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  مقدمه :
بدينوسيله ضمن اعالم اسامي پذيرفته ، داوطلبان عزيز موفقيت برايو  سربلنديكران به درگاه ايزد منان و آرزوي ا سپاس بيب

و  بهداشت ،پزشكي يهاي علوم پايهرشتهو دكتري پژوهشي ) Ph.Dاول آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي ( يشدگان مرحله
  :دكن، توجه پذيرفته شدگان عزيز را به نكات زير جلب مي1397-98سال تحصيلي پزشكي دندان و داروسازي ،تخصصي

 

  
  

هاي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«بر اساس قانون  نمرات آزمون كتبي و مصاحبه است.پذيرش دانشجو بر اساس  1-1
شوراي «مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبات  18/12/94مصوب » ها و مراكز آموزش عالي كشورتحصيالت تكميلي در دانشگاه

كتري پژوهشي به دكتري تخصصي و د ، سنجش و پذيرش در مقاطع»هاي تحصيالت تكميليسنجش و پذيرش دانشجو در دوره
  پذيرد:شرح زير انجام مي

 
  تهيه طرح واره  مصاحبه علمي  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري  آزمون كتبي  شيوه پذيرش

  -  %30  %20  %50   دكتري تخصصي

  %20  %30  %20  %30   دكتري پژوهشي

  
  .شد برگزار 21/2/97 جمعه و 20/2/79 پنجشنبه روزهاي در تستي صورت به و متمركز طور به كتبي آزمون 1-2
درصد ميانگين  50ي آزمون و نيز درصد نمره 30، كه الزم ينصاب نمره اول) حد ياز داوطلباني كه در آزمون كتبي (مرحله 1-3

برابر ظرفيت، جهت آزمون  به تعداد دو ،) كسب كرده باشندداوطلب يرا (با توجه به سهميه باشدي داوطلبان آن رشته مينمره
  است. شده) دعوت مصاحبهشفاهي (

اند يا در جمع دو برابر ظرفيت رشته قرار اند، يا حد نصاب نمره كتبي را كسب نكردهكساني كه به مصاحبه دعوت نشده توجه:
  اند.نگرفته

 و  داروسازي ،و تخصصي بهداشت ،پزشكي يهاي علوم پايهرشته يكشور براي مصاحبه آمايشي يگانهدهمناطق  1-4
 زير است:به شرح  پزشكيدندان

  ، گيالن بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندرانهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 1آمايشي  يمنطقه -1
  اروميه، تبريزهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 2آمايشي  يمنطقه -2
  كردستان، كرمانشاه، همدانهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 3آمايشي  يمنطقه -3
  ، لرستان اهوازعلوم پزشكي:  هايشامل دانشگاه 4آمايشي  يمنطقه-4
  ، هرمزگانشيرازهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 5آمايشي  يمنطقه-5
  قم ،زنجان، قزوينهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 6آمايشي  يمنطقه-6
  اصفهان، شهركرد،كاشان، يزدهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 7آمايشي  يمنطقه-7
  ، زاهدان كرمانعلوم پزشكي:  هايشامل دانشگاه 8آمايشي  يمنطقه-8
  بيرجند، مشهدهاي علوم پزشكي: شامل دانشگاه 9آمايشي  يمنطقه-9

بهشتي، علوم بهزيستي و  ، شهيد، تهرانهللاايران، بقيهارتش، انستيتو پاستور ايران، هاي: شامل دانشگاه 10آمايشي  يمنطقه-10
  ، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايراناسالمي، دانشگاه آزاد )رويان(، جهاد دانشگاهي توانبخشي

 :دعوت داوطلبان به مصاحبه - 1
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ت:اس فهرست سازمانها/مؤسسات و دانشگاههاي علوم پزشكي مجري دوره دكتري پژوهشي به شرح ذيل  1-5  
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اراك -1
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اروميه -2

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان -3

 سازمان انتقال خون ايران -4

 انستيتو پاستور ايران -5

 بيمارستان چشم پزشكي نور(خصوصي) -6

 تي، درماني اهوازدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش -7

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -8

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايالم -9

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل  - 10

 دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج ا...)  - 11

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بوشهر  - 12

 نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجنددا  - 13

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  - 14

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز  - 15

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران  -16

 جهاد دانشگاهي(پژوهشگاه رويان)  - 17

 رفسنجاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني   - 18

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان  - 19

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان  - 20

 دانشگاه علوم پزشكي شاهد  - 21

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد  - 22

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي  - 23

 كي و خدمات بهداشتي، درماني شيرازدانشگاه علوم پزش  - 24

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين  - 25

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان  -26

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان  - 27

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمان  - 28

 خدمات بهداشتي، درماني كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي و  - 29

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گلستان  - 30

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گيالن  - 31

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني لرستان  - 32

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مازندران  - 33

 و خدمات بهداشتي، درماني مشهد(خراسان رضوي) دانشگاه علوم پزشكي  - 34

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني هرمزگان  - 35

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني همدان  -36

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني يزد  - 37
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  هاي علوم پزشكي مناطق آمايشي برگزار خواهد شد.توسط دانشگاه 7/5/97 تا 14/4/97 از تاريخ(مصاحبه)  دوم يآزمون مرحله
  باشد:هاي تخصصي و پژوهشي به شرح زير ميهاي مختلف در دورهمصاحبه در رشته فرايند

  هاي تخصصي مصاحبه در دوره -2-1
توانند بر اسـاس عالقـه و سـاير گردد، داوطلبان ميهايي كه مصاحبه آنها تنها در يك منطقه آمايشي برگزار ميدر رشته )2-1-1

هاي آموزشي اقدام نمايند و هـيچ محـدوديتي در انتخـاب آنـان وجـود نـدارد. ضوابط نسبت به انتخاب كليه رشته/محل
ايران، تبريز، تربيت مـدرس، تهـران، جهـاد دانشـگاهي، م پزشكي علوهاي دانشگاه در مهندسي بافت رشته مثال بعنوان
دانشـگاه ( 10 يشـيآما منطقـه در رشته نيا مصاحبه و دارد رشيپذ تيظرف و مازندران شهيدبهشتي ،شهركرد ،شاهرود

 بعنـوانهاي فوق الذكر را هريك از دانشگاه رشته نيا در يداوطلب چنانچه گريد بعبارت. بود خواهد) علوم پزشكي تهران
 يبـرا افراد نيا مصاحبه نمره. شد خواهد يمعرف دانشگاه علوم پزشكي تهران به مصاحبه يبرا دينما انتخاب خود تياولو
  .شد خواهد لحاظ آنان يهاانتخاب هيكل

 ريسـا تيـرعا و عالقه اساس بر تواننديم داوطلبان گردد،يم برگزار يشيآما منطقه 2 در آنها مصاحبه كه ييهارشته در )2-1-2
. نـدارد وجـود آنـان انتخـاب در يتيمحـدود چيهـ و ندينما اقدام يآموزش يهامحل/رشته هيكل انتخاب به نسبت ضوابط
هاي علوم پزشكي تهران، شهيدبهشـتي، (دانشگاه 7و  5، 9، 8، 3، 10 يشيآما مناطق در آمار زيستي رشته مثال بعنوان

 يشـيآما منطقه دو در رشته نيا مصاحبه. دارد رشيپذ تيظرف همدان، كرمان، مشهد، شيراز، اصفهان و تربيت مدرس) 
 هايدانشـگاه يداوطلبـ چنانچه گريد بعبارت بود، خواهد(دانشگاه علوم پزشكي مشهد)  9(دانشگاه تربيت مدرس) و  10

 بـه دينما انتخاب خود يهاتياولو در در رشته آمار زيستي، را همدان تربيت مدرس، شهيدبهشتي و تهران، يپزشك علوم
 يهـاتيـاولو درنيز  را اصفهان كرمان، مشهد، شيراز و يپزشك علوم هايو در صورتي كه دانشگاه دانشگاه تربيت مدرس

. شد خواهد يمعرف مصاحبه جهت نيز پزشكي مشهدعلوم  دانشگاه بهعالوه بر دانشگاه تربيت مدرس  دينما انتخاب خود
 دانشـگاه مشـهد به نكند انتخاب را كرمان، مشهد، شيراز، اصفهان يهادانشگاه از كي چيه يداوطلب چنانچه است يهيبد

 . شد نخواهد يمعرف مصاحبه جهت

نمايند دو نمره مصـاحبه خواهنـد داشـت و هـر نمـره هاي هر دو منطقه را انتخاب ميداوطلباني كهدانشگاه نكته مهم:
 هاي آن منطقه اعمال خواهد شد.مصاحبه در انتخاب

هاي مربوط به دانشگاه آزاد در آن دانشگاه برگزار خواهد شد. يعني اگر داوطلـب دانشـگاه آزاد را در مصاحبه رشته محل )2-1-3
نمـره مصـاحبه در  هايش به دانشگاه آزاد نيـز معرفـي خواهـد شـد.هاي خود انتخاب نمايد عالوه بر ساير انتخابلويتوا

 هاي دانشگاه آزاد مالك است.دانشگاه آزاد تنها براي انتخاب

ه ، افرادي كه مجاز به انتخاب رشتهاي علوم پايه، بهداشت و تخصصيرشته 7تا  1هاي مجموعههاي در انتخاب رشته )2-1-4
با اين وجود داوطلب بايد با توجه  اند، در فرم انتخاب رشته كامپيوتري، سيستم جلوي انتخاب آنها را نخواهد گرفت.شده

ها مجاز به در واقع، افرادي كه در اين مجموعه انتخاب رشته/محل نمايد. 2به نوع مدرك خود بر اساس جدول شماره 

 مصاحبه فرايند -2
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هاي آن مجموعه را انتخاب كنند اما بايد بر اساس مدرك توانند همه رشتهياند، با وجود اينكه مانتخاب رشته/محل شده
  انتخاب نمايند.) 2(جدول شماره هايي كه طبق مدارك مورد پذيرش آن رشته مجاز هستند رشته ،تحصيلي خود

رشد آنها اند و مدرك كارشناسي امجاز به انتخاب رشته/محل شده 5به عنوان مثال، افرادي كه در مجموعه شماره 
تنها در رشته فيزيولوژي  )2(با توجه به جدول شماره  باشدمي (گرايش جانوري و سلولي و مولكولي) زيست شناسي

هاي فيزيولوژي ورزشي و هاي مربوط به رشتهتوانند رشته/محلهستند و نميپزشكي مجاز به انتخاب رشته/محل 
  فارماكولوژي را انتخاب نمايند.

  
  

  )Ph.D(دكتري تخصصي مصاحبه  برگزاركننده هايمناطق آمايشي و دانشگاه - 1جدول شماره 
  97-98سال تحصيلي 

منطقه (دانشگاه)  رشته امتحاني
 برگزار كننده

  هاي پذيرنده دانشجوي دكتري تخصصيدانشگاه

 ايران، تهران، شهيدبهشتي، شيراز، كرمان (ايران) 10 اپيدميولوژي

 ، قم تهران، شهيدبهشتي، شيراز (تهران)10 اخالق پزشكي

 شيراز، همدان (همدان)3 ارگونومي

  اصفهان، ايران، علوم بهزيستي (علوم بهزيستي)10 اعضاي مصنوعي
 ايران، تهران يران)ا(10 اقتصاد سالمت

 ايران، شهيدبهشتي، كرمان، مشهد (ايران)10 انفورماتيك پزشكي

 انگل شناسي پزشكي
 مدرس، تهران، زنجان، مازندرانتربيت  (تربيت مدرس)10

 اصفهان، اهواز، شيراز، همدان (اصفهان) 7

 ايمني شناسي پزشكي
 تهران(بهداشت)، تهران (پزشكي)، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، مازندران (تهران) 10

 تبريز، شيراز اهواز، (تبريز)2

 آمار زيستي
 تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، همدان (تربيت مدرس)10

 ، كرمانمشهد، شيراز، اصفهان (مشهد)9

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 ايران، بندرعباس، تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، يزد تهران)10

 اصفهان، تبريز، شيراز، همدان، مشهد (تبريز)2

 اصفهان، ايران، تهران، شهيدبهشتي، شيراز (شهيدبهشتي)10 آموزش پزشكي

 باكتري شناسي پزشكي
 انستيتو پاستور ايران، تبريز، شاهد، شهيدبهشتي، قزوين (شهيدبهشتي)10

 اصفهان، شيراز، كاشان، مشهد، همدان، كرمانشاه (اصفهان)7

 بهداشت باروري
 تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي (تهران)10

 اصفهان، شاهرود، مشهد (شاهرود)1

 مدرس، تهران، شهيدبهشتي، شيراز، همدانتربيت اصفهان،  (تربيت مدرس)10 بهداشت حرفه اي

 بهداشت محيط
 ايران، تبريز، تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، همدان، اهواز (ايران)10

 اصفهان،  شهركرد، شيراز، كاشان، كرمان، كرمانشاه، يزد (اصفهان)7

 تهران، شهيدبهشتي (شهيدبهشتي)10 بهداشت و ايمني مواد غذايي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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منطقه (دانشگاه)  رشته امتحاني
 برگزار كننده

  هاي پذيرنده دانشجوي دكتري تخصصيدانشگاه

 ايران، مشهد (مشهد)9 بينايي سنجي

 بيوشيمي باليني
 ايران، بابل، تهران، تربيت مدرس،  شهيدبهشتي، گلستان، همدان، يزد (تهران)10

 تبريز، اروميه، اصفهان، اهواز، كرمان، كرمانشاه، مشهد، شيراز )تبريز(2

 بيولوژي توليد مثل
 شهيدبهشتيجهاد دانشگاهي، ايران، تهران، تربيت مدرس،  (تهران)10

 يزدشيراز، تبريز،  )يزد(7

 پرستاري
 (شهيدبهشتي)10

اروميه، ايران، بقيه اله، تبريز، تهران، تربيت مدرس، سمنان، 
 شهيدبهشتي، علوم بهزيستي

 اصفهان، بيرجند، شيراز، كاشان، كرمان، گلستان، گيالن، مشهد، همدان (اصفهان)7

 (ايران)10 پزشكي مولكولي
بيرجند، تبريز، تهران، زنجان، شهركرد، شهيدبهشتي، شيراز، ايران، 

