشكي
بهداشتي درماني؛ آمار زيستي؛ مديريت خدمات پرستاري؛ اتاق عمل؛ فناوري اطالعات سالمت؛ اپيدميولوژي؛ روانشناسي 

علوم تربيتي در سه گرايش برنامه ريزي  باليني؛ مديريت آموزشي؛ مديريت برنامه ريزي آموزش عالي؛ كارشناسي ارشد
ي درسي و تكنولوژي آموزشي؛ مامايي؛ برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي؛ دارندگان آموزشي، برنامه ريز

دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي؛ اعضاي هيئت علمي  ؛مدارك دكتراي تخصصي باليني وفوق تخصصي باليني
هاي علوم پزشكي ور؛ اعضاي هيئت علمي گروههاي علوم پزشكي سراسر كشدانشكده گروه هاي علوم پزشكي دانشگاهها و

  دانشگاه آزاد اسالمي (باپرداخت شهريه)

.5  *آموزش پزشكي

پاتوبيولوژي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي ؛ علوم آزمايشگاهي ؛ 
  ي؛ قارچ شناسي؛ ميكروبيولوژيدامپزشك دكتري عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ ؛علوم آزمايشگاهي ايدكتراي حرفه

  *انگل شناسي پزشكي
6.

ها)؛ مهندسي الكترونيك؛ رياضي و آمار؛ بيوانفورماتيك؛ فناوري كارشناسي ارشد رشته هاي  مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش
مديريت فناوري اطالعات؛ مهندسي فناوري اطالعات؛ مديريت فناوري اطالعات پزشكي ؛ علوم كامپيوتر  ؛اطالعات 

)computer sciences ؛ بيوفيزيك؛ مديريت كارآفريني (با پايه كارشناسي مهندسي كامپيوتر) ؛ كليه رشته هاي كارشناسي(
  داروسازي و علوم آزمايشگاهيارشد علوم پزشكي ؛ دكتراي حرفه اي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ 

.7  *انفورماتيك پزشكي
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 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

.8  *اخالق پزشكي  دندانپزشكي و كارشناسان ارشد اخالق پزشكي؛داروسازي؛دكتري حرفه اي پزشكي

دكتري عمومي پزشكي و يا كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي ارگونومي؛ ايمني صنعتي؛ طراحي صنعتي؛ مديريت سالمت 
  )؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛HSEزيست (ايمني و محيط 

.9  ارگونومي

  كارشناسي ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي و پزشكي عمومي
اعضاي مصنوعي و 

.10  وسايل كمكي

 باليني ؛ بيوشيميخون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون پاتوبيولوژي؛ ايمني شناسي؛؛پزشكيكارشناسي ارشد ايمني شناسي
 گياهي)؛ قارچ شناسي علوم غيراز گرايشها كليه گرايشزيست شناسي ( ؛ پزشكي انگل شناسي ؛پزشكي ؛ ميكروبشناسي

زيست فن آوري پزشكي؛ ژنتيك انساني؛ ايمونوژنتيك؛  ؛پزشكي ؛ باكتري شناسي پزشكي ؛ ويروس شناسي پزشكي
؛ دكتراي حرفه اي ؛ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهييدندانپزشك ، داروسازي،دكتري عمومي پزشكي  ي؛بيوتكنولوژ
  بيوفيزيك ؛دامپزشكي

 *ايمني شناسي پزشكي 11.

قارچ ميكروبيولوژي؛  كارشناسي ارشد ميكروبشناسي پزشكي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛
دكتري زي؛ داروسا ي ودندانپزشك ي،؛  دكتري عمومي پزشكپزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ انگل شناسي پزشكيشناسي 

  دامپزشكي؛ ميكروبشناسي مواد غذاييدكتري حرفه اي  ؛حرفه اي علوم آزمايشگاهي

باكتري شناسي 
.12  *زشكيپ

ارشد پرستاري؛ مامايي؛ فيزيولوژي؛ دكتري پزشكي عمومي؛ دامپزشكي؛ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يا كارشناسي 
ويروس شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ خون شناسي  ؛بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني

  ها)؛ زيست فناوري پزشكيآزمايشگاهي و بانك خون؛ علوم تشريحي؛ بيولوژي توليد مثل؛ بيولوژي (كليه گرايش
.13  *بيولوژي توليد مثل

.14  *بينايي سنجي سي ارشد رشته بينايي سنجيكارشنا

؛ مديريت، مهندسي آب و فاضالب مهندسي محيط زيست؛ مهندسي بهسازي؛كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط؛
برنامه ريزي؛ محيط  - محيط زيست؛ محيط زيست  -برنامه ريزي و آموزش محيط زيست؛ محيط زيست؛ مهندسي منابع طبيعي 

آموزش محيط زيست ؛ شيمي تجزيه؛ كليه گرايشهاي شيمي؛ مهندسي شيمي؛ مهندسي  –محيط زيست مديريت؛  - زيست 
  عمران؛ مهندسي مكانيك؛ اكولوژي انساني

 *بهداشت محيط 15.

دكتري عمومي زيست شناسي گرايش بيوشيمي؛ بيوشيمي باليني؛ بيوشيمي؛ علوم تغذيه ؛داروسازي؛ كارشناسي ارشد
 داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي ،پزشكي، دامپزشكي

.16  *بيوشيمي باليني

دكتري عمومي پزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي؛ مشاوره در مامايي؛ مديريت خدمات بهداشتي و درماني (با پايه 
  كارشناسي بهداشت عمومي و يا مامايي)؛ آموزش بهداشت (با پايه كارشناسي مامايي)

.17  بهداشت باروري

.18  *بهداشت حرفه اي  (بهداشت صنعتي)؛ ارگونومي؛ سم شناسيكارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي

دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي ؛ كارشناسي ارشد رشته هاي : بهداشت و ايمني مواد غذايي؛ 
بهداشتي؛ علوم بهداشتي در تغذيه ؛ علوم تغذيه؛ علوم ميكروبشناسي مواد غذايي؛ علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و 

بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (با پايه كارشناسي صنايع ؛ تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ مهندسي بهداشت محيط
  غذايي يا علوم تغذيه)

بهداشت و ايمني مواد 
.19  غذايي
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به پرستاري ؛  گرايش هاي مربوط خدمات پرستاري و يا رشته ها  وكارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي آموزش يا مديريت
 كارشناسي ارشد هوشبري با ليسانس پرستاري

 *پرستاري 20.

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي ، دكتري حرفه اي دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي؛ مقاطع تخصصي و فوق 
باكتري شناسي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ بيوفيزيك؛ فيزيولوژي؛ ژنتيك تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي 

حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين؛ خون شناسي  ؛انساني؛ قارچ شناسي؛ زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)
كروبيولوژي)؛ زيست شناسي (باگرايش بيوشيمي، ژنتيك، سلولي مولكولي و مي ؛آزمايشگاهي و بانك خون؛ ويروس شناسي

  انگل شناسي؛ ميكروبيولوژي؛ ايمونولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ تغذيه

.21  *پزشكي مولكولي

كارشناسي ارشدميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي مواد غذايي؛ زيست شناسي (كليه گرايشها)؛ انگل شناسي پزشكي؛ 
فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوشيمي ايمني شناسي پزشكي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين؛ زيست 

باليني؛ سم شناسي، قارچ شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبي؛ زيست فناوري 
  دندانپزشكي و دامپزشكي ؛(بيوتكنولوژي) دارويي؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي

.22  *توكسين هاي ميكروبي

؛ زيست شناسي (به غير از گرايش گياهي) ؛ دكتراي عمومي پزشكيره شناسي پزشكي ؛ انگل شناسيكارشناسي ارشد حش
 دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي؛داروسازي  ؛پزشكي

  

حشره شناسي پزشكي و 
.23  *مبارزه با ناقلين

دكتري ژنتيك انساني؛  ؛ايمني شناسي پزشكي ؛بيوشيمي باليني ؛پاتوبيولوژي ؛علوم آزمايشگاهي ؛كارشناسي ارشد هماتولوژي
  و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي زيداروسا ي ودندانپزشك ي،عمومي پزشك

خون شناسي 
آزمايشگاهي و علوم 

  *انتقال خون
24.

 روانشناسي(مشاوره ، تربيتي،  عمومي ورشته هاي  روانسنجي و روانشناسي شخصيت؛روانشناسي باليني؛ كارشناسي ارشد
 دكتري عمومي پزشكي ؛روانشناسي سالمتبهداشت روان؛  استثنائي)؛

.25  *روانشناسي باليني

  روانشناسي نظامي  كارشناسي ارشد روانشناسي (كليه گرايشها)؛ بهداشت روان و دكتراي عمومي پزشكي
(رشته مختص كادر نظامي 

  وانتظامي مي باشد)
26.

عمومي در رشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي و كارشناسي ارشد رشته هاي بيوشيمي باليني؛ زيست شناسي دكتري
سلولي مولكولي (كليه گرايش ها)؛ علوم و فناوري ميكروبي (كليه گرايشها)؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ انگل شناسي پزشكي؛ 

زشكي؛ علوم و فناوري نانو (كليه گرايشها)؛ زيست شناسي قارچ شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پ
گرايش بيوفيزيك؛ ژنتيك انساني؛ آمار زيستي؛ نانوفناوري پزشكي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) پزشكي؛ زيست فناوري 

  (بيوتكنولوژي) ميكروبي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) مولكولي؛   بيوانفورماتيك؛ انفورماتيك پزشكي

 ايشكي سامانهزيست پز

Systems 
Biomedicine 

27.

كارشناسي ارشد پزشكي مولكولي؛ باكتري شناسي؛ بيوشيمي؛ خون شناسي آزمايشگاهي وبانك خون؛ نانوفناوري پزشكي؛ 
ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ ژنتيك؛ ژنتيك انساني؛ زيست فناوري پزشكي (بيوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوتكنولوژي؛ 

كشاورزي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ زيست شناسي (كليه گرايش ها)؛ زيست پزشكي؛ انگل شناسي؛ ميكروب بيوتكنولوژي 
دندانپزشكي؛ داروسازي  ؛ناقلين؛ دكتراي عمومي رشته هاي پزشكي مبارزه با شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشكي و

  و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي

.28  *پزشكي زيست فناوري
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(گرايش ؛ زيست شناسي  پزشكي ايمني شناسي ؛ باليني ؛ بيوشيمي؛ ژنتيك انسانيكارشناسي ارشد يا باالتر در رشته ژنتيك
 زيست فناوري پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)؛ هماتولوژي (خونشناسي)؛؛ ژنتيك و بيوشيمي) سلولي و مولكولي ؛هاي علوم  

و يا متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي ؛  دكتراي  زيداروسا ي وندانپزشكد ي،دكتري عمومي پزشكبيوتكنولوژي ميكروبي؛ 
  ؛ دامپزشكيعلوم آزمايشگاهي 

.29  *ژنتيك پزشكي

مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛  ؛اقتصاد بهداشت (تمام گرايش ها) ؛كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني
 ؛ MBA ؛آموزش بهداشت  ارزيابي فناوري سالمت؛؛اي بهداشت حرفه ؛بهداشت محيط  ؛برنامه ريزي رفاه اجتماعي؛ اپيدميولوژي

 ؛دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي  ؛دندانپزشكي و داروسازي  ؛و دكتراي عمومي پزشكي مديريت اجرايي، مديريت بازرگاني
  دكتراي دامپزشكي

 *سياستگذاري سالمت 30.