 قزوين، كردستان، گلستان، مشهد، همدان، يزد

 بقيه اله (بقيه اله)10 توكسين هاي ميكروبي

 تهران، شيراز (تهران)10 حشره شناسي پزشكي

خون شناسي آزمايشگاهي و 
 علوم انتقال خون

 تربيت مدرسسازمان انتقال خون،  (انتقال خون)10

 ايران، علوم بهزيستيارتش،  (ايران)10 روانشناسي باليني

 بقيه اله (بقيه اله)10 روانشناسي نظامي

 انستيتوپاستور ايران (انستيتوپاستور)10 زيست پزشكي سامانه اي

 زيست فناوري پزشكي
 (شهيدبهشتي)10

مدرس، ايران، بقيه اله، تبريز، تهران، تربيت  انستيتوپاستورايران،
 شهيدبهشتي، سمنان

 زنجان، شهركرد، شيراز، گلستان، مشهد، همدان (شيراز)5

 تربيت مدرس، تهران، شهيدبهشتي، علوم بهزيستي، يزد (تهران)10 ژنتيك پزشكي

 تبريز، علوم بهزيستي (علوم بهزيستي)10 سالمند شناسي

 سالمت در باليا و فوريت ها
 تهران، شهيدبهشتي، علوم بهزيستيايران، ارتش،  (علوم بهزيستي)10

 اصفهان، كرمان، شيراز، يزد (كرمان)8

سالمت دهان و دندانپزشكي 
 اجتماعي

 تهران، شهيد بهشتي، اصفهان، كرمان  (تهران)10

 علوم بهزيستي (علوم بهزيستي)10 سالمت و رفاه اجتماعي

 ايران، تبريز، تهران، كرمان (ايران) 10 سياست گذاري سالمت

 تبريز، تهران، شهيدبهشتي (شهيدبهشتي)10 سياست هاي غذا و تغذيه

 ايران، تهران، علوم بهزيستي (تهران)10 شنوايي شناسي

 طب ايراني
 اصفهان، ايران، تهران، زنجان، شاهد، شهيدبهشتي، قم، كرمان، يزد (تهران)10

 بابل، مازندران، مشهد (بابل) 1

 علوم اعصاب
 ايران، تهران، شهيدبهشتي، بقيه اله (شهيدبهشتي)10

 تبريز،كرمان، شيراز، همدان (شيراز)5

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



٧ 
 

منطقه (دانشگاه)  رشته امتحاني
 برگزار كننده

  هاي پذيرنده دانشجوي دكتري تخصصيدانشگاه

 علوم تشريحي
 ايران، بقيه اله، تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، مشهد (شهيدبهشتي)10

 اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، كرمان، كرمانشاه (تبريز)2

 علوم تغذيه
 اهواز، ايرانتبريز، تهران، شهيدبهشتي،  (تهران)10

 اصفهان، شيراز، مشهد، يزد (مشهد)9

 ايران، تربيت مدرس، تهران، جهاد دانشگاهي، شهيدبهشتي (ايران)10 علوم سلولي كاربردي

 ، شهيدبهشتيبريزت (شهيدبهشتي)10 علوم و صنايع غذايي

 زنجان، شهيدبهشتي، مازندران، مشهد (شهيدبهشتي)10 فارماكولوژي

 اصفهان، ايران، تهران، تربيت مدرس، مشهد (مشهد)9 فيزيك پزشكي

 فيزيوتراپي
 ايران، تهران، تربيت مدرس، شهيدبهشتي، علوم بهزيستي (تهران)10

 اهواز، شيراز (شيراز)5

 فيزيولوژي
 ايران، بقيه اله، تهران، تربيت مدرس، سمنان، شهيدبهشتي (ايران)10

 كرمان، مشهد اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، (شيراز)5

 بقيه اله، كرمان (بقيه اله)10 فيزيولوژي ورزشي

 مازندران ،اهواز، تربيت مدرس، تهران، شيراز (مازندران)1 قارچ شناسي پزشكي

 ايران، علوم بهزيستي (علوم بهزيستي)10 كاردرماني

 اصفهان، ايران (ايران)10كتابداري و اطالع رساني پزشكي

 ايران، تهران، علوم بهزيستي بهزيستي)(علوم 10 گفتار درماني

 اهواز، تبريز (تبريز)2 مامايي

 علوم بهزيستي (علوم بهزيستي)10 مددكاري اجتماعي

 تهران، شيراز، كاشانتبريز،  (تهران)10 مديريت اطالعات سالمت

مديريت خدمات بهداشتي و 
 درماني

 ايران، تهران، تبريز، مشهد (ايران)10

 اصفهان، شيراز، كرمان (كرمان) 8

 علوم بهزيستي (علوم بهزيستي)10 مشاوره توانبخشي

 كاشان ،ايران، تهران، زنجان، شاهرود (ايران)10 مطالعات اعتياد

 (تهران)10 مهندسي بافت
ايران، تبريز، تربيت مدرس، تهران، جهاد دانشگاهي، شاهرود، شهركرد، 

 شهيدبهشتي، مازندران

 اصفهان، تهران، شهيدبهشتي (تهران)10 بيوالكتريك-پزشكيمهندسي 

 تهران (تهران)10 رباتيك-مهندسي پزشكي

  تهران، شهيدبهشتي (تهران)10 مواد دنداني
 تبريز، تهران (تهران)10 نانوفناوري پزشكي

 ، شيرازايران، تربيت مدرس، تهران، گلستان (تربيت مدرس)10 ويروس شناسي پزشكي

(تهران و 10  مجموعه داروسازي 
  شهيدبهشتي)

 ، شاهد، شهيدبهشتي،زنجانتبريز، تهران،  ، اهواز، انستيتو پاستور،اصفهان
  ، مشهد، آزاد اسالمي مازندرانشيراز، كرمان، كرمانشاه، 
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مندي از حداكثر امكان معرفي بـه گردد، داوطلب جهت بهرهمنطقه آمايشي برگزار مي 2مصاحبه آنها در  هايي كهدر رشتهنكته مهم: 
هاي قابل انتخاب را در همه مناطق آمايشي در آن رشته، بر اسـاس عالقـه و سـاير پارامترهـا انتخـاب بايست كليه اولويتمصاحبه مي

ت مناطق و براساس اولويت نمره معرفي خواهند شد، بـديهي اسـت داوطلبـي كـه نمايد. از آنجا كه داوطلبان بصورت چند برابر ظرفي
  پذيرش حذف خواهد شد.  فرايندمناطق آمايشي محدودي را انتخاب نمايد و ظرفيت آن مناطق تكميل شود از 

  
  تهران برگزار خواهد شد.  علوم پزشكيتير ماه و فقط در دانشگاه  23تا  19پزشكي در روزهاي هاي گروه دندان) مصاحبه رشته2-1-5

  جهت كسب اطالع از تاريخ دقيق مصاحبه اين دو رشته به سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه نماييد.
  
  هاي داروسازيرشتهدر مجموعه ) مصاحبه 2-1-6
هاي علوم پزشكي تهران و شهيد بهشتي برگـزار تير ماه و فقط در دانشگاه 17و  16در روزهاي مصاحبه سيزده رشته گروه داروسازي  

گروه داروسازي به سـايت اينترنتـي ايـن  رشتهاين سيزده خواهد شد. داوطلبان جهت كسب اطالع از زمان و محل مصاحبه هر يك از 
  دو دانشگاه مراجعه نمايند. 

داوطلبان تواند در يك رشته پذيرش شود. از آنجايي كه هر داوطلب فقط مي بر اساس مصوبات دبيرخانه داروسازي امسال تذكر مهم:
، داندآزمون نميداوطلب رتبه و وضعيت خود را در اند و از طرفي هر سيزده رشته گروه داروسازي در يك آزمون مشترك شركت كرده

داوطلبـان مجـاز لذا  اند.كل مجاز به انتخاب رشته شدههاي داروسازي داوطلبان بر اساس نمره هاي رشتهبه تعداد دو برابر كل ظرفيت
هاي داروسـازي ي خود نسبت به انتخاب تمامي رشتهتوانند بر اساس عالقههاي داروسازي ميبه انتخاب رشته/محل در مجموعه رشته

هاي انتخاب شده توسط وي و نيز ت(با توجه به مدارك مورد پذيرش هر رشته) اقدام نمايند. با توجه به نمره كتبي هر داوطلب و اولوي
اي كه ظرفيت دو برابر آن تكميل نشده باشـد هاي پذيرنده در هر رشته، هر داوطلب به اولين رشتهبا توجه به ظرفيت پذيرش دانشگاه

  هاي ديگر انتخاب شده توسط فرد در آن رشته محسوب خواهد شد. شود و نمره مصاحبه براي تمامي محلمعرفي مي
  :ن مثالبه عنوا

  هايي به شرح زير داشته باشد:اگر داوطلبي انتخاب رشته/محل
 داروسازي باليني دانشگاه (الف) )1

 داروسازي باليني دانشگاه (ب) )2

 شيمي دارويي دانشگاه (الف) )3

 فارماسيوتيكس دانشگاه (الف) )4

 شيمي دارويي دانشگاه (ب) )5

 داروسازي باليني دانشگاه (ج) )6

 )نانو فناوري دارويي دانشگاه (ب )7

.  

.  

.  
چنانچه با توجه به نمره كتبي و سهميه داوطلب، وي جزء دو برابر ظرفيت رشته داروسازي باليني قرار بگيـرد بـه مصـاحبه ايـن 

هايي كه در اين رشـته در سـاير تنها انتخاب وشود ها در نظر گرفته نميهاي وي در ساير رشتهرشته دعوت خواهد شد و انتخاب
ششم داوطلب). چنانچه اين داوطلب جزء افراد دو برابـر ظرفيـت  هاي دوم وها داشته است منظور خواهد شد (مانند انتخابمحل

دعـوت  رشته داروسازي باليني قرار نگيرد ولي جزء دو برابر ظرفيت رشته شيمي دارويي باشد به مصاحبه رشـته شـيمي دارويـي
گـردد (ماننـد انتخـاب پـنجم داوطلـب). بـه هاي مختلف) براي وي منظور ميهاي شامل اين رشته (در محلشده و فقط انتخاب
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



٩ 
 

هاي داروسازي باليني و شيمي دارويي حائز رتبه الزم نباشد در صورت كسب رتبه الزم در همين ترتيب اگر در هيچ يك از رشته
شود و در غير اينصورت شـرايط معرفـي يـا عـدم معرفـي داوطلـب بـراي ين رشته دعوت ميرشته فارماسيوتيكس، به مصاحبه ا

  هاي فرد منظور خواهد شد.اين روند براي تمام انتخابمصاحبه در رشته نانوفناوري دارويي بررسي خواهد شد. 
رشـته جـزء دو برابـر ظرفيـت قـرار  8هاي داروسازي را انتخاب كند و در هيچ يك از اين رشته از رشته 8چنانچه داوطلبي مثالً 

  اهد شد.ونگيرد، براي مصاحبه معرفي نخ
هـاي قابـل انتخـاب را در همـه مندي از حداكثر امكان معرفي به مصاحبه، تمامي اولويتشود داوطلبان جهت بهرهلذا توصيه مي

  مناطق آمايشي آن رشته، بر اساس عالقه و ساير پارامترها انتخاب نمايند.
  
  

  هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصيرشته 7تا  1هاي شماره مجموعه پذيرش مورد مدارك: 2ره شما جدول

 رشته تحصيلي مدارك تحصيلي مورد پذيرش

 1مجموعه  شماره 

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

 مامايي كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي و مشاوره در مامايي

 2مجموعه  شماره 

رشـته هـاي روانشناسي(مشـاوره ،  روانسـنجي و روانشناسي شخصيت؛ روانشناسي باليني؛  كارشناسي ارشد
 دكتري عمومي پزشكي بهداشت روان؛  استثنائي)؛ عمومي وتربيتي،  

 روانشناسي باليني

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

مشاوره و روانشناسي دركليه گرايش هـا؛ كاردرمـاني؛ فيزيـوتراپي؛ گفتاردرمـاني؛ شـنوايي  كارشناسي ارشد
شناسي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي سالمت؛ روانشناسي نظـامي؛ كودكـان اسـتثنايي؛ مـديريت توانبخشـي؛ 

 دكتراي عمومي پزشكي پرستاري؛ بهداشت روان؛  اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛
 مشاوره توانبخشي

 3مجموعه  شماره 

 ؛پـاتوبيولوژي ؛انگـل شناسـي پزشـكي ؛بـاكتري شناسـي پزشـكي ؛كارشناسي ارشد قارچ شناسـي پزشـكي
 قارچ شناسي پزشكي  دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي ؛داروسازي ؛ميكروبيولوژي پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي

ميكـروب شناسـي پزشـكي؛ ايمنـي شناسـي كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشكي ؛ علـوم آزمايشـگاهي ؛ 
ي؛ دامپزشـك دكتري عمومي پزشكي؛ داروسـازي؛ ؛آزمايشگاهيعلوم  ايپاتوبيولوژي؛ دكتراي حرفهپزشكي؛ 

 قارچ شناسي؛ ميكروبيولوژي
 انگل شناسي پزشكي

 4مجموعه  شماره 

 كارشناســي ارشــد ميكروبشناســي پزشــكي؛ پــاتوبيولوژي؛ بــاكتري شناســي؛ بيولــوژي ســلولي و مولكــولي؛
؛  دكتـري عمـومي پزشـكي؛ ويـروس شناسـي پزشـكي؛ انگل شناسـي پزشكيقارچ شناسي ميكروبيولوژي؛ 

دامپزشـكي؛ دكتـري حرفـه اي  ؛دكتـري حرفـه اي علـوم آزمايشـگاهي ؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،پزشك
 ميكروبشناسي مواد غذايي

 باكتري شناسي پزشكي

ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي مواد غذايي؛ زيست شناسـي (كليـه گرايشـها)؛  كارشناسي ارشد
شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ حشره شناسي پزشكي و مبـارزه بـا نـاقلين؛ زيسـت فنـاوري انگل 

پزشكي(بيوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوشيمي بـاليني؛ سـم شناسـي، قـارچ شناسـي پزشـكي؛ بـاكتري شناسـي 
پزشكي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبي؛ زيست فنـاوري (بيوتكنولـوژي) دارويـي؛ دكتـراي عمـومي 