بهداشتي در تغذيه؛ اقتصاد بهداشت؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ اپيدميولوژي؛ كارشناسي ارشدعلوم تغذيه؛ علوم
بهداشتي)؛ بهداشت وايمني موادغذايي؛ علوم  آموزش بهداشت؛ آمار زيستي؛ علوم و صنايع غذايي(گرايش كنترل كيفي و

(با پايه كارشناسي تغذيه)؛  يع غذاييعلوم و صنا ؛مديريت (با پايه كارشناسي تغذيه)تغذيه دربحران و حوادث غيرمترقبه ؛ 
  دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي

.31  سياست هاي غذا وتغذيه

 ؛سالمت سالمندي؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومي؛ مديريت توانبخشي ؛كارشناسي ارشد رشته هاي سالمند شناسي
 ؛مامايي ؛مددكاري اجتماعي؛ بينايي سنجي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي باليني ؛ پرستاري ؛مديريت خدمات بهداشتي درماني

علوم بهداشتي در تغذيه؛ جامعه شناسي؛ پژوهش هاي  ؛فيزيوتراپي؛ شنوايي شناسي؛ كاردرماني؛ گفتار درماني؛ علوم تغذيه 
  ي و داروسازيدندانپزشك ؛اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ جمعيت شناسي و دكتري عمومي پزشكي 

.32  *سالمند شناسي

كارشناسي ارشد دركليه رشته هاي علوم پزشكي؛ علوم اجتماعي (كليه گرايش ها)؛ روانشناسي (كليه گرايش ها)؛ پژوهش 
ريزي رفاه اجتماعي وزارت علوم اجتماعي؛ علوم ارتباطات اجتماعي؛ ارتباطات اجتماعي (تحقيق درارتباطات اجتماعي)؛ برنامه

  رافيا و برنامه ريزي شهري؛ جغرافيا و برنامه ريزي روستايي؛ دكتراي عمومي علوم،تحقيقات وفناوري؛ مديريت دولتي؛ جغ
.33  سالمت ورفاه اجتماعي

دندانپزشكي؛ دكتراي علوم آزمايشگاهي و دكتراي دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد كليه ؛دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي
رشته هاي علوم پزشكي و كارشناسي ارشد رشته هاي: مطالعات دفاعي، استراتژيك؛ مديريت بحران؛ پدافند غيرعامل؛ مديريت 

)؛ مشاوره (مدرسه HSEشت و محيط زيست (با گرايش امنيت اطالعات؛ ايمني، بهدا ITسوانح طبيعي؛ مهندسي فناوري اطالعات 
اي، توانبخشي)؛ مديريت اجرايي؛ مديريت ورزشي؛ محيط زيست؛ مهندسي پزشكي ؛ مديريت فناوري اي، شغلي، خانواده

  اطالعات؛ مديريت شهري؛ مخاطرات محيطي (گرايش طبيعي و انسان ساخت) ؛ مديريت دولتي

  سالمت درباليا و
.34  هافوريت

.35  شنوايي شناسي  ارشد رشته شنوايي شناسي يا دكتري عمومي پزشكيكارشناسي

.36  *طب ايراني پزشكان عمومي و متخصصين

 بافت شناسي؛ دكتري عمومي پزشكي ، دندانپزشكي ، دامپزشكي؛كارشناسي ارشد علوم تشريحي ( آناتومي ) ؛ جنين شناسي  علوم تشريحي 37.

 ؛علوم وصنايع غذايي؛ بيوشيمي باليني علوم بهداشتي در تغذيه ؛ علوم تغذيه در بحران؛كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه ؛
مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي با پايه كارشناسي علوم تغذيه؛ كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي (با پايه كارشناسي 

(با پايه كارشناسي كنترل مواد خوراكي و آشاميدني  علوم تغذيه)؛ بهداشت و ايمني مواد غذايي(با پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛
 و دامپزشكي داروسازي ؛دكتري عمومي پزشكي علوم تغذيه)؛

 *علوم تغذيه 38.
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دندانپزشكي؛ داروسازي و دامپزشك عمومي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي؛ زيست شناسي ؛دكتري عمومي پزشكي
بيوشيمي)؛ ژنتيك انساني؛ آناتومي؛ سم شناسي؛  (با گرايش علوم سلولي و مولكولي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي، ژنتيك و

روانشناسي شناختي؛ ژنتيك پزشكي؛  –م شناختي علوذهن، مغز و تربيت؛  –علوم شناختي بيوشيمي؛ روانشناسي باليني؛ 
  گفتاردرماني؛  اعضاي مصنوعي؛ بينايي سنجي؛ شنوايي شناسي كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛ ؛فارماكولوژي

.39  *علوم اعصاب

كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي(كليه گرايش ها)؛ شيمي مواد غذايي؛ ميكروبيولوژي مواد غذايي؛ مهندسي 
علوم غذايي؛ مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)، بهداشت و ايمني مواد غذايي؛ بهداشت و  ؛صنايع غذايي

كنترل كيفي مواد غذايي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه يا علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشت يا بهداشت 
  ي، دندانپزشكي و دامپزشكيمحيط و يا بهداشت عمومي) ؛ دكتراي پزشكي عموم

.40  *علوم و صنايع غذايي

زيست فن آوري  زيست شناسي (كليه گرايش ها)؛ (كليه گرايشها)؛ كارشناسي ارشد علوم تشريحي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي
پزشكي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ بيوتكنولوژي؛ سم شناسي؛ بيولوژي تكويني؛ 
ايمني شناسي پزشكي؛ فيزيولوژي؛ فارماكولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون 

(هماتولوژي)؛ نانوفناوري پزشكي؛ دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دكتراي حرفه اي 
  دامپزشكي

.41  *علوم سلولي كاربردي

 اي علوم  آزمايشگاهيدكتري حرفه ؛ زيداروسا ي ودندانپزشك ي،فارماكولوژي ؛ دكتري عمومي پزشككارشناسي ارشد   *فارماكولوژي 42.
مهندسي پرتوپزشكي؛ مهندسي هسته  ؛مهندسي پزشكي  ؛بيوفيزيك ؛فيزيك؛كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيك پزشكي

 ؛)؛ پزشكي  هسته ايMRIپرتوپزشكي؛ فناوري تصويربرداري پزشكي ( ؛تكنولوژي راديولوژي ؛اي (گرايش پرتوپزشكي)
 راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي؛ دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و داروسازي

.43  *فيزيك پزشكي

 ؛ دكتري عمومي پزشكيكارشناسي ارشد فيزيوتراپي  *يفيزيوتراپ 44.

) ؛ و سلولي و مولكولي؛  زيست شناسي(گرايش جانوري و دام)جانوري(انساني ،فيزيولوژيكارشناسي ارشد فيزيولوژي؛
 زي؛ دامپزشكيداروسا ي ودندانپزشك ي،پرستاري (از جمله بيهوشي)؛ مامايي ؛ دكتري عمومي پزشك

 *فيزيولوژي 45.

بيولوژي ملكولي؛ علوم تشريحي و   -فيزيوتراپي؛ بيوشيمي  ؛كاردرماني-تربيت بدني؛كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي
  پزشكي و دندانپزشكي ؛دكتري عمومي داروسازي

.46  *فيزيولوژي ورزش

ميكروبيولوژي پزشكي؛  ؛پاتوبيولوژي ؛انگل شناسي پزشكي ؛باكتري شناسي پزشكي؛كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي
  اي علوم آزمايشگاهي دكتراي حرفه ؛داروسازي ؛دكتري عمومي پزشكي

.47  *قارچ شناسي پزشكي

.48  *كار درماني  كارشناسي ارشد كاردرماني و ارگونومي (با پايه كارشناسي كاردرماني)

كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي و غيرپزشكي؛ فناوري اطالعات سالمت؛ آموزش مدارك پزشكي؛ مدارك 
  انفورماتيك پزشكي؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجي؛ علم اطالعات و دانش شناسيپزشكي؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ 

كتابداري و اطالع رساني 
.49  پزشكي

.50  گفتار درماني  كارشناسي ارشد كليه رشته ها صرفا با مدرك كارشناسي گفتار درماني

.51  مامايي  كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي و مشاوره در مامايي
ارزيابي فناوري سالمت؛  مديريت خدمات بهداشتي و  درماني ؛ مديريت بيمارستان ؛ اقتصاد بهداشت ؛كارشناسي ارشد در رشته

آموزش پزشكي؛ مديريت اجرايي؛ مامايي ؛ مديريت پرستاري؛ پرستاري؛ مديريت (كليه  مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛
 دامپزشكي ؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،مي پزشكدكتري عمو؛  Business Administrationگرايشها) ؛ بهداشت عمومي؛ 

مديريت خدمات 
 بهداشتي و درماني

52.

كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ مددكاري اجتماعي؛ كتابداري و اطالع رساني 
سالمت؛ انفورماتيك پزشكي؛ ارزيابي پزشكي؛ كتابداري و اطالع رساني؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ فناوري اطالعات 

  دندانپزشكي داروسازي و فناوري سالمت و دكتراي عمومي دررشته هاي پزشكي؛
.53  مديريت اطالعات سالمت
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 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

دكتراي عمومي؛ كليه رشته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي (با كارشناسي مددكاري اجتماعي) ؛ كارشناسي ارشد مددكاري 
  رفاه اجتماعي ؛مديريت خدمات اجتماعي ؛اجتماعي

.54  مددكاري اجتماعي

مشاوره و روانشناسي دركليه گرايش ها؛ كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛ گفتاردرماني؛ شنوايي شناسي؛ رفاه اجتماعي؛  كارشناسي ارشد
پرستاري؛  كمكي؛ روانشناسي سالمت؛ روانشناسي نظامي؛ كودكان استثنايي؛ مديريت توانبخشي؛ اعضاي مصنوعي و وسايل

  دكتراي عمومي پزشكي بهداشت روان؛ 

.55  مشاوره توانبخشي

كارشناسي  ؛داروسازي و دندانپزشكي ؛دكتراي عمومي پزشكي ؛دكتراي تخصصي اعصاب داخلي؛دكتراي تخصصي روانپزشكي
آناتومي؛ روانشناسي سالمت؛  ؛سم شناسي ؛ارشد روانشناسي(باليني، عمومي، باليني كودك)؛ فيزيولوژي؛ زيست شناسي

  بهداشت روان؛ علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي

.56  *مطالعات اعتياد

كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي؛ مهندسي برق (كليه گرايش ها)؛ فيزيك (كليه گرايش ها)؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي 
فناوري اطالعات؛ شنوايي  ؛كامپيوتر (كليه گرايشها) ؛انفورماتيك پزشكي ؛فيزيك پزشكي ؛ارگونومي ؛كاردرماني ؛گفتار درماني ؛

  مهندسي پرتوپزشكي و دكتراي عمومي پزشكي ؛فيزيوتراپي ؛فيزيوتراپي ورزشي ؛بينايي سنجي ؛شناسي

  مهندسي پزشكي

.57  *(بيوالكتريك)

مهندسي برق  مهندسي مكاترونيك؛ )؛هاها)؛ مهندسي مكانيك (كليه گرايشكارشناسي ارشد مهندسي پزشكي (كليه گرايش
ها)؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ انفورماتيك مهندسي و علوم كامپيوتر(كليه گرايش (كليه گرايش ها)؛ مهندسي رباتيك؛

شامل فناوري اطالعات سالمت؛ فيزيوتراپي؛ فيزيوتراپي ورزشي؛ كاردرماني؛ ارگونومي، مجموعه مهندسي هوا و فضا ( پزشكي؛
حيتهاي پروازي، مهندسي الهاي هوايي، آئروديناميك، سوانح هوايي و صرندگي، ديناميك پرواز و كنترل، سازهبهاي جلورشته 

  دكتراي عمومي پزشكي و )فضايي، مهندسي فناوري ماهواره

 مهندسي پزشكي

(گرايش رباتيك 
  پزشكي)

58.

 زيست شناسي (كليه گرايشها)؛ بيوتكنولوژي؛ ايمنيكارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي)؛ 

شناسي پزشكي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛ فيزيولوژي ؛ بافت شناسي؛ فارماكولوژي؛ 
 ؛يفيزيك پزشكي؛ نانوتكنولوژ ؛خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون ؛بيوپليمر؛ بيومواد؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني

زيست فناوري پزشكي؛ مهندسي پليمر؛ مهندسي شيمي؛ شيمي؛ مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)؛  ؛نانوتكنولوژي پزشكي
؛    شناسي تكويني؛ بافت شناسي دامپزشكي؛ مهندسي كامپيوتر؛ مهندسي نساجي؛ مهندسي برق(كليه رشته ها)زيست

  و علوم آزمايشگاهيدكتري حرفه اي دامپزشكي  ؛كيداروسازي و دندانپزش ؛دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي

.59  *مهندسي بافت

 ؛ها) ها)؛ شيمي (همه گرايشكارشناسي ارشد نانوفناوري پزشكي(نانوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوفيزيك؛ فيزيك (همه گرايش
مهندسي نساجي؛ بيوتكنولوژي(كليه  ؛ها)زيست شناسي (همه گرايشها)؛ مهندسي مواد (كليه گرايش ؛شيميمهندسي
ايمونولوژي؛ اعضاي مصنوعي؛ انگل شناسي؛ بيوشيمي؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه  ؛گرايشها)

 ؛قارچ شناسي ؛فيزيوتراپي ؛فيزيولوژي ؛علوم و صنايع غذايي ؛ علوم بهداشتي در تغذيه ؛علوم تغذيه ؛با ناقلين؛ ژنتيك انساني
فيزيك پزشكي؛ سم شناسي؛ هماتولوژي؛ مهندسي  ؛ويروس شناسي پزشكي؛ مهندسي بهداشت محيط ؛ميكروب شناسي

شيمي دارويي؛ تكنولوژي گردش خون؛  ؛نانوبيوتكنولوژي؛ فوتونيك پزشكي؛ زيست فناوري پزشكي؛ زيست فناوري دارويي؛
  دامپزشكي ايدندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفه ؛دكتراي عمومي پزشكي

.60  *نانوفن آوري پزشكي

 ؛ ايمني شناسي؛ بيولوژي سلولي؛ علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكيكارشناسي ارشد ويروس شناسي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي
 ؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،و مولكولي؛ ميكروب شناسي؛ دكتري عمومي پزشك

  دامپزشكي

ويروس شناسي 
.61  *پزشكي

  

  باشند. ها ميمتقاضيان دكتري پژوهشي فقط مجاز به انتخاب اين رشته باشند.هاي پژوهشي نيز ميدار داراي دورههاي ستاره*رشته
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  97-98هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي سال تحصيلي رشته و دكتري پژوهشيتخصصي دروس و ضرايب آزمون دكتري - 4جدول شماره 
 1مجموعه  شماره

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  بارداري و زايمان  بهداشت باروري

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  4  50  6   بهداشت باروري 50

1  30  6  50  4  50   مامايي

 

 2مجموعه  شماره
 امتحاني و ضرايب مربوطهدروس

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  نظريه هاي شخصيت و روان درماني  آزمونهاي رواني

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  5  50  4  50   روانشناسي باليني

1  30  5  50  4  50   روانشناسي نظامي

1  30  5  50  4  50   مشاوره توانبخشي

  
ونها، آسيب منظور از درس آزمونهاي رواني، ارزيابي روانشناختي به معنـاي جامع آن مي باشد. متقاضيان دقت نمايند در اين درس موضوعات مصاحبه، آزم *

كليه  شناسـي روانـي و تشخيص مورد نظر مي باشد و سواالت آزمون از مباحث فوق خواهد بـود. همچنـين درس شخصـيت و روان درماني شامل
 .ديدگاههاي شخصيت و نظريه ها و تكنيكهاي درماني مورد نظر مي باشد

  
 3مجموعه  شماره

رشته دكتري تخصصي   دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
)Ph.D( استعداد تحصيلي   انگل شناسي پزشكي قارچ شناسي پزشكي  ايمني شناسي پزشكي

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال ضريب تعداد سوال

1  30  2  20  5   قارچ شناسي پزشكي 40 2 40

1  30  2  20  2   انگل شناسي پزشكي 40 5 40

  
 4مجموعه  شماره

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رشته دكتري تخصصي 
)Ph.D( استعداد تحصيلي 

سوال  5سوال باكتري شناسي پزشكي ،  60(ميكروبشناسي پزشكي
سوال ويروس  5سوال قارچ شناسي پزشكي و  5انگل شناسي پزشكي ، 

 شناسي پزشكي)

  پزشكي ايمني شناسي

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  ضريب  تعداد سوال

1  30  5  75  2  25   باكتري شناسي پزشكي

1  30  5  75  2  25   توكسين هاي ميكروبي

  
 5مجموعه  شماره 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  بيوشيمي باليني  فيزيولوژي پزشكي

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب

1  30  2  40  4   فيزيولوژي پزشكي 60

1  30  2  40  4   فيزيولوژي ورزشي 60

1  30  3  40  2   فارماكولوژي 60
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 6مجموعه شماره

  )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (
  ضرايب مربوطهدروس امتحاني و 

  استعداد تحصيلي  روش تحقيق  سازمان و مديريت  اقتصاد بهداشت

  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال
  1  30  2  20 2 40 4 40 اقتصاد سالمت

  1  30  2  20 3 40 3 40 سياستگذاري سالمت
  1  30  2  20 4 40 2 40 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

  
 7مجموعه شماره

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  شيمي مواد غذايي  ميكروبيولوژي مواد غذايي

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  4  50  4  50   علوم و صنايع غذايي 

 غذاييبهداشت و ايمني مواد  50 4 50 4  30  1
  

 اي در آزمون شركت خواهند نمود.هاي فوق، بصورت مجموعهداوطلبان رشته -

   د. ونم خواهند ، به شرح جدول زير در آزمون شركتايبصورت تك رشته هاداوطلبان ساير رشته -

  
 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي

)، 5ضريب- سوال 80شايع در كشور( اصول و روشهاي اپيدميولوژي و اپيدميولوژي بيماريهاي
  )1ضريب -سوال 30)، استعداد تحصيلي(3ضريب-سوال 20روشهاي آمار زيستي(

  1 اپيدميولوژي

)، 5ضريب- سوال 80)، اخالق پزشكي(2ضريب- سوال 20روش تحقيق در علوم پزشكي(
   )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  2 اخالق پزشكي

 30)، استعداد تحصيلي(3ضريب -سوال 20آماروروش تحقيق()، 5ضريب - سوال 80ارگونومي(
  )1ضريب -سوال

  3 ارگونومي

استعداد  )،2ضريب- سوال 30)، كينزيولوژي و بيومكانيك(4ضريب- سوال 70ارتز و پروتز(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  4 اعضاي مصنوعي

 20روشهاي آمار زيستي()، 5ضريب- سوال 80استنباط آماري،  تحليل بقا و كارآزمايي باليني(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(3ضريب-سوال

  5 آمار زيستي

)، اصول وفلسفه آموزش 3ضريب- سوال 40مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سالمت(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(5ضريب-سوال 60بهداشت و ارتقاي سالمت(

آموزش بهداشت و 
  6 ارتقاء سالمت

)، طراحي و برنامه ريزي 3ضريب- سوال 40مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سالمت(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(5ضريب- سوال 60آموزشي در علوم پزشكي(

  7 آموزش پزشكي

- سوال 50)، مديريت  و فناوري اطالعات سالمت(5ضريب- سوال 50انفورماتيك پزشكي(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(2ضريب

  8 انفورماتيك پزشكي
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 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي

)، 5ضريب - سوال 75)، ايمني شناسي پزشكي(2ضريب - سوال 25( بيولوژي سلولي مولكولي
 )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

يايمني شناسي پزشك    9 

)، استعداد 2ضريب -سوال 20)، آماروروش تحقيق(5ضريب-سوال80بهداشت حرفه اي(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  درس بهداشت حرفه اي از مباحث اصلي رشته (همانند سالهاي گذشته) خواهد بود.-
  10 بهداشت حرفه اي

)، آماروروش 5سوال(ضريب  20سوال و اثر عوامل محيطي بر سالمت 60بهداشت محيط
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(2ضريب -سوال 20تحقيق(

  (همانند سالهاي گذشته) خواهد بود.درس بهداشت محيط از مباحث اصلي رشته -
  11 بهداشت محيط

)، تكنيك ها و تجهيزات پاراكلينيك در 5ضريب-سوال60اپتومتري باليني و بيماريهاي چشم(
- سوال 20)، ديسپنسينگ و ساخت پروتز عينك و كمك بينايي(3ضريب- سوال 20اپتومتري(