 دندانپزشكي و دامپزشكي ؛كي؛ داروسازيپزش

 توكسين هاي ميكروبي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



١٠ 
 

 5مجموعه  شماره  

و سـلولي ؛  زيست شناسي(گرايش جانوري و دام)جانوري (انساني ، فيزيولوژي  كارشناسي ارشد فيزيولوژي؛
؛ زيداروسـا ي ودندانپزشـك ي،دكتـري عمـومي پزشـك) ؛ پرستاري (از جمله بيهوشي)؛ مامـايي؛ و مولكولي
 دامپزشكي

 فيزيولوژي پزشكي

بيولـوژي   -فيزيـوتراپي؛ بيوشـيمي  ؛كاردرمـاني -تربيـت بـدني  ؛كارشناسي ارشد رشته هـاي فيزيولـوژي
 فيزيولوژي ورزشي  پزشكي و دندانپزشكي ؛لكولي؛ علوم تشريحي و دكتري عمومي داروسازي وم

اي علـوم دكتـري حرفـه ؛ زيداروسا ي ودندانپزشك ي،كارشناسي ارشد فارماكولوژي ؛ دكتري عمومي پزشك
 فارماكولوژي  آزمايشگاهي

  6مجموعه شماره 

 اقتصاد سالمت

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي كارشناسـي ارشـد رشـته هـاي اقتصـاد 
زيسـتي؛  بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزيابي فناوري سالمت؛ مديريت خدمات بهداشتي درمـاني؛ اپيـدميولوژي؛ آمـار

 مديريت مالي؛ مديريت بازرگاني

 گذاري سالمتسياست

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

 ؛مـديريت اجرايـي، مـديريت بازرگـاني و دكتـراي عمـومي پزشـكي ؛ MBA ؛آمـوزش بهداشـت  سالمت؛
  دكتراي دامپزشكي ؛دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي  ؛دندانپزشكي و داروسازي 

مديريت خدمات 
 بهداشتي و درماني

 اقتصـاد بهداشـت ؛كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و  درماني ؛ مـديريت بيمارسـتان ؛ 
؛ آمـوزش پزشـكي؛ مـديريت اجرايـي؛ مامـايي مديريت توانبخشي؛ رفـاه اجتمـاعي؛ارزيابي فناوري سالمت؛ 

 Business Administrationبهداشت عمـومي؛ مديريت پرستاري؛ پرستاري؛ مديريت (كليه گرايشها) ؛ 
  دامپزشكي ؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،دكتري عمومي پزشك؛ 

  7مجموعه شماره 

كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي(كليه گرايش ها)؛ شيمي مـواد غـذايي؛ ميكروبيولـوژي 
علوم غذايي؛ مهندسـي كشـاورزي (گـرايش علـوم و صـنايع غـذايي)،  ؛مواد غذايي؛ مهندسي صنايع غذايي

پايه كارشناسي علوم تغذيه يا علوم و  بهداشت و ايمني مواد غذايي؛ بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (با
دكتـراي پزشـكي صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشت يا بهداشت محيط و يا بهداشت عمـومي) ؛ 

 عمومي، دندانپزشكي و دامپزشكي

 علوم و صنايع غذايي

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

  بهداشتي در تغذيه ؛ علوم تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ مهندسي بهداشت محيط

بهداشت و ايمني مواد 
  غذايي

 
افرادي كه مدرك تحصيلي آنها با رشته مورد نظر انتخاب رشته، سيستم جلوي انتخاب رشته از آنجا كه در سيستم كامپيوتري  تذكر:

در واقع، افرادي كه مجموعه دقت الزم را داشته باشند.  7هاي اين گيرد، لذا داوطلبان بايد در انتخاب رشته/محلتطابق ندارد را نمي
هاي آن مجموعه را انتخاب كنند اما بايد بر توانند همه رشتهوجود اينكه مياند، با ها مجاز به انتخاب رشته/محل شدهدر اين مجموعه

هايي كه طبق مدارك مورد پذيرش آن رشته مجاز هستند انتخاب نمايند. در صورت عدم تطابق اساس مدرك تحصيلي خود رشته
در صورت قبولي نهايي) براي يك دوره از مدرك تحصيلي مقطع قبل با رشته پذيرفته شده، قبولي داوطلب كان لم يكن تلقي شده و (

  مسئوليت اين امر بر عهده شخص داوطلب خواهد بود.شركت در آزمون دكتري تخصصي محروم خواهد شد. 
مجاز به انتخاب رشته/محل شود و مدرك كارشناسي ارشد وي اپيدميولوژي  6چنانچه داوطلبي در مجموعه شماره  :به عنوان مثال

خدمات  گذاري سالمت مجاز به انتخاب رشته/محل خواهد بود و رشته مديريتاي اقتصاد سالمت و سياستهباشد تنها در رشته
  باشد.تواند انتخاب كند زيرا رشته اپيدميولوژي جزء مدارك مورد پذيرش اين رشته نميبهداشتي و درماني را نمي
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  هاي پژوهشي مصاحبه در دوره -2-2
اله اصيل پژوهشي چـاپ شـده و مق 2پژوهشي شركت نمايند كه داراي حداقل توانند در مصاحبه دكتري داوطلباني مي )2-2-1

 بعنوان نويسنده اول يا مسئول باشند.  PubMedيا  Web of Sciences(ISI)شده در نمايه هاي بين المللي نمايه

  باشد.مقاالت مي بايست چاپ شده باشد و مستندات مربوط به ارسال و در دست بررسي بودن مقاله مورد قبول نمي تذكر مهم:
  

دارا بودن مدرك زبان مورد تأييد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي هنگام مصاحبه الزامي است و ثبت نام بصورت  )2-2-2
 باشد.مشروط غير قابل قبول مي

شود و پذيرش مربوط به انتخاب رشته در مراكز زشكي براي هر رشته فقط يك مصاحبه انجام ميدر هر دانشگاه علوم پ )2-2-3
  گيرد.تحقيقات آن دانشگاه، با همان مصاحبه صورت مي

هاي علوم پزشكي كه داراي ظرفيت در دانشگاه سه مركز تحقيقاتهر داوطلب بر اساس اولويت نمره كتبي، حداكثر به  )2-2-4
 باشد معرفي خواهد شد.

  عنوان مثال:ه ب
  هاي خود را به شرح زير انتخاب كرده باشد:اگر داوطلبي اولويت

 1مركز تحقيقات الف در دانشگاه شماره  -1
 1مركز تحقيقات ب در دانشگاه شماره  -2
 2مركز تحقيقات ج در دانشگاه شماره  -3
 3مركز تحقيقات الف در دانشگاه شماره  -4
 2مركز تحقيقات د در دانشگاه شماره  -5
 4يقات د در دانشگاه شماره مركز تحق -6

خواهد بود. مشروط بر اينكه نمره داوطلب آنگونه باشد كه در  2و  1در اين حالت ترتيب معرفي ايشان براي مصاحبه دانشگاه شماره 
  رشته مورد نظر در اين سه مركز قبول شده باشد. به عبارت ديگر ظرفيت هيچكدام از اين سه مركز تكميل نشده باشد.

ظرفيت هر  در صورتيكه و 3 و 2، 1هاي شماره شده باشد، به دانشگاه تكميل 1رفيت پذيرش مركز الف در دانشگاه شماره چنانچه ظ
  معرفي خواهد شد. 3و  2تكميل شده باشد، داوطلب به دانشگاه شماره  1 دو مركز تحقيقات در دانشگاه شماره

  
هاي هاي قابل انتخاب در همه دانشگاهبه مصاحبه، كليه اولويتندي از حداكثر امكان معرفي مداوطلبان بايد جهت بهره  )2-2-5

و ساير پارامترها انتخاب نمايند.  علوم پزشكي را كه در رشته داوطلب پذيرش دارند مشاهده نموده و بر اساس عالقه
باشد براي  كز تحقيقات را انتخاب كند و ظرفيت آن مراكز تحقيقات تكميلامر تعدادي ازبديهي است داوطلبي كه فقط 

  پذيرش حذف خواهد شد. فرايندمصاحبه معرفي نشده و از 
 شود شركت كنند.توانند در مصاحبه واحدي كه براساس رشته داوطلب برگزار ميداوطلبان پس از معرفي به دانشگاه مي )2-2-6

علمي، آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به صورت ساختارمند (شامل تسلط بر مقاالت علمي متقاضي، جستجوي منابع  )2-2-7
  ه پيشنهاد براي ادامه تحقيقات و تسلط به زبان انگليسي) برگزار خواهد شد.ئتوانايي ارا
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داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/ محل ضروري است سوابق آموزشي، پژوهشي و اطالعات مورد نياز را از طريق سايت مركز  - 2-3
هاي پذيرنده مورد ارزيابي قرار گيرد. الزم بارگذاري نموده تا از طريق دانشگاه www.sanjeshp.irسنجش آموزش پزشكي: 

به ذكر است داوطلبان، اصل مدارك و مستندات آموزشي، پژوهشي خود را جهت ارائه به مراكز تحقيقات مصاحبه كننده 
 همراه داشته باشند.

 
  تذكرات مهم:

بارگذاري  3و  2، 1هاي شماره را به ترتيب در فايل 2-2-2و  1-2-2اشاره شده در بند بايست مدارك ضروري داوطلبان مي -1
  نموده و در زيرنويس هر مورد وضعيت مقاله را بصورت دقيق توضيح دهند.

  بعنوان مثال:

  .باشد)مي PubMed(مستند بارگذاري شده لينك مقاله از بانك اطالعاتي  PubMedمقاله نفراول/ مجله 

هاي بعنوان نويسنده اول يا مسئول كه در نمايه e-pub(اصيل) چاپ شده يا  originalمقاله  2( شرطي دو مقاله -2

 نمايه شده باشد) بايد بصورت زير بارگذاري شود: PubMedيا  Web of Sciencesالمللي بين

 مقاله چاپ شده در مجله كه در آن عنوان مجله، تاريخ چاپ مقاله، نام نويسندگان (نويسنده اول يا مسئول) قيد شده باشد.  Pdfالف) 

  بعنوان مثال: 
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 در محل مورد نظر بارگذاري شود. PubMedيا  Web of Sciencesهاي بين المللي لينك مقاله از نمايه  )ب

  بعنوان مثال:

  اگر مقاله نمايه شده درPubMed :باشد  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28596946 

 

 
 

  اگر مقاله نمايه شده درWeb of Sciences :باشد 
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Genera

age=1&doc=5lSearch&qid=7&SID=E3ZoBZuXhoo5Devv4Pq&p 
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  هاي دكتري پژوهشي امتيازات تحصيلي و پژوهشي مربوط به مصاحبه دوره -2-4
  

 Web of Science(ISI), PubMed, Scopusمقاالت معتبر بين المللي نمايه شده در نمايه هاي  )1

 مقاالت معتبر منتشر شده در مجالت داخلي با زمينه علمي پژوهشي  )2

 سمينار و همايش) كنگره،(  ارائه خالصه مقاالت )3

 تأليف كتب علمي  )4

 ترجمه كتب علمي )5

 بين المللي و داخلي (Patent)سند ثبت اختراع  )6

 مجري طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته، ارائه توصيه نامه ها)( مهارتهاي پژوهشي داوطلب )7

نشجوي (بودجه تحقيقاتي، كسب مقام در جشنواره هاي ملي، دا داشتن جوايز معتبر داخلي و بين المللي )8
 پژوهشگر نمونه)

سوابق درخشان پژوهشي(پايان نامه هاي برتر منتخب در دانشگاهها، عضويت در هيئت تحريريه مجالت علمي،  )9
 بنياد ملي نخبگان، استعدادهاي درخشان)

 دانشگاه) h-indexسطح دانشگاه محل تحصيل در مقاطع قبلي( براساس  )10

 تناسب دانشنامه داوطلب با دوره پيشنهادي )11

 معدل كل دوره قبل  )12

 تناسب  سوابق پژوهشي با دوره پيشنهادي  )13

 تسلط به زبان انگليسي و متون تخصصي )14

  آشنايي با نرم افزارهاي كامپيوتري و تخصصي )15
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فهرست  شودگردد. توجه اعالم مي 4و  3 شماره ولاهاي تخصصي و پژوهشي به شرح جدهاي مختلف در دورهظرفيت رشته
انجام شود. ها) هاي مختلف (بر حسب شرايط دانشگاههاي پذيرنده اوليه بوده و ممكن است در اعالم نهايي تغييراتي در رشتهدانشگاه

كه به داليل گوناگون ها نمايند و يا برخي از دانشگاههايي كه بعد از اين تاريخ مجوز پذيرش دريافت مياز جمله افزوده شدن دانشگاه
  كند.هاي پذيرنده در اين مرحله حقي براي داوطلب ايجاد نميشوند. بديهي است اعالم فهرست دانشگاهعلمي و اجرايي حذف مي

  
  تذكرات مهم:

داوطلبان در صورت داشتن كليه شـرايط مربـوط از بهداشت و تخصصي،  هاي علوم پايه،رشته 7تا  1هاي شماره در مجموعه - 3-1
تواننـد ) مـي2 هاي هر مجموعه (مطابق جدول شمارهبا شرايط پذيرش در رشته ،ه مطابقت مدرك تحصيلي مقطع قبلجمل
هاي ها و محلبايست نسبت به انتخاب رشتههاي آن مجموعه شركت نمايند. لذا داوطلبان حائز شرايط ميرشته مصاحبه در

 مورد نظر به ترتيب اولويت و عالقه اقدام نمايند. 

 نهـايي پـذيرش در داوطلب نباشد، معرفي قابل دانشجو نفر دو حداقل داوطلبان، كم تعداد دليل به محلي/رشته در چهچنان - 3-2
 .شد خواهد معرفي خود انتخابي هاياولويت ساير به

 .پرداز مستلزم پرداخت شهريه است كه مقدار آن توسط دانشگاه اعالم خواهد شدهاي شهريهتحصيل در دوره - 3-3
تابع قوانين و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت كسب اطالعات بايد به آن دانشگاه آزاد هاي مربوط به رشته - 3-4

 مراجعه نمايند.(و يا سايت مربوطه) دانشگاه 
 أشود، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبدمي مشترك بين دو دانشگاه پذيرشهايي كه دانشجو به صورت در رشته - 3-5

آموزشي يا پژوهشي خود را (براساس  يدانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره (اول) خواهد بود، ضمناً
 بگذراند. ،ندكنها تعيين ميها) در هر محل كه دانشگاهدانشگاه مياننامه تفاهم

اله، دانشگاه آزاد، دانشـگاه تربيـت مـدرس، دانشـگاه  ها يا مراكز شامل: ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيهپذيرش در دانشگاه - 3-6
سسه سرم سازي رازي از طريق وزارت بهداشـت انجـام شـده ؤم و رجايي شاهد، سازمان انتقال خون ايران، مركز قلب شهيد

تواننـد بـوده و داوطلبـان مـي دانشگاه يـا مركـزآن  امكانات رفاهي تابع ضوابط و قوانين ولي ساير شرايط از جمله خدمات و
مايند. وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش نبيشتر به آن دانشگاه يا مركز (و يا سايت مربوطه) مراجعه  اتاطالعكسب جهت 

 .نخواهد داشت مراكزشرايط خاص اين  پزشكي هيچگونه مسئوليتي در خصوص
 .شودهاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين ميهاي مختلف در هر رشته توسط گروهگرايش - 3-7

مين خوابگاه ندارند و بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در أهاي علوم پزشكي كشور تعهدي در قبال اسكان و تانشگاهد - 3-8
دهند. لذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مركز مورد نظر اختيار دانشجو قرار مي

 ت.ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داش مراجعه كنند. مركز سنجش آموزش پزشكي در مورد

بايست فارغ التحصيل شوند، لذا كساني كه بعد از تاريخ مذكور فارغ التحصيل مي 31/6/97نظر به اينكه داوطلبان تا تاريخ  - 3-9
 .خودداري نمايندمحل /اند، از تكميل فرم انتخاب رشتهخواهند شد به دليل اينكه مجاز به شركت در آزمون نبوده

  

  

  هاظرفيت رشته-3

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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   ،پزشكي يهاي علوم پايه) رشتهPh.Dهاي پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي (ظرفيت -3جدول شماره  
   پزشكي و داروسازي، دندانو تخصصي بهداشت

يف
رد

  

دي دانشگاه رشته
عا

 

ريه
شه

داز
 توضيحاتپر

  هاي گروه علوم پايه پزشكيظرفيت رشته

 اپيدميولوژي1

 32 ايران

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 40 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 30 شيراز
 خواهد كرد.فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري 

 20 كرمان

 اخالق پزشكي2

گاه خودگردان (با هزينه) تعلق براي پذيرفته شدگان عادي خواب20 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 20 شهيد بهشتي

انيآقا يفاقد خوابگاه برا  0  2  قم

براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود دانشگاه هيچ تعهدي 20 شيراز
 فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

 ارگونومي3
دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 20 شيراز

 فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

 خوابگاه محدود مي باشد.20 همدان

  اعضاي مصنوعي و 4
 وسايل كمكي

 فاقد خوابگاه20 اصفهان

  21 ايران
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
21  

 اقتصاد سالمت5

  61 ايران

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 41 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 انفورماتيك پزشكي6

  31 ايران
21 شهيد بهشتي

40  كرمان 
  31 مشهد

7
  

  انگل شناسي پزشكي
  

 فاقد خوابگاه  21 اصفهان

 فاقد خوابگاه  30 اهواز

 داراي شرايط خاص41 تربيت مدرس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 انگل شناسي پزشكي

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 40 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 فاقد خوابگاه21 زنجان

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 31 شيراز
 كرد. فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد

  21 مازندران
  باشد.خوابگاه محدود مي  0  2  همدان

 ايمني شناسي پزشكي8

 فاقد خوابگاه  20 اهواز

1  2  تبريز
 داراي شرايط خاص41 تربيت مدرس

گاه خودگردان (با هزينه) تعلق براي پذيرفته شدگان عادي خواب0  3 تهران(دانشكده بهداشت)
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

گاه خودگردان (با هزينه) تعلق براي پذيرفته شدگان عادي خواب1  4 تهران (دانشكده پزشكي)
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 21 شهيد بهشتي

تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود  دانشگاه هيچ تعهدي براي21 شيراز
 فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  21 مازندران

 آمار زيستي9

 فاقد خوابگاه21 اصفهان

گاه خودگردان (با هزينه) تعلق براي پذيرفته شدگان عادي خواب30  تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

 30 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 30 شيراز
 فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  0  2  كرمان
 20 مشهد

 خوابگاه محدود مي باشد.30 همدان

10

  
  

  
آموزش بهداشت و ارتقاء 

  سالمت
  
  
  
  

 فاقد خوابگاه31 اصفهان

 31 ايران

 فاقد خوابگاه20 بندرعباس

 31 تبريز

هزينه) تعلق گاه خودگردان (با براي پذيرفته شدگان عادي خواب30 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

واحديدانشگاه آزاد اسالم
 تهران قاتيعلوم و تحق

 يدانشگاه دانشگاه آزاد اسالم نيتابع قوان03

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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آموزش بهداشت و ارتقاء 
  سالمت

  
 

31 شهيد بهشتي

وجود فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان فاقد خوابگاه / در صورت 31 شيراز
 همكاري خواهد شد.

  20 مشهد
 باشد. يخوابگاه محدود م31 همدان

 فاقد خوابگاه31 يزد

 آموزش پزشكي11

 فاقد خوابگاه20 اصفهان

 20 ايران

گاه خودگردان (با هزينه) تعلق براي پذيرفته شدگان عادي خواب30 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 30 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 0  2  شيراز
 فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

 باكتري شناسي پزشكي12

 فاقد خوابگاه31 اصفهان

 فاقد خوابگاه50 پاستور ايرانانستيتو 

21 تبريز

21 شاهد 
خوابگاه  نيدرخصوص تام يخاص/ دانشگاه تعهد طيشرا يدارا
پرداز ندارد. درصورت وجود خوابگاه  هيشهر انيدانشجو يبرا

.نديتوانند ازخوابگاه استفاده نمايتمام شده م متيبا ق انيدانشجو
  21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 20 شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  فاقد خوابگاه21  قزوين 
  30 كاشان

  21 شاه كرمان
  31 مشهد
 باشد. يخوابگاه محدود م21 همدان

 بهداشت باروري13

 خوابگاهفاقد 31 اصفهان

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 62 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص42 تربيت مدرس

 پرداز هيشدگان شهر رفتهيپذ يفاقد خوابگاه برا60 شاهرود

  52 شهيد بهشتي
  30 مشهد

14  
  

  ايبهداشت حرفه
  فاقد خوابگاه  0  3  اصفهان

 داراي شرايط خاص20 دانشگاه تربيت مدرس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  ايبهداشت حرفه
  

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 20 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 20 شيراز
 فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

 خوابگاه محدود مي باشد.21 همدان

 بهداشت محيط15

 فاقد خوابگاه30 اصفهان

 فاقد خوابگاه20 اهواز

  21 ايران
20 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 40 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص20 تربيت مدرس

   0  2  شهركرد
  31 شهيد بهشتي

صورت وجود  دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در20 شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  0  2  كاشان
  20 كرمان
  0  2  كرمانشاه
 خوابگاه محدود مي باشد.30 همدان

 فاقد خوابگاه20 يزد

 بهداشت و ايمني مواد غذايي16

  31 شهيد بهشتي

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 20  تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 بينايي سنجي17
21 ايران
31  مشهد

18

  
  

  
  بيوشيمي باليني

  
  
  
  

  تعهدي در قبال خوابگاه وجود ندارد.20 اروميه

  فاقد خوابگاه30  اصفهان
 فاقد خوابگاه20 اهواز

  0  2  ايران
 فاقد خوابگاه 20 بابل

31 تبريز
 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 بيوشيمي باليني

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 40 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  31 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 40 شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  20 كرمان
  0  2  كرمانشاه
 فاقد خوابگاه20 گلستان

  20 مشهد
 باشد.خوابگاه محدود مي 20 همدان

 فاقد خوابگاه  0  2  يزد

 بيولوژي توليد مثل19

  20 ايران
02 تبريز

 داراي شرايط خاص20  تربيت مدرس 

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 30 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 فاقد خوابگاه 02 دانشگاهيجهاد 

  21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود   0  2  شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

 فاقد خوابگاه20 يزد

20

  
  
  
  

  
  
  

  پرستاري
  
  
  
  
  
  
  

 در قبال خوابگاه وجود ندارد. يتعهد21 اروميه

 فاقد خوابگاه 42 اصفهان

  62 ايران

نفر ساير  2نفر عضو رسمي سپاه (برادر) و  2داراي شرايط خاص/ 40 بقيه اله
  نيروهاي مسلح خواهر و برادر در قالب قرارداد آموزشي

  31 بيرجند
51 تبريز

 خاصداراي شرايط   1  4  تربيت مدرس

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 62 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

علوم پزشكي  دانشگاه
 آزاد اسالمي تهران

 اسالمي  تابع قوانين دانشگاه آزاد07

  گيرد.سال اول خوابگاه تعلق مي31 سمنان

  42 شهيد بهشتي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  پرستاري

  
 

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه41 شيراز
 خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

علوم بهزيستي و
 توانبخشي

32  

  30 كاشان
  21 كرمان
 فاقد خوابگاه21 گلستان

 فاقد خوابگاه30 گيالن

  40 مشهد

  خوابگاه محدود مي باشد.31 همدان

 پزشكي مولكولي21

  21 ايران
  21 بيرجند
21 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 21 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

20  زنجان
  20 شهركرد

  21 شهيد بهشتي

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه20 شيراز
 خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

  20 قزوين
 فاقد خوابگاه20 كردستان

 فاقد خوابگاه20 گلستان

  21 مشهد
 فاقد خوابگاه 20 همدان

  20 يزد

نفر  1سپاه (برادر) و  ينفر عضو رسم 1خاص/ طيشرا يدارا20 بقيه اله هاي ميكروبيتوكسين22
 يمسلح خواهر و برادر در قالب قرارداد آموزش يروهاين ريسا

  و  حشره شناسي پزشكي23
 مبارزه با ناقلين

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 40 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 20  شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

آزمايشگاهي و خون شناسي 24
 علوم انتقال خون

 علوم انتقال خون شيفاقد خوابگاه / گرا 30 انتقال خون 

 داراي شرايط خاص30 تربيت مدرس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  روانشناسي باليني  25

 داراي شرايط خاص  0  2  ارتش

42 ايران
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
31  

 

 رينفر سا 1سپاه (برادر) و  ينفر عضو رسم 2خاص/  طيشرا يدارا30 اله هبقي روانشناسي نظامي26
 يمسلح خواهر و برادر در قالب قرارداد آموزش يروهاين

 فاقد خوابگاه30 انستيتو پاستور ايران ايزيست پزشكي سامانه27

 زيست فناوري پزشكي28

 فاقد خوابگاه50 انستيتو پاستور ايران

  21 ايران
 سپاه (برادر) ينفر عضو رسم 2خاص/  طيشرا يدارا20 بقيه اله

31 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 21 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص30 تربيت مدرس

  فاقد خوابگاه30  زنجان
 .رديگيسال اول خوابگاه تعلق م21 سمنان
  20 شهركرد

  31 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 20 شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

 فاقد خوابگاه21 گلستان

  31 مشهد
 باشد.يخوابگاه محدود م30 همدان

 ژنتيك پزشكي29

 داراي شرايط خاص30 تربيت مدرس

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 40 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  30 شهيد بهشتي

علوم بهزيستي و 
 توانبخشي

30  

 فاقد خوابگاه  20  يزد

 سالمند شناسي30

31 تبريز
علوم بهزيستي و 

31  توانبخشي
 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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31

  
  
  
  
  

  فوريت ها و سالمت درباليا
  
  
  
  
  
 

 فاقد خوابگاه21 اصفهان

  داراي شرايط خاص  0  2  ارتش
  31 ايران

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 20 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 21 شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

علوم بهزيستي و
 توانبخشي

21  

  30 كرمان
  فاقد خوابگاه21 يزد

 سالمت ورفاه اجتماعي32
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
21  

 هاي غذا وتغذيهسياست33

  20 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 20 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  20 شهيد بهشتي

 گذاري سالمتسياست34

  51 ايران
31 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 61 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  30 كرمان

 شنوايي شناسي35

21 ايران

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 21 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

علوم بهزيستي و
 توانبخشي

21
 

36

  
  

  
  

  ايراني طب 
  
  
  

 فاقد خوابگاه21 اصفهان

  21 ايران
 فاقد خوابگاه 20 بابل

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

20  زنجان
 داراي شرايط خاص21 شاهد

  21 شهيد بهشتي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  طب ايراني 
 

 انيآقا يفاقد خوابگاه برا20 قم

  20 كرمان
  21 مازندران
31 مشهد
 فاقد خوابگاه  20 يزد

 علوم اعصاب37

  51 ايران
  نفر عضو رسمي سپاه (برادر)  2داراي شرايط خاص/ 20 بقيه اله
31 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  31 شهيد بهشتي

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه20 شيراز
 خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

  50 كرمان

  خوابگاه محدود مي باشد.20 همدان

 علوم تشريحي38

 فاقد خوابگاه  30 اصفهان

  فاقد خوابگاه21  اهواز
  31 ايران

 رينفر سا 1سپاه (برادر) و  ينفر عضو رسم 1خاص/  طيشرا يدارا20 بقيه اله
 يمسلح خواهر و برادر در قالب قرارداد آموزش يروهاين

31 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص22 تربيت مدرس

  21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 30 شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  20 كرمان
  0  2  كرمانشاه 
  21 مشهد

39

  
  

  علوم تغذيه
  

  

 فاقد خوابگاه42 اصفهان

 فاقد خوابگاه30 اهواز

  41 ايران

31 تبريز
براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 42 تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 علوم تغذيه

  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي
  21 شهيد بهشتي

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 31 شيراز
  دانشجويان همكاري خواهد كرد.فضاي خوابگاهي خالي با 

  31 مشهد
 فاقد خوابگاه54 يزد

 علوم سلولي كاربردي40

  31 ايران
 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 فاقد خوابگاه 30 جهاد دانشگاهي

  30 شهيد بهشتي

 علوم و صنايع غذايي41
21 تبريز

  21 شهيد بهشتي

 فارماكولوژي42

 فاقد خوابگاه 20 زنجان

20 شهيد بهشتي
20 مازندران
20 مشهد

 فيزيك پزشكي43

 نفر تصويربرداري پزشكي 2راديوتراپي، نفر 2فاقد خوابگاه / 40 اصفهان

نفر پرتوهاي 1نفرفيزيك راديوتراپي، 1نفر پزشكي هسته اي، 401 ايران
 نفر راديوبيولوژي و حفاظت پرتوي1غيريونيزان، 