  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي( )،3ضريب
  12 بينايي سنجي

)، استعداد 5ضريب - سوال 75)، بيوشيمي باليني(2ضريب - سوال 25( بيولوژي سلولي مولكولي
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  13 بيوشيمي باليني

)، 6ضريب - سوال 75)، علوم توليد مثل(3ضريب -سوال25زيست شناسي سلولي و مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  شامل مواد امتحاني جنين شناسي، بافت شناسي و فيزيولوژي توليد مثل و غدد مي باشد.درس علوم توليد مثل  -
  14 بيولوژي توليدمثل

)، 5ضريب- سوال 70)، مباني مراقبتهاي پرستاري(3ضريب- سوال 30آمار و روش تحقيق(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  15 پرستاري

)، استعداد 3ضريب - سوال 40بيوشيمي باليني()، 5ضريب - سوال 60بيولوژي سلولي مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  16 پزشكي مولكولي

)، 5ضريب - سوال 80)، حشره شناسي پزشكي(3ضريب - سوال 20بيولوژي سلولي مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

حشره شناسي 
  17 پزشكي

)، استعداد 2ضريب - سوال 50)، ايمني شناسي پزشكي(5ضريب -سوال 50خون شناسي(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

خون شناسي 
آزمايشگاهي و علوم 

 انتقال خون
18  

)، استعداد 3ضريب - سوال 75)، بيوشيمي باليني(5ضريب-سوال25( بيولوژي سلولي مولكولي
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

زيست پزشكي
ايسامانه  

19 

)، استعداد 3ضريب - سوال 40بيوشيمي باليني()، 5ضريب - سوال 60بيولوژي سلولي مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

زيست فناوري 
  20 پزشكي

)، استعداد 2ضريب - سوال 20)، بيوشيمي باليني(5ضريب-سوال80ژنتيك انساني(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  بود.مرتبط با رشته ژنتيك خواهد اصلي و بيوشيمي باليني از مباحث  وس ژنتيك انساني ودر-
  21 ژنتيك پزشكي
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 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي

- سوال 70)، جامعه شناسي و روانشناسي سالمندي(3ضريب- سوال 30آمار و روش تحقيق(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(5ضريب

  22 سالمند شناسي

)، 5ضريب-سوال 70)، مباني سالمت در حوادث و باليا(3ضريب- سوال 30آمار و روش تحقيق(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

سالمت در باليا و 
  23 فوريت ها

-سوال 35)، روش تحقيق(3ضريب -سوال 65نظريه هاي جامعه شناسي و رفاه اجتماعي(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(3ضريب 

سالمت و رفاه 
  24 اجتماعي

)، 2ضريب-سوال 35)، اصول و مديريت برنامه ريزي راهبردي(5ضريب- سوال 65تغذيه(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(استعداد 

سياستهاي غذا و 
  25 تغذيه

استعداد  )،4ضريب- سوال 60)، علوم اعصاب شنوايي و تعادل(2ضريب-سوال 30روش تحقيق(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  26 شنوايي شناسي

-سوال 80)، مباني طب ايراني و نوين(2ضريب- سوال 20روش تحقيق در علوم پزشكي(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي()، استعداد 5ضريب

  27 طب ايراني

- سوال 40و نوروبيولوژي( آناتوميو)، نور4ضريب- سوال 60نوروفيزيولوژي و نوروفارماكولوژي(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي()، 3ضريب

  28 علوم اعصاب

)، 6ضريب - سوال 75)، علوم تشريحي(2ضريب -سوال25زيست شناسي سلولي و مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(استعداد 

 علوم تشريحي 29 

 30)، استعداد تحصيلي(3ضريب- سوال 35)، بيوشيمي و فيزيولوژي(5ضريب- سوال 65تغذيه(
  )1ضريب -سوال

  30 علوم تغذيه

)، 2ضريب - سوال 50)، ايمني شناسي پزشكي(5ضريب-سوال50( بيولوژي سلولي مولكولي
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

يسلولي كاربردعلوم   31 

)، استعداد 5ضريب-سوال60)، فيزيك پزشكي(2ضريب-سوال20رياضي فيزيك  و آمار(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  درس فيزيك پزشكي شامل دروس اختصاصي دوره كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي مي باشد.-

  32 فيزيك پزشكي

 )،2ضريب- سوال 30بيومكانيك()، كينزيولوژي و 4ضريب-سوال 70فيزيوتراپي در بيماريها(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  33 فيزيوتراپي

 )،2ضريب- سوال 30)، كينزيولوژي و بيومكانيك(4ضريب- سوال 70كاردرماني در بيماريها(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  34 كاردرماني

- سوال 50سالمت()، مديريت  و فناوري اطالعات 5ضريب-سوال 50دانش علوم كتابداري(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(2ضريب

كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

35  

استعداد  )،4ضريب- سوال 60)، آسيب شناسي زبان و گفتار(2ضريب-سوال 30روش تحقيق(
  )1ضريب - سوال 30تحصيلي(

  36 گفتاردرماني
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٢٩ 
 

 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي

)، روش 5ضريب -سوال 65( نظريه هاي مددكاري اجتماعي وجامعه شناسي و روانشناسي
  )1ضريب -سوال 30)، استعداد تحصيلي(2ضريب - سوال 35تحقيق(

  37 مددكاري اجتماعي

)، مديريت  و فناوري اطالعات 4ضريب-سوال 50سيستمهاي اطالعات و تئوريهاي مديريت(
  )1ضريب - سوال 30)، استعداد تحصيلي(4ضريب- سوال 50سالمت(

مديريت اطالعات 
  38 سالمت

-سوال 40()، اختالالت روانپزشكي4ضريب- سوال 60نوروفيزيولوژي و نوروفارماكولوژي(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي()، 3ضريب

  39 مطالعات اعتياد

)، 3ضريب - سوال 75)، علوم تشريحي(3ضريب - سوال 25زيست شناسي سلولي و مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  40 مهندسي بافت

  ، 10 حياتي سيگنالهاي پردازش ، 15 دقيق ابزار( )، بيوالكتريك5ضريب-سوال25مهندسي(رياضيات

 30استعداد تحصيلي( )،5ضريب-سوال 45()10 پزشكي تصاوير پردازش ، 10 بيولوژيكي سيستمهاي مدلسازي
  )1ضريب -سوال

 - مهندسي پزشكي 
  41 بيوالكتريك

 تصاوير  پردازش ، 10 دقيق ابزار ،15 رباتيك( پزشكي رباتيك )،5ضريب-سوال 25مهندسي( رياضيات

  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي( )،5ضريب-سوال 45()10 بيومكانيك ، 10  پزشكي
 - مهندسي پزشكي 

  42 رباتيك

)، 5ضريب -سوال 75)، نانوزيست فناوري(3ضريب - سوال 25( بيولوژي سلولي مولكولي
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

  43 نانوفناوري پزشكي

)، 4ضريب - سوال 80)، ويروس شناسي پزشكي(1ضريب - سوال 20بيولوژي سلولي مولكولي(
  )1ضريب - سوال 30استعداد تحصيلي(

ويروس شناسي 
  44 پزشكي
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  پزشكيهاي دندانرشته )Ph.D: اطالعات آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (5جــدول شــماره 
  96- 97سـال تحصيـلي 

 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

 ،)1پريودانتيكس( )،1پزشكي ترميمي(دندان )،1پزشكي كودكان(دندان
 پزشكي عمومي دندان دكتري  )1و استعداد تحصيلي( )2پزشكي اجتماعي(دندان

پزشكي سالمت دهان و دندان
 اجتماعي

1 

مواد  )،1پروتزهاي دنداني( )،1اندودنتيكس( )،1تحقيق(آمار و روش 
  2  *مواد دنداني  پزشكيعمومي دندان دكتري  )1و استعداد تحصيلي( )1پزشكي ترميمي(دندان ،)3دنداني(

  باشند.ميها متقاضيان دكتري پژوهشي فقط مجاز به انتخاب اين رشته باشند.هاي پژوهشي نيز ميدار داراي دورههاي ستاره*رشته
  

 1397- 98 سال تحصيلي رشته سالمت دهان و دندان پزشكي اجتماعي Ph.Dمنابع آزمون  -6جدول شماره

 منابع تعداد سوال ضريب نام درس

دندانپزشكي 
 كودكان

1 20 

  
Dentistry for the Child and Adolescent. McDonald. 9th edition. 
2011 

 31، 27، 24، 23، 20، 19، 18، 17، 14، 13، 10، 9، 7، 5، 4، 1،3فصول 

دندانپزشكي 
 ترميمي

1 15 

Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry.  
 6th edition. 2013 

 )16تا  1تا اول اكلوژن ( صفحه   1فصل 
 ) 136تا  41( صفحه   4،  3، 2فصول 
 ) 454تا  339( صفحه   16،   15،  14،  13فصول 

 15 1 پريودانتيكس

Clinical Periodontology. Caranza F. 12th edition. 2015 
،  41، 35،  34،  33،  31،  29، 25،  23، 21، 20، 18،  17، 16، 15،  14، 7، 3، 1فصول 

 )  Online( و شامل قسمت هاي   52، 46،  45، 44،   42

دندانپزشكي 
 اجتماعي

2 50 

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

 5و 1فصول  
-) تاليف نويسندگان1394كتاب ملي سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي( -2

  سازمان انتشارات جهاد  دانشگاهي 
 كليه فصول

استعداد 
 -  30  1  تحصيلي
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  1397- 98) رشته مواد دنداني سال تحصيلي Ph.D(منابع آزمون دكتري تخصصي  - 7جدول شماره 
  

  
  
  
  
  
  
  

  نام درس ضريب  تعداد سوال منابع

 
دكتر ، روشهاي آماري وشاخصهاي بهداشتي (دكتركاظم محمد، دكتر حسين ملك افضلي-1

  )1378وارتكس نهاپتيان، سال 
  
 Park & Parker – درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي جلد اول-2

15 
 
1  

 

آماروروش 
 تحقيق

 
Cohen,s Pathways of the pulp. 11th edition.  Kenneth Hargreaves, Louis 
Berman  (2016) (chapters: 5, 10, 12, 13, 14, 15) 
 

 
15  
 

 
1  

 
 اندودنتيكس

 
Fundamental of Fixed Prosthodontics. 4th edition.  Herbert T., Jr. 
Shillingburg (2012) (chapters: 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  26, 
27 

25 1 
پروتزهاي 
 دنداني

1. Introduction to Dental Materials. 4th edition. Van Noort R (2013). 
 
2. Craig’s restorative Dental Materials. 13th edition. John powers, 
Ronald Sakagvch (2012) 

 مواد دنداني 3 30

1. Sturdevant,s Art & Science of Operative Dentistry. 6th edition. Harald 
Heymann (2013) (chapters:1,4) 
 
2. Summitt,s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th edition. Thomas 
J. Hilton (2013) (chapters: 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,20) 

15 1 
پزشكي دندان

 ترميمي

- 30 1 
استعداد 
  تحصيلي
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 شفاهي و كتبي بخش دو شامل داروسازي تخصصي هايرشته در دانشجو پذيرش يدورهامين سي ورودي آزمون مقدمه:
آزمون داراي نمره . شد خواهد برگزار 21/2/97 جمعه روز در داروسازي هايرشته )Ph.D( تخصصي يدكتر كتبي آزمون .است

ميانگين كل نمرات شركت كنندگان در آزمون كتبي و  % 50 ، كسب حد نصاب قبولي در آزمون كتبيمنفي مي باشد و شرط  
برابر  2تعداد  .باشدمينمره كل آزمون، جهت ورود به مرحله مصاحبه، با رعايـــت ساير شرايط و مقررات  % 30كسب حداقل 

شفاهي) راه ن آزموي دوم (درصورت داشتن حد نصاب نمره)، به مرحله( از قبول شدگان آزمون كتبي ظرفيــت اعالم شــده
  خواهند يافت.