40 تهران
 ينفر پرتوها1 ،يوتراپيراد كيزينفرف1 ،يهسته ا ينفر پزشك1
/ خوابگاه  يپزشك يربردارينفر تصو1 زان،ينويريغ

 )نهيخودگردان(باهز

 ينفر پرتوها2 ،يوتراپيراد كيزينفرف2خاص/  طيشرا يدارا40 تربيت مدرس
 زانينويريغ

  نفر پرتوهاي غير يونيزان 2نفر فيزيك راديوتراپي،  402 مشهد

44

  
  
  

  فيزيوتراپي
  
  
  
  

  فاقد خوابگاه30 اهواز

  41 ايران

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 21 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

  21 شهيد بهشتي

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه31 شيراز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا فيزيوتراپي

علوم بهزيستي و 
 توانبخشي

31  

45

  
  
  
  
  
  
  

  فيزيولوژي
  
  
  
  
  
  
  
 

 فاقد خوابگاه21 اصفهان

  فاقد خوابگاه20 اهواز

  1  2  ايران

 رينفر سا 1سپاه (برادر) و  ينفر عضو رسم 2خاص/  طيشرا يدارا20 بقيه اله
 يمسلح خواهر و برادر در قالب قرارداد آموزش يروهاين

21 تبريز
 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق   1  3  تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  گيرد.ميسال اول خوابگاه تعلق 20  سمنان
  31 شهيد بهشتي

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه21 شيراز
 خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

   0  3  كرمان
  21 مشهد

 فيزيولوژي ورزش46
 رينفر سا 1سپاه (برادر) و  ينفر عضو رسم 2خاص/  طيشرا يدارا20 اله هبقي

 يمسلح خواهر و برادر در قالب قرارداد آموزش يروهاين
30  كرمان

 قارچ شناسي پزشكي47

  فاقد خوابگاه20 اهواز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 20 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص31 تربيت مدرس

دانشگاه هيچ تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد، در صورت وجود 20  شيراز
  فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري خواهد كرد.

  30 مازندران

 كار درماني48

  21 ايران
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
21  

  و اطالع رسانيكتابداري 49
 پزشكي 

 فاقد خوابگاه31 اصفهان

  31 ايران
21 ايران گفتار درماني50

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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) تعلق نهيخوابگاه خودگردان (با هز يشدگان عاد رفتهيپذ يبرا  1  2  تهران 
 .باشندميپرداز فاقد خوابگاه  هيشدگان شهر رفتهيو پذ رديگيم

علوم بهزيستي و
 توانبخشي

21  

 مامايي51
  فاقد خوابگاه32 اهواز

31 تبريز

 مددكاري اجتماعي52
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
21  

 مديريت اطالعات سالمت53

  20 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه20  شيراز
  خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

  30 كاشان

مديريت خدمات بهداشتي و 54
 درماني

 فاقد خوابگاه 31 اصفهان

  61 ايران
31 تبريز

) تعلق نهيخوابگاه خودگردان (با هز يشدگان عاد رفتهيپذ يبرا62 تهران
  .باشندميپرداز فاقد خوابگاه  هيشدگان شهر رفتهيو پذ رديگيم

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 علوم و تحقيقات تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد08

دانشگاه علوم پزشكي  
 آزاد اسالمي تهران

 آزادتابع قوانين دانشگاه 06

دانشگاه آزاد اسالمي
 تابع قوانين دانشگاه آزاد06  جنوب واحد تهران

دانشگاه آزاد اسالمي
 شمال واحد تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد06

دانشگاه آزاد اسالمي
 ساري واحد

 تابع قوانين دانشگاه آزاد04

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه21 شيراز
 خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

  40 كرمان

  02 مشهد

 مشاوره توانبخشي55
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
31  

  31 ايران مطالعات اعتياد56

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  فاقد خوابگاه  0  2  زنجان
  پرداز هيشدگان شهر رفتهيپذ يفاقد خوابگاه برا  0  2  شاهرود
   0  2  كاشان

57

  
  مهندسي بافت

  
 

  21 ايران
20 تبريز

 داراي شرايط خاص  1  2  تربيت مدرس 

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 21 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 فاقد خوابگاه 20 جهاد دانشگاهي

 پرداز هيشدگان شهر رفتهيپذ يفاقد خوابگاه برا20 شاهرود

  20 شهركرد

 21 شهيد بهشتي
  20 مازندران

 مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)58

 فاقد خوابگاه50 اصفهان

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 30 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

  20 بهشتيشهيد 

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 20 تهران مهندسي پزشكي (رباتيك)59
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 نانوفناوري پزشكي60

31 تبريز

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 21 تهران
 .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

دانشگاه علوم پزشكي  
 آزاد اسالمي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد04

 ويروس شناسي پزشكي��

41 ايران

براي پذيرفته شدگان عادي خوابگاه خودگردان (با هزينه) تعلق 31 تهران
  .باشندميگيرد و پذيرفته شدگان شهريه پرداز فاقد خوابگاه مي

 داراي شرايط خاص41 تربيت مدرس

خوابگاه ندارد، در صورت وجود  نيتام يبرا يتعهد چيدانشگاه ه  0  3  شيراز
  خواهد كرد. يهمكار انيبا دانشجو يخال يخوابگاه يفضا

  فاقد خوابگاه31  گلستان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  پزشكيهاي گروه دندانظرفيت رشته

��
سالمت دهان و دندانپزشكي 

  اجتماعي

41  تهران
10 كرمان

20  شهيد بهشتي
21  اصفهان

  مواد دنداني��
41  تهران

20  شهيد بهشتي

  هاي گروه داروسازيظرفيت رشته

  اقتصاد و مديريت دارو��

31  تهران
30  شهيد بهشتي

دانشگاه علوم پزشكي  
  تابع قوانين دانشگاه آزاد3  0  آزاد اسالمي تهران

  بيوتكنولوژي دارويي��

21  اصفهان
60  انستيتو پاستور

20  تهران
30  شهيد بهشتي 

20  شيراز
31  كرمان
41  مشهد

  داروسازي باليني��

20  اصفهان
155  تهران

62  مازندران
73  شهيد بهشتي

41  شيراز
  1  4  مشهد

��

  
  
  

  داروسازي سنتي
  
  
  
  

20  اهواز
41  تبريز
82  تهران

31  مازندران
41  شاهد

51  شهيد بهشتي
21  شيراز
41  كرمان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



٣٠ 
 

  
  داروسازي سنتي

20  مشهد
دانشگاه علوم پزشكي  

  تابع قوانين دانشگاه آزاد05  آزاد اسالمي تهران

  زيست مواد دارويي	�
21  تبريز

 30  كرمانشاه

�


  
  سم شناسي

  

 20  اهواز
31  مازندران
21  شيراز
21  كرمان
61  مشهد

دانشگاه علوم پزشكي  
  تابع قوانين دانشگاه آزاد03  اسالمي تهران آزاد

  شيمي دارويي��

 31  تبريز
 40  تهران

   1  3  مازندران
30  شهيد بهشتي

 41  مشهد

  فارماسيوتيكس��

20  اصفهان
21  اهواز
21  تبريز
50  تهران
40  زنجان
21  مازندران

40  شهيد بهشتي
21  شيراز
40  كرمان
62  مشهد

��

  
  
  

  فارماكوگنوزي
  
  
  

30  اصفهان
21  تبريز
41  تهران

31  مازندران
20  شيراز
21  كرمان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  پذيرش دانشجوي دكتري پژوهشيهاي ظرفيت  -4جدول شماره 

يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

1   
  
  
  
  
  
  
  

  اپيدميولوژي
  
  
  
  
  
  
  

 اصفهان

 2 قلب و عروق
 2 بيماريهاي كليه 2
 1 محيط زيست 3
 1 آب و الكتروليت 4
 1 كودكانرشد و نمو  5
 1 غدد و متابوليسم 6
 2 جامع نگر عملكردي گوارش 7
  1  پر فشاري خون  8
 1 يريو گرمس يعفون يهايماريب اهواز 9

10 
 ايران

 1 سميو متابول زيغدد درون ر
 2 طب پيشگيري و سالمت جمعيت 11
 2 اجتماعي –آسيبهاي رواني  ايالم 12
  1  ديو بازپد دينوپد يهايماريب  پاستورانستيتو   13

21  مشهد  فارماكوگنوزي
30  كرمانشاه

  كنترل دارو��

41  تهران
30  زنجان
40  كرمان
41  مشهد

��

  
  
  

  
  نانوفناوري دارويي

20  اصفهان
31  تبريز
40  زنجان
20  مازندران

30  شهيد بهشتي
21  شيراز
52  مشهد

  داروسازي هسته اي��
31  تهران

31  مازندران

  شيمي مواد خوراكي و 76
    1  3  تهران  آبشناسي پزشكي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



٣٢ 
 

يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

14   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اپيدميولوژي

 تبريز

 2 هماتولوژي
 2 حوادث جاده اي 15
 1 علوم اعصاب 16
17 

 تهران

 3 گوارش و كبد
  1  ياديبن يپوست و سلولها  18
  1  مزمن و صعب العالج يهايماريب  19
  1  سياسكلروز پليمولت  20

 1 سالمت محيط كار رفسنجان 21
22 

 شهيد بهشتي 

 2 يوير يهايماريسل و ب
 2 سميو متابول زيغدد درون ر 23
 1 يادرار يو مجار هيكل 24
  1  يدر علوم پزشك زريكاربرد ل  25
  1  مغز و اعصاب يهايماريب  كرمان   26
 1 عوامل محيطي مؤثر بر سالمت كرمانشاه 27

28 

 گيالن

 1 اورولوژي
 1 گوارش و كبد 29

30  
گوارش و كبد  يهايماريب

  1  )ي(خصوصنيكاسپ

  1  ريرواگيغ يهايماريب يمدل ساز همدان  31

  1  سميغدد و متابول تهران اخالق پزشكي   32

دارو تيرياقتصاد و مد  33   1  ييعلوم دارو تهران 

34  
  انفورماتيك پزشكي

  2  ييعلوم دارو مشهد 

  1  يدر علوم پزشك زريكاربرد ل شهيد بهشتي   35
36 

 شناسي پزشكيانگل 

 1 بيماريهاي عفوني و گرمسيري اصفهان
 1 علوم و فرآوري تشخيص آزمايشگاهي شيراز 37

 1 بيولوژي سلولي مولكولي مازندران 38

39   
  ايمني شناسي پزشكي 

  

 2 بيوتكنولوژي انستيتو پاستور

 1 ايمونولوژي تبريز 40

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

41   
  
  
  
  
  
  
  

  ايمني شناسي پزشكي 
 

 تهران

 3 كودكاننقص ايمني 

  2  يروماتولوژ  42

  2  مولكولي يمونولوژيا  43

 1 سرطان سمنان 44

 1 يمنيا يپاسخها ميتنظ شاهد 45

46  

  شهيد بهشتي

  1  يوير يهايماريسل و ب

  1  اطفال يعفون  47
 2 غدد درون ريز و متابوليسم  48
49  

  شيراز
  1  ناباروري

 1 پيوند اعضاء بيولوژيك  50
 3 سرطان شناسي 51
 3 ايمونولوژي مشهد 52
  1  يمولكول يسلول  شهركرد  53
54 

 آمار زيستي

 1 سميغدد و متابول اصفهان
 1 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت بابل 55
 1 حوادث جاده اي تبريز 56
  1  گوارش و كبد  شهيد بهشتي  57
  1  يعلوم بهداشت  مازندران  58
59 

آموزش بهداشت و 
 سالمت ارتقاء

 شيراز
 1 ژهيو يو مراقبت ها يهوشيب

 1  هيكل يها يماريب 60
نيقزو  61   1  مؤثر بر سالمت يعوامل اجتماع 

  در ارتقاء سالمت  يعوامل اجتماع )هرمزگان(بندرعباس  62
  1  فارس جيخل

 1 ي نيآموزش بال شيراز آموزش پزشكي 63
64    

  
  

 باكتري شناسي پزشكي 
  
  
  

  1  يو مولكول يپزشك  اراك 
 2 ميكروبيولوژي انستيتو پاستور 65
 1 بيماريهاي عفوني و گرمسيري اهواز 66
  1  يكروبيم يمقاومتها  ايران  67
 1 ميكروب شناسي باليني ايالم 68
 1 بيولوژي مولكولي بقيه ا... 69

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست



٣٤ 
 

يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

70   
  پزشكيباكتري شناسي 

 2 بيماريهاي عفوني اطفال تهران
  1  اطفال يعفون  يبهشت ديشه  71
 2 داروهاي گياهي لرستان 72
 2 آب) تيفي(كستيز طيپژوهشكده مح تهران بهداشت حرفه اي 73
74  

  
  بهداشت محيط

  
  

  1  ستيز طيمح  اصفهان
  3  يطيمح ستيز يورافن  اهواز  75
  4  طيبهداشت مح يتكنولوژ  ايران  76
 1 زيست فناوري دريايي بوشهر 77
78 

 تهران
 2 زيست(آلودگي هوا)پژوهشكده محيط 

 2 پژوهشكده محيط زيست(كيفيت آب) 79
  2  يمولكول يسلول  كردستان   80
 1 عوامل محيطي مؤثر بر سالمت كرمانشاه 81

82 
 بينايي سنجي

 يارستان چشم پزشكبيم
 نور

 1 نور  چشم پزشكي

 1 چشم پزشكي شيراز 83
84 

 بيوشيمي باليني

 1 ميكروبيولوژي انستيتو پاستور
 1 ياديبن يسلولها تبريز 85
 2 بيوشيمي شهركرد 86
 1 غدد درون ريز و متابوليسم  شهيد بهشتي 87

 1 بيولوژي پزشكي كرمانشاه 88  
 1 داروهاي گياهي لرستان 89
90 

 بيولوژي توليد مثل
 4 پزشكي توليد مثل(پژوهشكده رويان) جهاد دانشگاهي

  1  ينابارور -يبارور  يزد   91
92 

 بيوتكنولوژي دارويي

 اصفهان
 2 علوم دارويي

  1  قلب و عروق   93
 1 يوتكنولوژيب پاستور انستيتو  94
  2  يوتكنولوژيب  تبريز   95
  1   سرطان پستان  ي جهاد دانشگاه  96
97 

 شهيد بهشتي
 1 بيولوژي سلولي مولكولي

 1 بيهوشي 98
 1 يي دارو اهانيگ يفرآور شيراز 99

  2  يوتكنولوژيب  مشهد   100

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

101 
 پرستاري

 2 مراقبتهاي پرستاري مامايي تهران
 1 پرستاري تروما كاشان 102
103 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پزشكي مولكولي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 اصفهان
 1 نقص ايمني اكتسابي

  1  كودكان يارث يهايماريب  104
105  

  ايران
  1  سميو متابول زيغدد درون ر

  1  يو مولكول يسلول  106
  1  سرطان يشناس بيآس  107
 3 آسيبهاي شيميايي بقيه ا... 108
109 

 تبريز
 1 سل و بيماري هاي ريوي

  2  كليه   110
111 

 تهران

 2 مغز استخوان ونديو پ يانكولوژ ،يهماتولوژ
 1 ايدز  112
  1   سميغدد و متابول  113
  1  مزمن و صعب العالج يهايماريب  114
 1 علوم سلولي/(پژوهشكده رويان) جهاد دانشگاهي  115
116 

 شهيد بهشتي
 1 غدد درون ريز و متابوليسم 

 1 چشم  117
  1  اعضاء ميو ترم ونديپ  شيراز   118

  1  ياديبن يسلولها يپاتولوژ  كرمان   119

  1  يكاربرد يولوژيكروبيم  ا... هيبق توكسين هاي ميكروبي   120

121  
پزشكي حشره شناسي 

  و مبارزه با ناقلين

  1  يولوژيكروبيم  پاستور انستيتو 
 2 علوم بهداشتي شيراز 122
  2  علوم بهداشتي  مازندران   123
خون شناسي  124

آزمايشگاهي و علوم 
 انتقال خون 

 2 انتقال خون  انتقال خون ايران

  1  مغز استخوان ونديو پ يانكولوژ ،يهماتولوژ  تهران   125

  1   قلب و عروق  اصفهان   ي نيبال يداروساز  126
127 

 روانشناسي باليني 

 1 يسالمت معنو ايران 
  1  مؤثر بر سالمت يعوامل اجتماع  بابل   128
  1  ي روانپزشك  تهران  129
  1  علوم اعصاب  كردستان  130

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

131 

  
  زيست فناوري پزشكي

 

 1 بيوتكنولوژي كاربردي بقيه ا...
  1  يولوژيكروبيم  انستيتو پاستور   132
 1 يوتكنولوژيب تبريز 133
 1 پوست و جذامبيماريهاي  تهران 134
135 

 شهيد بهشتي
 1 كاربرد ليزر در علوم  پزشكي

  1  يوير يهايماريسل و ب  136
  1  ييعلوم دارو  شيراز  137
  1  يمنيا كيژنت  مازندران  138
139 

 زيست مواد دارويي

 1 يوتكنولوژيب پاستورانستيتو 
140 

 تبريز

 1 سل و بيماري هاي ريوي

 1 كاربردي دارويي 141

142 

 ژنتيك پزشكي

 2 بيماريهاي ارثي كودكان اصفهان
 2 قلب و عروق شهيد رجايي ايران 143
  1  ي مولكول يسلول يولوژيب  بابل   144
  1  ي سالمند  ي و توانبخش يستيبهز  145
146  

  تهران
  1  مزمن و صعب العالج يهايماريب

  1  مغز استخوان ونديو پ يانكولوژ ،يهماتولوژ  147
 1 چاقي و عادات غذايي 148
 1 غدد درون ريز و متابوليسم  شهيد بهشتي 149
  1  ي پزشك كيژنت  مشهد   150
  1  يمولكول يپزشك   هرمزگان(بندرعباس)  151

 1  بهداشت روان ايران  سالمند شناسي 152
153   

  
  

  
  سم شناسي 

 
 
 
 
 

 1 سالمت مواد غذايي و آشاميدني اروميه
 1 بيولوژي سلولي مولكولي بابل 154
  1  و سوء مصرف مواد تيمسموم  بيرجند   155
156 

 تهران
 1 علوم دارويي

  1  طب تجربي   157
 2 علوم دارويي شهيد بهشتي 158
 1 علوم دارويي شيراز 159
  1  علوم دارويي   كرمانشاه   160

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

161   
 سم شناسي

  1  علوم دارويي   مازندران 

 1 سالمت تغذيه همدان 162
163  

  سالمت يگذاراستيس
  1  هاي جراحيو پژوهش تروما  تهران 

  1   از دانش سالمت يبهره بردار  تهران  164
  1   سالمت ياستگذاريس  شيراز  165
166  

  شيمي دارويي

  1  يوتكنولوژيب  پاستور انستيتو 
  2  گوار ش و كبد  تبريز   167
 3 علوم دارويي تهران 168
169 

 شهيد بهشتي
 1 علوم دارويي

  1  فيتوشيمي   170
 1 بيولوژي پزشكي كرمانشاه 171
  1  ي اهيگ يداروها  لرستان   172

  4  يي علوم دارو  مازندران   173
 1 علوم دارويي مشهد 174
 1 تاريخ طبطب سنتي و  شيراز ايرانيطب  175
176 

 علوم اعصاب

 2 علوم اعصاب اصفهان
 1 فيزيولوژي اهواز 177
178 

 بقيه ا...
 1 علوم اعصاب

 1 علوم رفتاري 179
180 

 تهران

 2 ضايعات مغزي نخاعي
  2  طب تجربي   181
  1  پزشكي ورزشي   182
  1  هاي جراحيو پژوهشتروما   183
 3 روانپزشكي 184
185 

 شيراز
 1 نورولوژي باليني

  1  علوم اعصاب  186
 1 علوم اعصاب كرمان 187

 1 اختالالت خواب كرمانشاه 188 
 1 فيزيولوژي اعصاب همدان 189
  1  ي پزشك كيژنت  مشهد   190
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

191 

  
 علوم تغذيه

 اصفهان

 2 رشد و نمو كودكان
  1  ييغذا تيامن  192
  1   هيعلوم تغذ  193
 1 مؤثر بر سالمت يعوامل اجتماع بابل 194
 2 تغذيه تبريز 195
196 

 شهيد بهشتي
 1 غدد درون ريز و متابوليسم

 1 انستيتو تحقيقات تغذيه  197
 2 يبوشيمي و تغذيه در بيماريهاي متابوليك كاشان 198
  3   كيسندرم متابول  مشهد   199
 1  قلب و عروق يزد 200
201 

 علوم سلولي كاربردي 

 ايران
 1 گوارش و كبد

  1  ي نيگوش و حلق و ب  202
203 

 تهران

 1 غدد و متابوليسم
 1 ياديبن يپوست و سلولها 204
 1 ضايعات مغزي نخاعي 205
 4 علوم سلولي/(پژوهشكده رويان) جهاد دانشگاهي 206
 1 سرطان شهيد بهشتي 207
208 

 شهيد بهشتي علوم و صنايع غذايي
 1 انستيتو تحقيقات تغذيه 

  1  سرطان   209
210  

  فارماسيوتيكس

  تبريز
  2  يوتكنولوژيب

  1  ييدارو يكاربرد  211
  1  پوست و جذام بيماريهاي  تهران   212
 1 علوم دارويي شهيد بهشتي 213
 3 فارماسيوتيكس كرمان 214
215 

 مشهد
 1 نانوفناوري

 1 علوم دارويي 216
217  

 فارماكوگنوزي

 تبريز 
  1  ييدارو يورازفنير

  2  ييدارو يكاربرد  218

  1  يميتوشيف شهيد بهشتي   219

  1  ييعلوم دارو كرمانشاه   220
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

221 

  
  

  فارماكولوژي
  

 

 1 بيوتكنولوژي انستيتو پاستور 
 1 چشم ايران 222
223  

  تبريز 
  2  ييدارو يكاربرد

  1  قلب و عروق  224
225 

 تهران

 2 علوم دارويي
 1 ييدارو اهانيگ 226
  1  ي نخاع يمغز عاتيضا  227
 1 وسنسوريب 228
 1 علوم دارويي شهيد بهشتي 229
  1  ييدارو يميش  شيراز   230
 1 سلولي مولكولي كردستان 231
  1  يي دارو اهانيگ كيفارماكولوژ  مشهد   232
 1 ي هسته ا يپزشك مشهد  فيزيك پزشكي 233
234 

 فيزيوتراپي

 2 توانبخشي اعصاب اطفال بهزيستي و توانبخشي
  2  ي ورزش يپزشك  تهران   235
  1  ي ارتوپد  مشهد   236
237 

 فيزيولوژي

 1 آب و الكتروليت اصفهان
 1 حوادث جاده اي تبريز 238
 2 فيزيولوژي و فارماكولوژي رفسنجان 239
 1 فيزيولوژي سمنان 240
  1  فيزيولوژي  كاشان   241
 1 علوم اعصاب كرمان 242
243  

  مشهد 
  1  يي دارو اهانيگ كيفارماكولوژ

  1   كيسندرم متابول  244
  1  ي مولكول يپزشك  هرمزگان(بندرعباس)  245
246 

 اصفهان فيزيولوژي ورزش

 1 آب و الكتروليت
 1 بازتواني 247
 1 قلب و عروق 248
249 

 قارچ شناسي پزشكي

 1 بيماريهاي عفوني و گرمسيري اهواز
250 

 شيراز
 1 فرآوري گياهان دارويي

 1 ميكروب شناسي باليني 251
 1 ميكروبيولوژي انستيتو پاستور  252
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يف
رد

 

 رشته 
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه

 ظرفيت پذيرش دانشجو  مركز تحقيقاتي  علوم پزشكي

 1 توانبخشي اعصاب اطفال بهزيستي و توانبخشي كاردرماني 253
  1  يي دارو يكاربرد  تبريز   كنترل دارو   254
 1 اديمطالعات اعتمركز ملي  تهران مطالعات اعتياد  255
256  

  مهندسي بافت

  1  يوتكنولوژيب  انستيتو پاستور 
  1  ي نيگوش و حلق و ب  ايران  257
258 

 تهران

 2 غدد و متابوليسم
  1  يونديپ يبانك فرآورده ها  259
  1  و طب بازساختي اطفال ياورولوژ  260
  1  هاي جراحيو پژوهشتروما   261
 1 يارتوپد مشهد  262
مهندسي پزشكي  263

 (بيوالكتريك)

 1 پردازش تصوير و سيگنال پزشكي اصفهان
 2 بيولوژي پزشكي كرمانشاه 264
265 

 مواد دنداني

 1 بيماريهاي دهان و دندان كرمان
266  

  تهران
  1  ي در دندانپزشك زريل

  1  ي دندان مپلنتيا  267
  1  كسياندودانت  ي بهشت ديشه  268
 2 دندانپزشكي مشهد 269
 1 علوم دندانپزشكي شهيد ترابي اصفهان 270
271 

 نانو فناوري دارويي

 تبريز
 2 ريزفناوري دارويي

 2 كاربردي دارويي 272
273 

 تهران
 7 نانوفناوري 

  1  يي علوم دارو  274
 2 نانوفناوري دارويي زنجان 275
  2  يي علوم دارو  مشهد   276
277  

  پزشكينانوفناوري 

  1  چشم   ايران 
 4 ريزفناوري دارويي تبريز 278
  1  ي چشم پزشك  تهران   279
 1 نانوفناوري در علوم زيستي و پزشكي شيراز 280
281 

ويروس شناسي پزشكي 

 1 ميكروبيولوژي انستيتو پاستور
282 

 شيراز

 1 ايدز
 1 پيوند اعضاء بيولوژيك  283
 1 آزمايشگاهيعلوم و فرآوري تشخيص  284
 1  گوارش و كبد گلستان  285
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ها و مراكز تحقيقاتي (جداول پس از مطالعه دقيق اين دفترچه و آگاهي از ظرفيت دانشگاهمجاز به انتخاب رشته/محل داوطلبان 
وارد نمودن كد ملي و شماره تلفن همراه (الزاماً  )، بايد از طريق سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي با4و  3شماره 
  د. نهاي خود اقدام نماياي كه در زمان ثبت نام اوليه ثبت شده است( نسبت به انتخاب رشته/محلشماره

رد، گيهاي وي صورت ميپذيرش نهايي بر اساس نمره كتبي و سهميه داوطلب و با توجه به ترتيب اولويت انتخاب فراينداز آنجا كه 
  هر داوطلب بر اساس عالقه فردي انجام پذيرد. هاي انتخابي شود اولويتلذا توصيه مي

  تذكرات مهم:
  هاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزينه ثبت نهايي خودداري شود. تا زماني كه تمام اولويت  )4-1
پيش از داري شود. در صورتيكه پس از پايان مراحل انتخاب رشته/محل و ثبت نهايي، از فرم مربوطه پرينت گرفته شده و نگه ) 4-2

  باشد.فشردن گزينه ثبت نهايي پرينت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيري نمي
شود داوطلب شخصاً اقدام لذا توصيه ميباشد. داوطلب مي مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته/محل به عهده)  4-3

هايي كه به دليل تكميل اطالعات توسط شخص ديگر يا كافي نت و ... ايجاد شود مورد به تكميل فرم انتخاب رشته/محل نمايد. اشتباه
  پذيرش نيست. 

پذيرش حذف  فرايندب مجدد وجود نداشته و از چنانچه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته/محل نكرده باشد امكان انتخا  )4-4
  خواهد شد. 

)  ارسال فرم انتخاب رشته/محل از طريقي به غير از سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي (از جمله ارسال پستي يا 4-5
  حضوري) به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.  