 سم دارويي، بيوتكنولوژي فارماكوگنوزي، دارويي، شيمي فارماسيوتيكس، هايرشته در دانشجو پذيرش براي آزمون ينا

 نانوفناوري اي،هسته داروسازي دارو، دارو، كنترل مديريت و سنتي، اقتصاد داروسازي باليني، داروسازي شناسي،

 زير شرح به آن برگزاري ينحوه و ضوابط و برگزار و شيمي مواد خوراكي و آبشناسي پزشكي دارويي زيست مواد ،دارويي
 :شودمي اعالم

 به مجاز 31/6/97 پايان تا تحصيل از فراغت بر مبني تحصيل محل دانشگاه از گواهي يارائه با داروسازي دانشجويان   .1
  .هستند آزمون در شركت

 شركت آزمون اين در توانندمي انساني نيروي طرح گذراندن محدوديت بدون داروسازي يرشته التحصيالنفارغ   .2
 .نمايند

  .شودمي برگزار واحد آزمون يك با داروسازي هايرشتهو پژوهشي  تخصصي دكتري آزمون .3
 . است آمده 8 يشماره جدول در سؤاالت تعداد و ضرايبدروس امتحاني، 

هاي متعدد ) را در محلPh.D( صيـدكتري تخص ييك رشتهتوانند ميتنها  انتخاب رشتهداوطلبان مجاز به  .4
 .انتخاب نمايند برگزاركننده رشته، براساس شرايط ذكر شده براي هر رشته

 ريزي علوم پزشكي. برخورداري از سالمت كامل تن و روان بر اساس ضوابط شوراي عالي برنامه .5
 محضري تعهد تخصصي، و داروسازي آموزش شوراي نشست مصوبات و ضوابط اساس بر هستند موظف متقاضيان يكليه  .6

 .بسپارند عام يا خاص صورت به
 مجاز مربوطه ذيصالح مراجع طرف از رسمي موافقت و نامهمعرفي يارائه با فقط كشوري نظامي و دولتي كاركنان يكليه .7

  بود. خواهند آزمون در شركت به
             جهت داوطلبان و بوده مربوطه دانشگاه مقررات و قوانين تابع اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط هايرشته در تحصيل .8

 .نمايند مراجعه دانشگاه آن به بايد اطالعات كسب
 پذيرش محل دانشگاه امناي هيأت يمصوبه طبق شهريه پرداخت به موظف ،پردازهاي شهريهدوره در شدگانپذيرفته .9

 .هستند
 مركز و شدگان ندارند پذيرفته به خوابگاه واگذاري به نسبت تعهدي درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هايدانشگاه .10

 خوابگاه اخذ قبال گونه مسئوليتي در هيچ تخصصي و داروسازي آموزش شوراي يدبيرخانه و پزشكي آموزش سنجش
 .ندارند را هادانشكده از يك هيچ در شدگان پذيرفته جهت

  

هاي تخصصي داروسازي سال تحصيلي ) رشتهPh.Dضوابط و شرايط اختصاصي آزمون دكتري تخصصي ( - 7
98-1397 
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  هاي تخصصي داروسازيامتحاني و ضرايب آنها براي رشتهدروس  - 8جدول شماره 

داروشناسي و   شيمي دارويي  داروسازي باليني   فارماكوگنوزي  فارماسيوتيكس  دروس آزمون
  استعداد تحصيلي   شناسي سم

  30  43  26  42  17  42  تعداد سؤال
  1  2  2  2  2  2  ضريب

  
  
  

7139سال  داروسازي هايرشته تخصصي دكتريمنابع آزمون  - 9جدول شماره   

 فارماسيوتيكس
Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. Aulton, The latest 
edition.   

 فارماكوگنوزي
Trease and Evance’ Pharmacognosy. Evance WC, The latest edition.   

Part 5: Pharmacopoeia and Related drugs of biological origin 

 داروسازي باليني

 

  (آخرين چاپ)شناسي تأليف دكتر غالمي و دكتر مجتهدزاده  كتاب درسنامه جامع درمان
  عناوين:

  ترمبوآمبولي، آنژين صدري، نارسايي قلبي، ختالالت چربي، اپرفشارخوني قلب وعروق:
  بيماري التهابي روده، ريفالكس معده به مري، زخم پپتيك گوارشي:

  آب و الكتروليت ها ،نارسايي مزمن كليه كليوي:
  پاركينسون، سردرد، صرع مغز و اعصاب:

  تيروئيد، ديابت غدد درون ريز:
  اضطراب، خلقي دوقطبي، افسردگي، اسكيزوفروني روانپزشكي:

  كنتراسپتيوها، PMSديسمنوره و  زنان:
  نقرس، ارتريت روماتوئيد، پوكي استخوان استخوان و مفاصل:

انتقالي از راه  يعفونتها، )UTIعفونت مجاري اداري (، عفونتهاي فوقاني دستگاه تنفس عفوني:
  سيستم اعصاب مركزي (مننژيت)، هپاتيت، )STDجنسي(

  پسوريازيسو  آكنه پوستي:
  آنمي خون:

 COPD و آسم تنفسي:

  مروري بر عوارض جانبي داروهاي شيمي درماني نكولوژي:ا
  
مباحثي كه در كتاب درسنامه جامع درمان شناسي وجود ندارد از كتاب براي الزم به ذكر است - *

Applied Therapeutics  استفاده شود.  2013چاپ سال  
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 شيمي دارويي

 

 
Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, The latest edition.   
 
Chapters: 
Drug  Design  and  Relationship of Functional Groups to Pharmacologic Activity 
(Chapter 2) 
Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter 7)    
Drug  Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter 8) 
Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter 9)  
Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic Neurotransmission 
(Chapter 10) 
Sedative-Hypnotics Drugs (Chapter 15) 
Antiseizure Drugs (Chapter 17) 
Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter 14) 
Central Analgesics (Chapter 20) 
Adrenocorticoids (Chapter 28) 
Men’s Health (Chapter 40) 
Women’s Health (Chapter 41) 
Thyroid  Function  and Thyroid Drugs (Chapter 29)  
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents (Chapter 31) 
Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents (Chapter 32) 
Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter 33)  
Cancer and Chemotherapy (Chapter 37) 
Antidepressant agents (Chapter 18) 

 داروشناسي و

سم شناسي   

 

1- Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al., The latest  
edition.   

  

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

 .امتحان است شامل گوارشي
2-Casareett & Doull’s (toxicology the  Basic Scienses of  Poisons 2013  
 
Unit 1  
-History and scope of Toxicology  
 -Principles of Toxicology  
- Mechanisms of  Toxicology   
 
Unit 11 
- Absorption, Distribution, and Excretion of  Toxicants  
 
Unit IV 

-Toxic Responses of the Blood.      
-Toxic Responses of the Respiratory System     
-Toxic Responses of the Nervous System    
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3-Haddad and Winchester 2007 

Chapter : 
2- Emergency Management of Poisonina 
    A:  AGeneral Approach to Poisoning 
    B:  Decontamination    
71- Mercury: Heavy Metals and lnorganic Agents 
73- lead 
74-Arsenic and Arsine 
76- Organophosphates and Carbamates-Sodium Azide. 
87- Carbon Monoxide Poisoning 
88- Cyanide and Related Compounds- Sodium Azide. 

استعداد تحصيلي
- 

 

 

  1397داروسازي سال  )Ph.Dهاي مورد تأييد شركت در آزمون دوره هاي دكتري تخصصي (نهائي رشته فهرست -10جدول شماره 
  مدارك مورد پذيرش رشته

  كنترل دارو 
و فرآورده هاي آرايشي و 

  *بهداشتي

  دكتراي عمومي داروسازي
  داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته 

  *فارماسيوتيكس  
  دكتراي عمومي داروسازي

  كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)

  *سم شناسي  

  آزمايشگاهـي دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي، علوم
كارشناسي ارشــد: بيوشيمي باليني، بيوشيمي، زيست شناسي (گرايشهاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك، 

 ميكروبيولوژي، زيست فناوري)، داروسازي، سم شناسي، داروشناسي

  داروسازي)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي 

  داروسازي سنتي  
  دكتراي عمومي داروسازي

  كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)

  داروسازي هسته اي
  دكتراي عمومي داروسازي

  (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 

    *وري داروييازيست فن 

  دكتراي عمومي: داروسازي و پزشكي
كارشناسي ارشد: زيست فنĤوري دارويي، زيست فنĤوري پزشكي (بيوتكنولوژي پزشكي)، مهندسي شيمي، بيوشيمي، 

 ي دارويي، زيست فناوري ميكروبيزيست شناسي، ميكروب شناسي، نانوتكنولوژي پزشكي و نانوتكنولوژ

  كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)
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  *اقتصاد و مديريت  دارو

  دكتراي عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي
كارشناسي ارشد: ناپيوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزيابي فناوري سالمت، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، نظارت 

  بر امور دارويي  
  كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)

  

 فارماكوگنوزي*

  داروسازي، پزشكيدكتراي عمومي: 
به شرط دارا (كارشناسي ارشد: فيتوشيمي كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي  

  )بودن كارشناسي داروسازي

  *شيمي دارويي
  دكتري عمومي داروسازي، كارشناسي ارشد شيمي آلي ،شيمي تجزيه، شيمي دارويي

  و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)كارشناسي ارشدپيوسته داروسازي 

  *داروسازي باليني
دكتري عمومي داروسازي وكارشناسي ارشدپيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ( به شرط دارا بودن 

  كارشناسي داروسازي)

  *نانوفناوري دارويي

                     علوم آزمايشگاهيو دكتري  دندانپزشكي، پزشكي، دامپزشكي داروسازي،عمومي:  يادكتر
نانوتكنولوژي پزشكي، زيست فنĤوري پزشكي،  نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي (كليه گرايش ها)، ارشد: كارشناسي