ملزم به  31/6/97، در صورت كسب قبولي نهايي، تا تاريخ هستند ل انجام خدمت نظام وظيفه)  تمامي داوطلباني كه در حا4-6
باشند. بديهي است در غير اينصورت قبولي اين افراد كان لم يكن تلقي دريافت گواهي پايان خدمت، ترخيص يا معافيت تحصيلي مي

  خواهد شد.
اند دقت كنند تا تخصصي مجاز به انتخاب رشته/محل شدههاي علوم پايه، بهداشت و رشته 7تا  1هاي داوطلباني كه در مجموعه )4-7

هاي آن مجموعه اقدام به انتخاب نمايند. در واقع، افرادي كه در اين بر اساس مدرك تحصيلي خود و مدارك مورد پذيرش رشته
نتخاب كنند اما بايد بر اساس هاي آن مجموعه را اتوانند همه رشتهاند، با وجود اينكه ميها مجاز به انتخاب رشته/محل شدهمجموعه

  ) انتخاب نمايند.2هايي كه طبق مدارك مورد پذيرش آن رشته مجاز هستند (جدول شماره مدرك تحصيلي خود، رشته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نحوه انتخاب رشته/محل-4
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   )Ph.D(دكتري تخصصي زمان و محل برگزاري مصاحبه  –5جدول شماره 
  97- 98سال تحصيلي  ،در مناطق آمايشي

منطقه  تاريخ  روز
  منطقه آمايشي(محل برگزاري مصاحبه) آمايشي

  97,4,16  شنبه، يكشنبه
  داروسازي مجموعههاي رشته  10  97,4,17

        
  شنبه تاسه

  شنبه
  تا 97,4,19

  )بينايي سنجي كليه رشته ها به جز ارگونومي، مامايي، فيزيك پزشكي،(تهران   10   97,4,23

        
  همدان (ارگونومي)  3  97,4,23  شنبه
        

  (آموزش بهداشت، پرستاري، مديريت خدمات، نانوتكنولوژي پزشكي) دانشگاه آزاد     97,4,24  يكشنبه
        

  دوشنبه تا
  چهارشنبه

  تا 97,4,25
  اصفهان (انگل شناسي، پرستاري، باكتري شناسي، بهداشت محيط)  7  97,4,27

  يزد (بيولوژي توليد مثل)  7  97,4,25  دوشنبه
        

شنبه تا سه
  پنجشنبه

  تا 97,4,26
  تبريز (علوم تشريح، مامايي، آموزش بهداشت، ايمني شناسي، بيوشيمي)  2  97,4,28

        
سه شنبه و 
  چهارشنبه

  و 97,4,26
  مشهد (فيزيك پزشكي، بينايي سنجي، آمار زيستي، علوم تغذيه)  9  97,4,27

        
  كرمان (مديريت خدمات بهداشتي درماني ، سالمت در باليا و حوادث)  8  97,4,30  شنبه
        

و  97,4,30  شنبه و يكشنبه
  قارچ شناسي)، شاهرود (بهداشت باروري) ، بابل (طب ايراني)(ساري   1  97,4,31

        

تا  97,4,30 شنبه دو تا شنبه
  )، فيزيولوژيپزشكي ، زيست فناورياعصابشيراز (فيزيوتراپي، علوم   5  97,5,1

        

 و پژوهشي هاي تخصصيي دورههازمان و محل برگزاري مصاحبه-5
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   )Ph.D. by Research( برگزاري مصاحبه دكتري پژوهشي زمان و محل - 6جدول شماره 
  97-98سال تحصيلي  ،در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههاي علوم پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي/سازمان/مؤسسه(محل برگزاري مصاحبه) تاريخ روز

  سمنان(فيزيولوژي و ايمني شناسي پزشكي)    14/04/1397  پنج شنبه 

  شنبه و
  يكشنبه 

16/04/1397  
17/04/1397  

شهيدبهشتي(اپيدميولوژي، انفورماتيك پزشكي، آمار زيستي، بيوشيمي باليني، زيست 
فناوري پزشكي، سم شناسي، ايمني شناسي پزشكي، باكتري شناسي پزشكي، بيوتكنولوژي 

  پزشكي و علوم سلولي كاربردي)دارويي، پزشكي مولكولي، ژنتيك 

  19/04/1397  سه شنبه

شاهد(ايمني شناسي پزشكي) / جهاد دانشگاهي(پژوهشكده رويان)( پزشكي مولكولي، 
بيوتكنولوژي دارويي، بيولوژي توليد مثل و علوم سلولي كاربردي) / سازمان انتقال 

شناسي پزشكي) / علوم خون(خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون) / اراك(باكتري 
(شيمي  بهزيستي و توانبخشي( ژنتيك پزشكي، فيزيوتراپي، كاردرماني)/ شهيد بهشتي

دارويي، فارماسيوتيكس، فارماكولوژي، فارماكوگنوزي، مواد دنداني، علوم تغذيه و علوم و 
  صنايع غذايي)

  چهارشنبه و
  پنجشنبه

20/04/1397 
  رشته)13دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (كليه مراكز تحقيقات   21/04/1397

شنبه، يكشنبه و 
  دوشنبه

23/04/1397  
24/04/1397  
25/04/1397  

رشته) و بيمارستان چشم پزشكي 24كليه مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي تهران (
  1نور(بينايي سنجي)

  26/04/1397  سه شنبه
سالمندشناسي، علوم سلولي كاربردي، ايران(باكتري شناسي پزشكي، پزشكي مولكولي، 

(آموزش  نانوفناوري دارويي)/ شهركرد (ايمني شناسي پزشكي و بيوشيمي باليني) / قزوين
  (پرستاري، علوم تغذيه و فيزيولوژي) بهداشت و ارتقاء سالمت ) / كاشان

  چهارشنبه 
  

27/04/1397  
  

ماكولوژي و ژنتيك پزشكي، فارايران(اپيدميولوژي، بهداشت محيط، روان شناسي باليني، 
(باكتري شناسي پزشكي، بيوشيمي باليني و شيمي دارويي)/  مهندسي بافت)/ لرستان

شيراز(آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، سم شناسي، علوم اعصاب، آموزش پزشكي، بينايي 
سنجي، بيوتكنولوژي دارويي، پزشكي مولكولي، انگل شناسي پزشكي و ايمني شناسي 

(علوم دنداني، اپيدميولوژي، پزشكي مولكولي، علوم اعصاب، فيزيولوژي و  كرمان پزشكي)/
  فارماسيوتيكس)

  28/04/1397  پنجشنبه

(حشره شناسي پزشكي، زيست فناوري پزشكي، سياستگذاري سالمت، طب سنتي،  شيراز
  فارماكولوژي، قارچ شناسي پزشكي، نانوفناوري پزشكي و ويروس شناسي پزشكي) 

  (آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، ژنتيك پزشكي و فيزيولوژي) /  هرمزگان
  (اپيدميولوژي، سم شناسي و علوم اعصاب) /  همدان

  يزد (بيولوژي توليد مثل و علوم تغذيه)
                                                                                                 

  باشد.بينايي سنجي بيمارستان چشم پزشكي نور در محل دانشگاه علوم پزشكي تهران ميمحل مصاحبه داوطلبان متقاضي رشته ١ 
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  دانشگاه علوم پزشكي/سازمان/مؤسسه(محل برگزاري مصاحبه) تاريخ روز
  و  شنبه

  يكشنبه

30/04/1397  

  رشته)18كليه مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي تبريز (  31/04/1397

  دوشنبه و

  سه شنبه

01/05/1397  

  رشته) 14كليه مراكز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي مشهد (  02/05/1397

اهواز( اپيدميولوژي، باكتري شناسي پزشكي، قارچ شناسي پزشكي، علوم اعصاب و بهداشت   02/05/1397  سه شنبه
  محيط) / اروميه(سم شناسي پزشكي)

  03/05/1397  چهارشنبه
بقيه ا... ( باكتري شناسي پزشكي، پزشكي مولكولي، توكسين هاي ميكروبي، زيست فناوري 

  پزشكي و علوم اعصاب) / بوشهر( بهداشت محيط) / بيرجند (سم شناسي پزشكي) / 
  / زنجان(نانوفناوري دارويي) كرمان( اپيدميولوژي)

پزشكي،شيمي دارويي،ويروس شناسي پاستور(حشره شناسي پزشكي،زيست فناوري   04/05/1397  پنجشنبه
  پزشكي،فارماكولوژي و قارچ شناسي پزشكي)

  06/05/1397  شنبه

پاستور(ايمني شناسي پزشكي، باكتري شناسي پزشكي، بيوشيمي باليني، مهندسي بافت، 
  بيوتكنولوژي دارويي و زيست مواد دارويي)

(انگل شناسي پزشكي، آمار زيستي، حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين)،  مازندران
  / پزشكي، سم شناسي و شيمي دارويي) زيست فناوري 

  (ويروس شناسي پزشكي) /    (اپيدميولوژي) / گلستان گيالن
  (بهداشت محيط، فارماكولوژي و روان شناسي باليني) / كردستان

  )(فارماسيوتيكس و فيزولوژي كرمان

  07/05/1397  يكشنبه
(ژنتيك پزشكي، سم شناسي پزشكي، آمار زيستي، روان شناسي باليني، علوم تغذيه) /  بابل

  (اپيدميولوژي و فيزيولوژي / رفسنجان
  (علوم دنداني، پزشكي مولكولي و علوم اعصاب) كرمان

  
سازمان/مؤسسه/دانشـگاه علـوم پزشـكي در بـازه زمـاني مشخصـي هاي دكتري پژوهشي براي هـر بر اساس جدول فوق مصاحبه دوره

ها توسط مراكز تحقيقات مجري دوره دكتري پژوهشي با مديريت معاونت پژوهشـي و نظـارت ريزي شده است كه انجام مصاحبهبرنامه

  .شود(آئين نامه و دستورالعمل دوره دكتري پژوهشي) هر دانشگاه انجام مي معاونت آموزشي
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  مهم: نكات 
تا  3/4/97 يكشنبه از روز) 4و  3(جداول شماره ول ظرفيت پذيرش ااساس جد بر بايداول  يپذيرفته شدگان مرحله) 1

سايت مركز سنجش آموزش پزشكي خود از طريق  هاي رشته/محلنسبت به انتخاب اولويت 5/4/97شنبه سه
)www.sanjeshp.ir( محل /فوق موفق به انتخاب رشته هايخيدليل در تاردر صورتي كه داوطلب به هر  .نمايند اقدام

  گونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد.پذيرش حذف خواهد شد و مركز سنجش آموزش پزشكي هيچ فراينداز  ،نشود
چه در رشته/محلي به دليل تعداد كم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشجو قابل معرفي نباشد، داوطلب در پذيرش چنان) 2

  هاي انتخابي خود معرفي خواهد شد.ساير اولويت نهايي به
محل، ضروري است سوابق آموزشي، پژوهشي و اطالعات مورد نياز را از طريق سايت داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/ )3

هاي تا از طريق دانشگاه كردهوارد سامانه  زيربر اساس راهنماي ) www.sanjeshp.irمركز سنجش آموزش پزشكي (
مربوطه مورد استفاده قرار گيرد. الزم است داوطلبان اصل مدارك و مستندات (به  يبه منظور اختصاص نمره پذيرنده

كننده، به همراه داشته باشند. (تحويل مدارك و سوابق آموزشي، هاي مصاحبهويژه پايان نامه) را جهت ارائه به گروه
  ).نيستيد ضروري پژوهشي و .... پس از انجام مصاحبه به كارشناسان و اسات

 سنجش توسط داوطلبمركز راهنماي درج سوابق آموزشي و پژوهشي در سايت 

(همزمـان بـا  5/4/97شـنبه سـه روز تـا 3/4/97يكشنبه  روز از باشند، داوطلبان در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته/محل
 كـد مربوطـه، يگزينـه انتخـاب با سوابق، ارسال يگزينه شدن فعال و ملي كد كردن وارد با توانندمي انتخاب رشته/محل)

شوند. ابتـدا الزم اسـت فـرم درج سـوابق را از ي مربوط به دريافت سوابق آموزشي و پژوهشي رهگيري را درج و وارد صفحه
ذخيـره و آن را در سـايت بارگـذاري كننـد. در ضـمن بايـد  pdfسايت پرينت گرفته و پس از تكميل و امضـا، بـه صـورت 

بـا  ،فرم فوق در سايت بارگذاري كنند. تطبيق كامل مدارك اظهار شـده در فـرم درج سـوابق مطابقت ديگر خود را مستندا
گيـرد كـه در فـرم درج مدارك بارگذاري شده، بسيار مهم بوده و امتياز سوابق آموزشي و پژوهشي تنها به مداركي تعلق مي

شده باشد. در مورد مقاالت نيز تنها مسـتندات مؤيـد انتشـار قطعـي سوابق اظهار شده و مستند مربوط به آن نيز بارگذاري 
 يـا تحـت بررسـي  (Submission)مقاله مورد پذيرش خواهـد بـود. بنـابراين از بارگـذاري مسـتندات مربـوط بـه ارسـال

پايان نامه ) برگرفته از Originalمقاله خودداري شود. الزم به ذكر است تنها مقاالت اصيل (  (Under Revision)بودن
. لذا الزم است داوطلبان باشندميمرتبط داراي امتياز  systematic review يا در ارتباط موضوعي با مقطع قبل و مقاالت

چه داوطلب پذيرش قطعي مقاله را بعد از فرصت بارگذاري سـوابق در از بارگذاري مقاالت غيرمرتبط خودداري نمايند. چنان
شـود داوطلبـان توصـيه مـيدر روز مصاحبه آن را به مسئوالن برگـزاري مصـاحبه ارائـه كنـد. تواند سايت دريافت كند، مي

  به مسئوالن برگزاري ارائه كنند. روز مصاحبه ذخيره كرده و در  CDسنجش را در مركز اطالعات بارگذاري شده در سايت 

ذخيره شده و از بارگذاري هر گونـه مـدارك و  CDمستندات مرتبط و داراي امتياز در سايت و  توصيه مي شود صرفاً اًاكيد
  مستندات اضافي و غيرضروري خودداري شود.
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  ود به جلسه را همراه داشته باشد.الزم است داوطلبان جهت مصاحبه كارت شناسايي معتبر و كارت ور) 4

الزم در خصوص مـوارد هاي بينيپيش محل مصاحبه،منطقه آمايشي حضور به موقع در  داوطلبان جهت ضروري است) 5
  .دهندصورت را از جمله انجام به موقع سفر و اسكان  ،مختلف

 هاي گانـه در قالـب جـدولهاي مختلف در مناطق آمايشـي دهاطالعات الزم در خصوص محل برگزاري آزمون رشته  )6
مصاحبه  يبرگزار كنندهتوانند به سايت دانشگاه تر ميست. داوطلبان جهت كسب اطالعات بيشدرج شده ا 6و  5شماره 

  . كنندمراجعه 

و داوطلبان متعهد به صحت  شدهاستخراج  ،كه نتايج آزمون براساس مدارك ارائه شده توسط داوطلبان نظر به اين )7
لم يكن  يا تحصيل، قبولي داوطلبان كان/در صورت محرز شدن موارد مغايرت در هر مرحله از آزمون و ،هستندمطالب 

ها با آنان ت بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونيأو طبق مصوبات ه استداوطلب  يعهده رتلقي شده و مسئوليت آن ب
  برخورد خواهد شد.

  ماه سال جاري اعالم خواهد شد. شهريور دوم ينيمهنتايج نهايي آزمون از طريق همين سايت در  )8

هد گرفت و پس از اعالم نتايج نهايي در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قرار خوا داوطلبان يكليه يكارنامه )9
  .كنند دريافتكد رهگيري خود، آن را  درجتوانند با داوطلبان مي

مين خوابگاه ندارند و بر اساس امكانات موجود، خوابگاه أهاي علوم پزشكي كشور تعهدي در قبال اسكان و تدانشگاه )10
دهند. لذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مركز مورد دانشجو قرار ميدر اختيار 

  ت.نظر مراجعه كنند. مركز سنجش آموزش پزشكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داش

الملل سابق)، دانشگاه آزاد اسالمي و (بين شهريهبا پرداخت  هايرشتهقبل از انتخاب  كنندداوطلبان دقت  )11
توانند به ميداوطلبان ها اطالع يابند. به همين جهت حتماً از ميزان شهريه ،كنندهايي كه شهريه دريافت ميدانشگاه

 .مراجعه نمايندهاي مذكور يا به معاونت آموزشي دانشگاه هادانشگاهسايت 

ي درصد ميانگين نمره 50ي آزمون و نيز درصد نمره 30بايد واجد ، داوطلب Ph.Dهاي آزمون نامهبر اساس آيين )12
علوم پايه، بهداشت و هاي رشته 7تا  1شماره ي هادر مجموعه بنابراين،آن رشته باشد.  شركت كننده در داوطلبان
دقت  مجموعه 7اين داوطلبان ها مجاز به انتخاب رشته/محل باشد. ممكن است داوطلب تنها در برخي از رشته تخصصي

  هستندكه مجاز به انتخاب را هايي تنها رشتهو مدارك مورد پذيرش هر رشته، بر اساس مدرك تحصيلي خود  حتماً كنند
اي غير مرتبط با مدرك تحصيلي مقطع قبلي خود (بر اساس اگر در رشتهدر غير اين صورت  .رشته/محل كنند انتخاب

نهايي شوند قبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و براي يك دوره از شركت در آزمون دكتري ) پذيرفته 2جدول شماره 
 .تخصصي محروم خواهند شد
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  (عج) بقيه اهللادانشگاه علوم پزشكي ضوابط و شرايط  -6-1
زير چند رشته به شرح  مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) درهاي مربوط به اين دانشگاه، داوطلبان رسمي سپاه، ساير نيروهاي دررشته

 مجاز به انتخاب خواهند بود:

  خدمتي مربوطه يمجوز شركت درآزمون از رده يرسمي سپاه پاسداران با ارائه سپاه: اعضاي -1
مجوز شركت  يي رسمي ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران با ارائهساير نيروهاي مسلح: شامل اعضا -2

 خدمتي مربوطه يدرآزمون از رده

  .ين خوابگاه ندارداين دانشگاه تعهدي در خصوص تأم -3
 

عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش،  عضو رسمي سپاه پاسداران  رشته
 خواهر برادر  برادر)ناجا و وزارت دفاع)(خواهر و 

  *   *  پرستاري
  *   * شناسي نظاميروان

  *   *   علوم تشريحي
     *  وري پزشكينافزيست

  *   *  فيزيولوژي
  *   * فيزيولوژي ورزش

     * علوم اعصاب
  *   *  هاي ميكروبيتوكسين

    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 هاضوابط و شرايط خاص برخي از دانشگاه -6
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  علوم پزشكي يبراي دانشجويان ورودي دانشكده دانشگاه تربيت مدرسشرايط، ضوابط و تسهيالت  - 6-2
  
اي بـه ) جـايزهپذيرنـدمـيهـا دانشـجو دانشـگاه در آن 3هـايي كـه حـداقل در رشـتهروزانـه ( يدوره برتـر يبه دانشجويان رتبه -1

  :شودشرح زير پرداخت مي
  تومانميليون  15: پزشكي آموزشسنجش  مركزاول آزمون سراسري  يبه دانشجويان رتبه )الف
  ون تومانميلي 12پزشكي:  آموزشسنجش  مركزدوم آزمون سراسري  يرتبه) به دانشجويان ب
  ميليون تومان 10پزشكي:  آموزشسنجش  مركزسوم آزمون سراسري  يرتبه) به دانشجويان ج
ميليـون تومـان  12روزانـه) مبلـغ  ياول (دوره يرتبـه،  تنهـا بـه پذيرنـدمـيهـا دانشـجو هـايي كـه دو دانشـگاه در آن) در رشتهد

  شود.هديه پرداخت مي
 مركـزبرگـزار شـده از سـوي هـاي دكتـري تخصصـي (داوطلـب در آزمـون كتبـي سراسـري دوره يهاي فـوق، رتبـهرتبه -1 تبصره

  ي يك تا سه را احراز نموده باشد.هامصاحبه دانشگاه نيز رتبه يمشروط بر آن كه دانشجو در مرحلهسنجش) هستند؛ 
ي اسـاس پيشـرفت تحصـيل هـاي بعـد و بـرسـالتحصـيلي و البـاقي در نـيم دومسـال نـيم تـا پايـانمبلـغ هديـه  يك سوم -تبصره

  شود.دانشجو در طول تحصيل پرداخت مي
ــا  1هــاي دانشــگاه تربيــت مــدرس بــه دانشــجويان رتبــه -2 )، بپذيرنــد دانشــگاه درآن رشــته دانشــجو 3روزانــه (كــه حــداقل  3ت

  :اختصاص خواهد دادبه شرح زير براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) 
  ميليون تومان 5/2) دانشجويان رتبه اول: 2-1
  ميليون تومان 2) دانشجويان رتبه دوم: 2-2
  ميليون تومان 5/1) دانشجويان رتبه سوم: 2-3

 مركـزبرگـزار شـده از سـوي هـاي دكتـري تخصصـي (داوطلـب در آزمـون كتبـي سراسـري دوره يهاي فـوق، رتبـهرتبه -2 تبصره
  ي يك تا سه را احراز نموده باشد.هامصاحبه دانشگاه نيز رتبه يمشروط بر آن كه دانشجو در مرحلهسنجش) هستند؛ 

ــال  -3 ــدرس در س ــت م ــگاه تربي ــغ   97دانش ــا  5/3مبل ــراي 7ت ــي ب ــار پژوهش ــان اعتب ــون توم ــاله ميلي ــت از رس ــاي  حماي ه
  ي روزانه در نظر گرفته است.دانشجويان دوره

ت علمـي، (در أاسـتخدامي اعضـاي هيـ ينامـهآيـين 55 يمـاده 6 يهـاي روزانـه، براسـاس تبصـرهدانشـجويان دوره يبه كليـه -4
صــالحيت مدرســي) گــواهي صــالحيت مدرســي اعطــا خواهــد شــد. (ايــن  يصــورت گذرانــدن دروس مربــوط و شــركت در جلســه

ايــن دانشــگاه در جــذب بــه  التحصــيالنتوانــد امتيــازي بــراي  فــارغگــواهي عــالوه بــر اعطــاي دو پايــه اضــافي هنگــام جــذب، مــي
  .)شودها محسوب ت علمي در ساير دانشگاهعنوان هيأ

ميليــون  5، مبلــغ )دانشــگاه در آنهــا پــذيرش دانشــجو دارنــد 4حــداقل  هايي كــهدانشــگاه بــه دانشــجويان رتبــه اول (در رشــته -5
  نمايد. تومان وام قرض الحسنه بلند مدت با شرايط و ضوابط معاونت دانشجويي پرداخت مي

ــتفاده -6 ــور اس ــه منظ ــدات الزم را ب ــگاه تمهي ــجويان دوره يدانش ــوردانش ــارج از كش ــاتي خ ــت مطالع ــري از فرص ــاي دكت  ه
و در ايـن راسـتا نهايـت همكـاري را بـه عمـل خواهـد  كـرده(بورس كوتـاه مـدت) بـا توجـه بـه شـرايط و ضـوابط موجـود فـراهم 

  آورد.
ــع  -7 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

صـالح اي كـه توسـط مراجـع ذيله متناسـب بـا بودجـهدكتري تخصصي دانشكده علوم پزشـكي دانشـگاه تربيـت مـدرس هـر سـا
  شود تعيين و پرداخت خواهد شد.در سقف بودجه تخصيصي ساليانه دانشگاه بدين منظور اختصاص داده مي

  *شيوه نامه پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان در سايت دانشگاه قابل مشاهده است.
ســكونت در خوابگــاه  امتيــاز بيشــتري بــرايضــوابط دكتــري روزانــه، طبــق هــاي آزمــون سراســري دوره 5تــا  1بــه رتبــه هــاي -8

  شود.مجردي داده مي
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با توجه به محدوديت ظرفيـت خوابگـاه، واگـذاري خوابگـاه بـه صـورت مجـردي فقـط بـه دانشـجويان روزانـه بـه طـور تـدريجي  -9
سـال هشـتم در مقطـع دكتـري بـا پرداخـت هـاي اول و دوم خواهـد بـود و مـدت سـكونت حـداكثر تـا پايـان نـيمسالدر طول نيم

هـاي وزارت علـوم و . ضـمناً بـه دانشـجويان روزانـه شـاغل و بورسـيه (غيـر از بورسـيهاسـتسـال نقدي اجاره بها در ابتداي هر نـيم
  گيرد.بهداشت) خوابگاه تعلق نمي

اي بــه دانشــجويان مــذكور تغذيــه يارانــههــاي مــازاد را نــدارد و مين خوابگــاه و امكانــات رفــاهي بــراي دورهدانشــگاه امكــان تــأ -10
  گيرد.تعلق نمي

باشــد. متقاضــيان واجــد شــرايط كمــك وديعــه مســكن بــر اســاس ضــوابط صــندوق رفــاه دانشــگاه فاقــد خوابگــاه متــأهلي مي -11
  باشند.مجاز به درخواست وام مذكور ميدانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

دانشجويي طبـق ضـوابط، صـرفاً بـه دانشـجويان روزانـه در روزهـاي غيـر تعطيـل از شـنبه تـا چهارشـنبه در سـنوات  يتغذيه -12
  شود.مجاز تحصيلي ارائه مي

ــ -13 بهداشــت، ســوي صــندوق رفــاه دانشــجويان وزارت  ميني ازه صــورت محــدود و براســاس اعتبــار تــأپرداخــت هــر گونــه وام ب
  .باشدميدرمان و آموزش پزشكي 

بــراي آگــاهي از ميــزان شــهريه بــه پورتــال معاونــت  ،از انتخــاب رشــته پــيشضــروري اســت  پردازشــهريه يداوطلبــان دوره -14
 خــدمات آموزشــي بــوده و شــامل خــدمات رفــاهي يبابــت ارائــه . در ضــمن ايــن شــهريه صــرفاًكننــدآموزشــي دانشــگاه مراجعــه 

   نيست.
  كنند.ت علمي دانشگاه، به سايت دانشگاه مراجعه پژوهشي اعضاي هيأهاي داوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -15

  www. modares.ac.ir نشاني اينترنتي دانشگاه: 
  
  

  دانشگاه شاهدشرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در  -6-3
  
 ين اسالم و التزام عملي به احكاماعتقاد به دين مب -1
 ظام جمهوري اسالمي و قانون اساسياعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، ن -2
 هاي غيرقانونيها و گروهوابستگي تشكيالتي، هواداري از احزاب و سازمان يعدم سابقه -3
 محكوميت كيفري موثر ينداشتن سابقه -4
 كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه بندييپا -5
جاب برتر برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان ح رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و -6

 )براي خواهران ضروري است
گزينش دانشگاه  يبررسي الزم از سوي هسته ،هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوقبديهي است در خصوص صالحيت 

  گزينش دانشگاه خواهد بود. يو پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تأييد هسته گرفتهصورت 
الزم است در تاريخي كه اعالم خواهد شد   كنند،دانشگاه شاهد را انتخاب تمايل دارند الزم به ذكر است داوطلباني كه 

به اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه شاهد كسب اين داوطلبان جهت جهت گزينش به دانشگاه شاهد مراجعه نمايند. 
  كنند.مراجعه   www.shahed.ac.irنشاني 
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  دانشگاه علوم پزشكي ارتشي تخصصي در وابط مربوط به پذيرش دانشجوي دكترشرايط و ض -6-4
  
به تـاريخ شـهريور گواهي عضويت معتبر  يارائه(عضو رسمي ارتش جمهوري اسالمي ايران باشند.  بايدتمامي داوطلبان متقاضي  -1

  )به بعد 1394ماه 
 ي مجوز شركت در آزمون از يگان مربوطه الزامي است.ارائه -2

  .درصد از ظرفيت پذيرش مربوط به داوطلبان مرد خواهد بود 50حداقل -3
 .موافقت تام از اداره بهداشت يگان مربوطه مبني بر تحصيل تمام وقت و انتساب تحصيلي الزامي است -4
 بوده و دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه و اياب و ذهاب ندارد.روزي تحصيل در دانشگاه، غيرشبانه -5

 

  ايراندانشگاه علوم پزشكي دكتري تخصصي در  يمربوط به پذيرش دانشجو هاي تشويقيسياست -6-5
  
  

 هاي برتر:هاي تشويقي دانشگاه علوم پزشكي ايران براي رتبهسياست

  (Ph.D)الف) ارائه خوابگاه دانشجويي منحصراً به نفرات اول كشوري آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي 
ب) امكان اعطاء بورس كوتاه مدت تكميلي خارج از كشور (فرصت مطالعاتي) حداكثر تا سقف سه ماه در صورت تأييد شوراي بورس 

  (Ph.D)ري تخصصي وزارت متبوع براي نفرات اول كشوري آزمون ورودي دوره دكت
  (Ph.D)هاي ورودي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ج) اعطاء گرانت ويژه پژوهشي به نفرات اول كشوري آزمون
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