غذيه، ايمني شناسي پزشكي، داروشناسي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه، علوم بهداشتي درت
ژنتيك، مهندسي ژنتيك،  زيست شناسي (گرايش علوم سلولي مولكولي، ميكروبيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، ژنتيك)، 
ميكروب شناسي پزشكي، مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها)، شيمي (كليه گرايش ها)، ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، 

اسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشن ؛بيومواد و بيوانفورماتيك
  كارشناسي داروسازي)

  *زيست مواد دارويي

           در يكي از رشته هاي داروسازي، پزشكي، دندانپزشكي و دكتــري حرفه اي دامپزشكي ي عموميادكتر
كارشناسي ارشد رشته هاي: زيست فناوري (كليه گرايش ها)، نانوفناوري پزشكي، نانوفناوري دارويي، مهندسي پليمر، 

زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك پزشكي، بيوفيزيك، شيمي (كليه گرايش ها) بيوشيمي (پايه و باليني)، 
مهندسي بافت، زيست فناوري پزشكي، مهندسي بيومكانيك، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك، شيمي (آلي و پليمر)، 

شيمي، مهندسي مواد، مهندسي داروسازي و مهندســــي پزشكــــي (زيست مواد) كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي 
    و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)

شيمي مواد خوراكي و 
  آبشناسي پزشكي

  ي داروسازي؛ دكتري عموم
  كارشناسي ارشد داروسازي (به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي)

  باشند. ها ميمتقاضيان دكتري پژوهشي فقط مجاز به انتخاب اين رشته باشند.هاي پژوهشي نيز ميدار داراي دورههاي ستاره*رشته 
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  97- 98سال تحصيلي  ايرانيي طب ) رشتهPh.Dمنابع آزمون دكتري تخصصي ( - 11جدول شماره 

  بيماريهاي داخلي

 مباحث زير از كتاب:

 Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGrawHill; 2012 

Part 1 “Introduction to Clinical Medicine” 
Part 2 “Cardinal Manifestations and Presentation of Diseases” 

  483تا  1مجموعاً صفحات 

  نبيماريهاي كودكا

  مباحث زير از كتاب:
Nelson Essential of Pediatrics./ W.B.Saunders/ 2011 

Section11 
 

  طب جنين و نوزاد
 The Fetus and the Neonatal Infant

  62تا انتهاي 58فصل هاي 

Section 16 Infections                    بيماريهاي عفوني   125فصل تا آخر  93از اول فصل 

Section 17 The Digestive System 126فقط فصل  سيستم گوارشي  

 زنان و زايمان

  مباحث زير از كتاب:
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

  
  جراحي عمومي
   234- 15صفحات     2010جراحي شوارتز 
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  اخالق و تاريخ پزشكي
  اخالق پزشكي: -الف
براي «انتشارات  - ي دكتر باقر الريجانيجلد اول (مروري بر مباني اخالق پزشكي تاليف آقا - كتاب پزشك و مالحظات اخالقي   

  )1383، »فردا
  تاريخ پزشكي ايران: -ب
  تاليف مرحوم دكتر محمود نجم آبادي 2بخش هاي منتخب از كتاب تاريخ طب در ايران جلد    
آموزش پزشكي مركز سنجش  اينترنتيداوطلبان، تصوير صفحات مورد اشاره از اين كتاب در پايگاه (به منظور سهولت دسترسي    

  ).شده استقرار داده 
  منابع آزمون كتبي اطالعات طب سنتي به شرح زير است:

  1390انتشارات المعي  -قانونچه چغميني ترجمه استاد اسماعيل ناظم -الف
نشر شهر و انتشارات   -مروري بر كليات طب سنتي: تاليف دكتر محسن ناصري، دكتر حسين رضايي زاده، دكتر رسول چوپاني -ب

  66464321شماره تماس:  - 1390بهار   -طب سنتي ايران 
  كتاب الموجز ابن نفيس، چاپ مصر (بخش هاي منتخب) -ج

آموزش پزشكي اينترنتي مركز سنجش رد اشاره از اين كتاب در پايگاه (به منظور سهولت دسترسي داوطلبان، تصوير صفحات مو
  ).شده استقرار داده 

  كتاب صرف و نحو عربي، تأليف دكتر خوانساري، انتشارات ناهيد
  صرف:

   81تا  29اقسام كلمه و فعل: از صفحه  -1
  99تا  96مبحث اسم: مذكر و مؤنث      از صفحه  -2

  107تا  102از صفحه    مفرد و مثني و جمع         
  143تا   121از صفحه            جامد ومشتق            

  160تا  144معرفه و نكره               از صفحه       
  168تا  166از صفحه  متصرف و غير متصرف          

  نحو:
   190تا  177اعراب فعل:   از صفحه  -1
   248تا  239و  از    227تا  191اعراب اسم: از صفحه  -2
  265تا  259اقسام اعراب: از صفحه -3
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 براي اقامت اتباع خارجي هاي ممنوعهها و شهرستاناسامي استان :12 جدول شماره

 

 شهرستانهاي ممنوعه استان رديف

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  آذربايجان شرقي  1

 در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد .  خارجياتباع كليه اقامت اتباع افغاني در سطح استان و  آذربايجان غربي  2

 اردبيل 3
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهاي پارس آباد،بيله سوار، 

 گرمي،مشكين شهرو نمين ممنوع ميباشد . 

 اصفهان 4

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي نطنز ، فريدن، فريدون شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، بخش 
و بخش ابوزيد از شهرستان آران و اردستان خور و بيابانك، ايگان، مركزي،  اصفهان، دهاقان ، نائين، گلپ

 ممنوع مي باشد . بيدگل 

 ايالم  5
 واقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان هاي مهران و دهلران و 

 شهرهاي مرزي ممنوع ميباشد . 

  فاقد ممنوعيت  البرز  6
 شهرستان هاي ديلم و گناوه ممنوع ميباشد .  اقامت اتباع افغاني در  بوشهر 7

 شهرداري تهران براي اتباع افغاني  13فاقد ممنوعيت به استثناي منطقه خجير در منطقه  تهران  8

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  بختياريو چهارمحال  9

 خراسان جنوبي 10

اتباع خارجي در شهرستانهاي مرزي نهبندان،سربيشه،درميان ،قاين،زيركوه،فردوس و اقامت كليه 
جاز سرايان و طبس  ممنوع مي باشد .  اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي بيرجند و خوسف م

 است.اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع است . 

 استان ممنوع مي باشد .اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح  خراسان شمالي 11

 خراسان رضوي 12
شهرستانهاي مرزي تربت جام،قوچان،تايباد،خواف،سرخس،كالت نادري و درگز اقامت اتباع افغاني در 

 ممنوع است . 

 خوزستان 13

اقامت اتباع افغاني در سطح استان به استثناء شهرستان گتوند ممنوع مي باشند. اقامت و تردد  اتباع 
  شهرستانهاي آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان ممنوع ميباشدخارجي در 

گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر بالمانع  ايتبصره : اقامت اتباع خارجي دار
 ميباشد . 

 زنجان 14
اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد صرفاً شهرستانهاي زنجان و خدابنده براي اقامت 

 اتباع عراقي مجاز ميباشد . 

 سيستان و بلوچستان  15

  در كل استان ممنوع مي باشد.و عراقي اقامت اتباع افغاني 
بخش هاي مرزي شهرستانهاي نيز اقامت و تردد اتباع خارجي در شهرستانهاي زابل،هيرمند،زهك و 

  خاش،ايرانشهر،سراوان و چابهار ممنوع مي باشد. 
 

 سمنان 16

تردد و اقامت اتباع خارجي در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام ، مركز آزمايش معراج يك و منطقه 
شهرستانهاي دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج ممنوع مي باشد.اقامت اتباع افغاني در 

  و دامغان ممنوع است. شاهرود
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 فارس 17
اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي فيروز آباد ، فراشبند،داراب،ارسنجان،فسا،مهر،رستم،ني ريز و خنج 

 ممنوع ميباشد .

 به استثناء شهرستان قزوين ، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع ميباشد .  قزوين 18

  فاقد ممنوعيت قم  19

 كرمان 20
نوجان،بافت، عنبرآباد،قلعه گنج، ريگان، بم، فهرج ماقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي 

 رودبار،فارياب،نرماشير،كهنوج،جيرفت،انار و اتباع عراقي در سطح استان ممنوع ميباشد . 

 شهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد . اقامت اتباع افغاني درسطح استان و كليه اتباع خارجي در كرمانشاه 21

 كردستان 22
اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان كليه اقامت همچنين اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و 

 سقز و شهرستانهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي باشد .(به استثناي مهمانشهرها)

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  كهگيلويه و بويراحمد 23

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  گيالن 24

 صرفاً شهرستان هاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز ميباشد .   گلستان 25

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  لرستان 26

 اقامت اتباع افغاني در كل استان ممنوع مي باشد. مازندران 27

 مركزي 28
شهرستان هاي آشتيان، تفرش، فراهان،فرمهين،خمين، شازند، محالت، زرنديه، اقامت اتباع افغاني در 

 كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع ميباشد .  

 اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد .  همدان 29

 هرمزگان 30
كل استان اقامت اتباع  عراقي در شهرستانهاي كيش،حاجي آباد،قشم،ابوموسي،جاسك ممنوع مي باشد.

 قامت اتباع افغاني ممنوع مي باشد.براي ا

 شهرستان هاي خاتم و بافق ممنوع ميباشد .  اقامت اتباع افغاني در  يزد 31
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  دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج)ضوابط و شرايط 

چند رشته به شرح  مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) درهاي مربوط به اين دانشگاه، داوطلبان رسمي سپاه، ساير نيروهاي دررشته
 زير مجاز به انتخاب خواهند بود:

  خدمتي مربوطه يمجوز شركت درآزمون از رده يسپاه: اعضاء رسمي سپاه پاسداران با ارائه .1
مجوز شركت  يساير نيروهاي مسلح: شامل اعضاي رسمي ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران با ارائه .2

 خدمتي مربوطه يآزمون از رده در

 مين خوابگاه ندارد.اين دانشگاه تعهدي در خصوص تأ .3

زيست فناوري پزشكي، فيزيولوژي ورزش،  روانشناسي نظامي، هاي پرستاري، علوم تشريحي، فيزيولوژي،اين دانشگاه در رشته .4
  هاي ميكروبي پذيرش خواهد داشت.علوم اعصاب و توكسين

  ظرفيت مشخص خواهد شد. در زمان اعالمافراد پذيرش قطعي *نحوه 

  براي دانشجويان ورودي دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرسشرايط، ضوابط و تسهيالت 

ــه -1 ــه دانشــجويان رتب ــر يب ــه ( يدوره برت ــتهروزان ــه حــداقل در رش ــايي ك ــددانشــگاه در آن 3ه ــذيرش دانشــجو دارن ــا پ ) ه
  :شوداي  به شرح زير پرداخت ميجايزه

  ميليون تومان   15اول آزمون سراسري علوم پزشكي :  يدانشجويان رتبه) به 1-1
  ميليون تومان   12دوم آزمون سراسري علوم پزشكي:  ي) به دانشجويان رتبه2-1
  ميليون تومان   10سوم آزمون سراسري علوم پزشكي:  ي) به دانشجويان رتبه3-1
ــته4-1 ــذيرش د) در رش ــا پ ــگاه در آنه ــه دو دانش ــايي ك ــهه ــه رتب ــا ب ــد،  تنه ــجو دارن ــغ   ياول (دوره يانش ــه) مبل  12روزان

  ميليون تومان هديه  پرداخت مي شود.  
تخصصـي ( برگـزار شـده از سـوي  دكتـريهـاي داوطلـب در آزمـون كتبـي سراسـري دوره يهـاي فـوق، رتبـهرتبه -1ي تبصره

هـاي يـك تـا سـه را احـراز دانشـگاه نيـز رتبـه يمصـاحبه يمشـروط بـر آن كـه دانشـجو در مرحلـهسازمان سنجش) هسـتند؛ 
  نموده باشد. 

هـاي بعـد و براسـاس پيشـرفت تحصـيلي تحصـيلي و البـاقي در نيمسـال دومنيمسـال  تـا پايـانمبلـغ هديـه  يك سـوم -تبصره
  دانشجو در طول تحصيل پرداخت مي شود. 

دانشــگاه درآن رشــته  پــذيرش دانشــجو  3حــداقل روزانــه (كــه  3تــا  1هــاي دانشــگاه تربيــت مــدرس بــه دانشــجويان رتبــه -2
  داشته باشند)، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) اختصاص خواهد داد.

 هاضوابط و شرايط خاص برخي از دانشگاه-8
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ــال  -3 ــدرس در س ــت م ــگاه تربي ــغ    97دانش ــا  5/3مبل ــاله 7ت ــت از رس ــراي حماي ــار پژوهشــي ب ــان اعتب ــون توم ــاي  ميلي ه
  است. دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته 

ــه دانشــجويان دوره -4 ــه كلي ــه، براســاس تبصــره ب ــاده  6هــاي روزان ــات علمــي، (در  55م ــه اســتخدامي اعضــاي هي ــين نام آي
صــورت گذرانــدن دروس مربــوط و شــركت در جلســه صــالحيت مدرســي) گــواهي صــالحيت مدرســي اعطــا خواهــد شــد. (ايــن 

التحصـيالن ايـن دانشـگاه در جـذب بـه متيـازي بـراي  فـارغگواهي عالوه بر اعطـاي دو پايـه اضـافي هنگـام جـذب، مـي توانـد ا
  عنوان هيات علمي در ساير دانشگاهها محسوب گردد.)

از فرصــت مطالعــاتي خــارج از كشــور(بورس  دكتــريدانشــگاه تمهيــدات الزم را بــه منظــور اســتفاده دانشــجويان دوره هــاي  -5
  در اين راستا نهايت همكاري را به عمل خواهد آورد. كوتاه مدت) با توجه به شرايط و ضوابط موجود فراهم نموده و

ــع  -6 ــجويان مقط ــيلي دانش ــه تحص ــك هزين ــزان كم ــكي، مي ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــوابط وزارت بهداش ــارچوب ض در چ
دكتــري تخصصــي دانشــكده علــوم پزشــكي دانشــگاه تربيــت مــدرس هــر ســاله متناســب بــا بودجــه اي كــه توســط مراجــع ذي 

  يصي ساليانه دانشگاه بدين منظور اختصاص داده مي شود تعيين و پرداخت خواهد شد.صالح در سقف بودجه تخص
 تحصيلي دانشجويان در سايت دانشگاه قابل مشاهده است. يشيوه نامه پرداخت كمك هزينه  
امتيـاز بيشـتري بـراي سـكونت در خوابگـاه ضـوابط روزانـه، طبـق  دكتـريهـاي آزمـون سراسـري دوره 5تـا  1 هـايبه رتبـه -7

  شود.از نيمسال دوم داده ميمجردي 
ــا توجــه بــه محــدوديت ظرفيــت خوابگــاه، واگــذاري خوابگــاه بــه صــورت مجــردي فقــط بــه دانشــجويان روزانــه بــه طــور  -8 ب

 دكتـريمقطـع  هـاي اول  و دوم خواهـد بـود و مـدت سـكونت حـداكثر تـا پايـان نيمسـال  هشـتم درتدريجي در طول نيمسـال
ــه شــاغل و بورســيه (غيــر از  ــه دانشــجويان روزان ــا پرداخــت نقــدي اجــاره بهــا در ابتــداي هــر  نيمســال مــي باشــد. ضــمناً ب ب

  هاي وزارت علوم و بهداشت) خوابگاه تعلق نمي گيرد.بورسيه
ــراي دوره -9 ــاهي ب ــات رف ــاه و امكان ــامين خوابگ ــان ت ــاي دانشــگاه امك ــردازدورهه ــهريه پ ــاي ش ــ ه ــه دانشــجويان را ن دارد و ب

  اي تعلق نمي گيرد. مذكور تغذيه يارانه
 واجـد شـرايط، صـرفاً براسـاس ضـوابط 97هـاي متـاهلي، بـه دانشـجويان ورودي با توجه بـه محـدود بـودن تعـداد خوابگـاه -10

  وام وديعه مسكن پرداخت خواهد شد. درمان و آموزش پزشكي، ،صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت
تغذيه دانشجويي طبـق ضـوابط، صـرفاً بـه دانشـجويان روزانـه در روزهـاي غيـر تعطيـل از شـنبه تـا چهارشـنبه در سـنوات  -11

  مجاز تحصيلي ارائه مي شود.
  پرداخـــت هـــر گونـــه وام بصـــورت محـــدود و براســـاس اعتبـــار تـــاميني از ســـوي صـــندوق رفـــاه دانشـــجويان وزارت  -12

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. 
ضـروري اسـت قبـل از انتخـاب رشـته بـراي آگـاهي از ميـزان شـهريه بـه پورتـال معاونـت  هاي شهريه پـردازدورهداوطلبان  -13

آموزشــي دانشــگاه مراجعــه نماينــد. در ضــمن ايــن شــهريه صــرفا بابــت ارائــه خــدمات آموزشــي بــوده و شــامل خــدمات رفــاهي 
     نمي باشد.   

  هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه، به سايت دانشگاه مراجعه نمايند. داوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -14
  www.modares.ac.ir نشاني اينترنتي دانشگاه: 
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٤٣ 
 

  دانشگاه علوم پزشكي ارتش شرايط و ضوابط مربوط به پذيرش دانشجويان دكتري تخصصي در 

به تاريخ گواهي عضويت معتبر  ي. ارائهارتش جمهوري اسالمي ايران باشند عضو رسمي بايدتمامي داوطلبان متقاضي  -1
 )به بعد 1394شهريور ماه 

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

 خواهد بود. درصد از ظرفيت پذيرش مربوط به داوطلبان مرد 50حداقل  -3

 .استالزامي  PhD) براي مقطع أموريت تحصيليانتساب (م -4
 روزي بوده و دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه و اياب و ذهاب ندارد.تحصيل در دانشگاه غيرشبانه -5

  

  دانشگاه شاهدشرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در 

 اعتقاد به دين  مبين اسالم و التزام عملي به احكام  -1

 اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه ، نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي  -2

 عدم سابقه وابستگي تشكيالتي ، هواداري از احزاب و سازمان ها و گروههاي غيرقانوني  -3

 نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر -4

 پابندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه  -5

نات اسالمي براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي  و شئو -6
 حجاب برتر براي خواهران ضروري است)

ــالحيت        ــوص ص ــت در خص ــديهي اس ــوقب ــوارد ف ــراز م ــيان دوره و اح ــومي متقاض ــاي عم ــوي  ،ه ــي الزم از س بررس
ــان يهســته ــايي داوطلب ــذيرش نه ــه و پ ــزينش دانشــگاه صــورت پذيرفت ــد هســته گ ــه تأيي ــوط ب ــزينش دانشــگاه  يمن گ

  خواهد بود.
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در 

  
بايست در اين آزمون شركت نموده و جهت اطالع از متقاضيان ادامه تحصيل در دوره دكتري تخصصي در دانشگاه آزاد اسالمي مي

  ميزان شهريه و ساير شرايط پذيرش دانشجو به سايت دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند. 
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٤٤ 
 

  نمره كتبي هر درس به درصد: -1
الي كه نفي و سؤالي كه بيش از يك پاسخ داده شود يك امتياز مپاسخ اشتباه و يا سؤ ،3ن به ازاي هر پاسخ صحيح امتياز در اين آزمو

تعداد سؤال پاسخ غلط  1nتعداد سؤال پاسخ صحيح و   nتعداد سؤال هر درس،  Nاگر  شود.خ داده نشده امتياز صفر منظور ميپاس
  ي زير به دست مي آيد:آنگاه نمره خام از رابطه باشد،

  
 1n -n 3  خام درس  ينمرهi ام  

  
  شود :اين نمره با فرمول زير به درصد تبديل مي  
  

∗   ام iخام به درصد درس  ينمره        100
  

سؤال باقي مانده صحيح تعداد  Nاگر در يك درس طبق كليد نهايي تعدادي ازسؤاالت غلط باشد، اين سؤاالت حذف شده و  :1تبصره 
  .شودمي 

 سؤال صحيح 39، مذكورسؤال درس  40از تعداد  غلط باشد و كل سوال ها چهل باشدسؤال  يك يا به عنوان نمونه در رشته
)N=39( خواهد بود.  
  

 كل تراز : يمحاسبه نمره -2
  

  .شودمي)  محاسبه iNKH( عدد نمره خام به درصد  mدرس امتحاني،  mدرآزمون هر رشته، به تعداد 
عبارتي ه شود. ب)  ميiNTتراز ( ي)، تبديل به نمرهiNKHخام به درصد ( ياكتسابي، نمره يدر هر درس با كمك ماكزيمم نمره

)iNKH  (خام به درصد درس  ينمرهi يام به نمره ) ترازiNTشود.)  تبديل مي  
)  از طريق فرمول زير NKLTكل تراز ( يمربوطه، نمره يها در رشته) دروس مختلف و ضرايب آنiNT( با داشتن نمرات تراز

  شود.محاسبه مي

 
  باشد.ام مي iضريب درس  

  شود.كل تعيين مي يكل در كارنامه درج و رتبه براساس اين نمره ي. اين نمرهگيردصورت ميپذيرش افراد براساس اين نمره 
  
  
  
  
  

 ترازي كلو  نمرهي نمره كتبي هر درس به درصدنحوه محاسبه-9
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) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و Ph.Dآزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (
  ١٣٩٧دندانپزشکی سال 

   دانشگاه آزاد اسالمی)(دوره های روزانه، شهریه پرداز و 

 مشخصات فردی

   نام

 نام خانوادگی

 نام پدر

 شماره شناسنامه

 محل صدور

 جنس

 تاهل

 مليت

 دين

 داوطلب چپ دست

 کد ملی

 تاريخ تولد

 استان محل تولد

 شهر/شهرستان محل تولد

 آدرس محل سکونت

 رقمی ١٠کد پستی 

 شماره همراه

 ثابت با کد شهرتلفن 

 پست الکترونيک

 وضعيت نظام وظيفه

   كارت پايان خدمتدارای-١
  دایم كارت معافيت دارای -٢
  و قبل از آن ١٣٤٦سال نيمه اول متولدين -٣
  داشتن برگه آماده به خدمت بدون غيبت-٤
  کارکنان متعهد خدمت در سازمانها یا وزارتخانه ها-٥
  دانشگاههامشموالن عضو هيات علمی -٦
  دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای-٧
  کارکنان شاغل رسمی در نيروی نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران-٨
  طلبه-٩

  دانشجوي انصرافي-١٠
  سرباز وظيفه در حال خدمت-١١
فارغ التحصيل دکتری عمومی یا کارشناسی ارشد که از تاریخ فراغت تا پذیرش -١٢

 یک سال سپری نشده باشد.بيش از 

 نوع معلوليت
  
 

  
  

  

 نمونه فرم ثبت نام -10
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  مشخصات تحصيلی

 وضعيت تحصيل در زمان ثبت نام

 مقطع تحصيلي

 ايرشته تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه

 رشته تحصيلي کارشناسی

 ايتاريخ شروع به تحصيل كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه

 ايارشد يا دكتري حرفهتاريخ فراعت از تحصيل كارشناسي 

 ايمعدل مقطع دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه

 دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي

 شهر محل امتحان

 دکتری تخصصی يا دکتری پژوهشی  نوع دوره

 نام رشته امتحاني اول

 نام رشته امتحانی دوم

 نوع مدرك زبان

- 

 زباننمره 

 شماره صندلي

 تاريخ آزمون زبان(ميالدي)

 تاريخ آزمون زبان (شمسي)

 
مشخصات سهميه ای (ارسال مدارک مورد نياز برای هرسهميه، مطابق مندرحات راهنمای ثبت نامی همزمان با انجام مراحل ثبت نام 

 الزامی می باشد)

  متقاضي استفاده از سهميه

؛ ١-آزاد

 ٢- رزمندگان و ایثارگران ٢٥% ؛

 ؛ %٥و ایثارگران  رزمندگان - ٣

 نوع سهميه رزمندگان/نسبت با ايثارگر

 
  شامل:   %٢٥رزمندگان و ایثارگران -١
با -  %٨٠با حد نصاب - که فقط حضور در جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا- ١

  رقمی ١٢کدرهگيری 
  با کد ملی (مراجعه به جهاد کشاورزی)  - %٨٠با حد نصاب - یجهادگران جهاد کشاورز- ٢
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب - فرزند شهيد - ٣
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  همسر شهيد- ٤
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥جانباز - ٥
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از - ٦
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  ترو  باال %٢٥فرزند جانباز - ٧
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  و  باالتر %٢٥همسر جانباز - ٨
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  -آزاده- ٩

  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  همسر آزاده-١٠
  با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  آزاده فرزند -١١
  با کد ملی -%٧٠با حد نصاب  همسر مفقود االثر-١٢
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  فرزند مفقود االثر- ١٣
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  شامل:  %٥رزمندگان و ایثارگران -٢
با  -  %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیهمسررزمندگان بسيجي و ا- ١

  رقمی ١٢کدرهگيری
با  -  %٧٠با حدنصاب -که فقط حضوردر جبهه دارند یثارگرانیرزمندگان بسيجي و ا فرزند- ٢

  رقمی ١٢کدرهگيری 
-  %٧٠با حدنصاب -که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  همسر-٣ 

  باکدملی
  باکدملی-  %٧٠با حدنصاب - که فقط حضور در جبهه دارند کشاورزیجهادگران جهاد  فرزند- ٤
   با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  -%٢٥جانباز کمتر از  همسر- ٥
  با کد ملی - %٧٠با حد نصاب  - %٢٥جانباز کمتر از  فرزند- ٦
 با کد ملی -  %٧٠با حد نصاب  %٢٥جانباز کمتر از - ٧

 نوع سازمان مربوط به سهميه رزمندگان يا ايثارگران

   مدت حضور در جبهه (تعداد روز

   (www.isaar.ir) كد ايثارگري دريافتي از ايثارگران

 كرده ايداز سهميه رزمندگان استفاده  ٦٨آيا بعد از سال 

 ٦٨آخرين مقطع استفاده از سهميه رزمندگان بعد از سال 

 وضعيت استخدامي

 نوع استخدام

   محل خدمت

متقاضی ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا... 
  (ويژه عضو رسمی نيروهای مسلح)

 نوع سازمان (نيروهای مسلح)

 درخشان واجد شرايط استفاده از آئين نامه استعداد

واجد شرايط استفاده از ظرفيت مازاد ويژه اعضای هيات علمی 
  مربيان رسمی

 کد رهگيری

 کد پرداخت

 زمان ثبت نام

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 بسمه تعالي
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 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاريخ

  
  

  97-98 تحصيلي سالو پژوهشي ي تخصصي ادكتر آزمون در شركت متقاضي آخر ترم داوطلب دانشجوي فرم مخصوص
 
  پزشكي آموزش سنجش مركز : به

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

خانم  دارد مي اعالم بدينوسيله
كدملي...…………………………  آقاي

 شناسنامهشماره
 

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

 تا حداكثر…...........................……… رشتهو پژوهشي دكتري تخصصي  دوره آزمون در شركت متقاضي …………………… فرزند

حرفهدكتريدوره در 31/6/79 تاريخ اي 
 خواهد التحصيل فارغ  .........................................گرايش ……………………… .رشته  ارشدكارشناسي

 شد.
  .باشد مي ................ گذرانده واحدهاي كل معدل و ................... كنون تا نامبرده گذارنده واحدهاي تعداد

 
  .باشد مي ترجمه ارزش و ديگر اعتبار گونه هر فاقد و گرديده صادر مركز آن اطالع جهت" صرفا گواهي اين

 
  
  
  

  دانشگاه آموزشي معاون  امضاء و مهر

 1شمارهفرم



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٤٩ 
 

 بسمه تعالي
  

 .………………………..…شماره

 ………………..…………..تاريخ

  
  

  97-98 تحصيلي سال و پژوهشي ي تخصصيادكتر آزمون اعضاي هيئت علمي مربي  رسمي متقاضي شركت در فرم مخصوص
  
 پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت پزشكي آموزش سنجش مركز : به

 …………………………………………………………… از

خانمدارد مي اعالم بدينوسيله
كدمليبه  ............................................................آقاي

........ ................ :سال متولد  :……………  شناسنامهشماره

 …................................………  ي رشته و پژوهشي دكتري تخصصي دوره آزمون در شركت با مشخصات زير متقاضي ………… فرزند
  مي باشد.  ..................................................................... دانشگاه علوم پزشكي در شاغليشي آزما/رسمي ت علمي مربيعضو هيأ

  
  شماره شناسنامه:      نام پدر :      نام:    نام خانوادگي : -1
  كدملي:                       رشته امتحاني: -2
  دانشگاه محل تحصيل :        اي :رشته مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه -3

  معدل:      سال فراغت از تحصيل:      سال ورود :
  محل خدمت كنوني ( دانشگاه علوم پزشكي)    تاريخ شروع:  -4
  گذارنيد در صورتيكه متعهد خدمت به وزارتخانه، سازمان يا مركزي بوده و يا در حال حاضر تعهد خود را مي -5

  تاريخ خاتمه:      تاريخ شروع تعهد :  نام سازمان يا مركز مورد تعهد ذكر نمائيد :              مدت تعهد :
  ؟ آيا خدمات قانوني پزشكان و پيراپزشكان را گذرانيده ايد  -6

        تاريخ خاتمه:        تاريخ شروع :      محل خدمت :
        شود خانم / آقاي بدينوسيله گواهي مي -7
  

  
  محل امضاء و مهر باالترين مقام مسئول صادر كننده حكم كارگزيني

  
  
  
  

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع نوع رابطه استخدامي

  الف : رسمي قطعي
  ب: رسمي آزمايشي 

 

  

 2شمارهفرم
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٥٠ 
 

 تعالي بسمه

 
  

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

  …………..………………اريخ..ت                                                                                                                                                     
  

مخصوص داوطلبان متقاضي استفاده از آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر 
                                      )97- 98(سال تحصيلي  Ph.D و پژوهشيي تخصصي او آموزش پزشكي در آزمون دكتر وزارت بهداشت ، درمان

  به : مركز سنجش آموزش پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
  ……………………………………………علوم پزشكي  دانشگاه از

  با سالم و احترام 
با شماره تلفن ...................... و با مشخصات زير جهت استفاده از  فارغ التحصيل دوره روزانه/شبانه .................. بدينوسيله خانم / آقاي ............................................

  . ضمناً مدارك به شرح زير پيوست مي باشد . معرفي ميگردد 97-98آئين نامه استعدادهاي درخشان در آزمون دكتري تخصصي سال 
  

نام و نام 
 خانوادگي

نام 
 پدر

شماره 
 شناسنامه

سال فارغ 
 التحصيلي

رشته 
 تحصيلي

دانشگاه 
محل 
 تحصيل

بودن  دارا
 3شرايط ماده 

بودن  دارا
شرايط ماده 

4 
 توضيحات

    

  
  مدارك پيوست مربوط به احراز شرايط :

  : 3ماده 
  : 4ماده 

و آموزش درصورت مغايرت هريك از مواردفوق با مفاد آئين نامه تسهيالت آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان 
  پزشكي مسئوليت عواقب بعدي بعهده دانشگاه و خود داوطلب خواهد بود . 

  
  

  محل مهر و امضاء معاون آموزشي دانشگاه                                                                            
 

3فرم شماره  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥١ 
 

  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥٢ 
 

  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥٣ 
 

  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥٤ 
 

  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥٥ 
 

  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥٦ 
 

  



 97-98پزشكي سال تحصيلي هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانرشتهراهنماي شركت در آزمون دكتري تخصصي و دكتري پژوهشي 

٥٧ 
 

  


