
  98سال ) ویژه استعدادهاي درخشان(بدون آزمون  دکتري تخصصی دوره رشته هاي گروه علوم پزشکی 

  رشتهنام و کد   واحدنام و کد   مدارك مورد پذیرش

 داروسازي، پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهـی :دکتري حرفه اي

گرایشهاي علوم (بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی  :کارشناسی ارشــد

،داروسازي، سم شناسی، )و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژي،زیست فناوري سلولی

کارشناسی ارشد پیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد ناپیوسته ، داروشناسی

 .)به شرط دارابودن کارشناسی داروسازي(داروسازي 

  علوم پزشکی تهران

839 

  شناسی سم

10603 

  

؛ بیوفیزیک؛ فیزیک )نانوتکنولوژي پزشکی(کارشناسی ارشد نانوفناوري پزشکی

همه (؛مهندسی شیمی؛ زیست شناسی  )همه گرایشها(؛ شیمی)گرایشها همه(

 کلیـه(یوتکنولوژيب؛مهندسـی نسـاجی؛)کلیه گرایشهـا(؛ مهندسی مواد )گرایشها

 انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ مهندسی بهداشت؛ ایمونولوژي؛ اعضاي مصنوعی؛ )گرایشها

حرفه اي؛ حشره شناسـی پزشـکی ومبارزه با ناقلین؛ ژنتیک انسانی؛ علوم تغذیه؛ 

علوم و صنایع غذایی ؛ علوم بهداشتی درتغذیه؛ فیزیولوژي؛ فیزیوتراپی؛ قارچ 

شناسی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛مهندسی بهداشت محیط؛ 

اسـی؛ همـاتولوژي؛مهندسی پزشکی؛ زیست فناوري فیزیک پزشکی؛ سم شن

پزشکی؛ زیست فناوري دارویی؛ نانوبیوتکنولوژي؛فوتونیک؛ شـیمی دارویـی؛ 

پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي و  حرفه ايگردش خون، دکتراي  تکنولـوژي

  .دکتراي حرفه اي دامپزشکی
 

  علوم پزشکی تهران

839 

 نانوفناوري 

  پزشکی

10113 

ارشد فارماکولوژي؛ دکتري حرفه اي پزشکی، دندانپزشکی و کارشناسی 

 .داروسازي ؛دکتري حرفه اي علوم آزمایشگاهی

  

  علوم پزشکی تهران

839 

  فارماکولوژي

10307 

 دکتري حرفه اي داروسازي

به شرط (کارشناسی ارشد پیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي 

 .)دارابودن کارشناسی داروسازي

  

  علوم پزشکی تهران

839 

  داروسازي سنتی

10308 

 داروسازي، پزشکی، دامپزشکی :دکتري حرفه اي

ناپیوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزیابی فناوري سالمت،  :کارشناسی ارشد

 خدمات بهداشتی و درمانی، نظارت برامور دارویی مدیریت

به شرط (کارشناسی ارشد پیوسته داروسازي و کارشناسی ارشد ناپیوسته داروسازي 

 .دارابودن کارشناسی داروسازي

  

  علوم پزشکی تهران

839 

 اقتصاد و 

  مدیریت دارو

10306 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



 

کارشناسی ارشد در یکی از رشته هاي آموزش یا مدیریت خدمات پرستاري و یا 

پرستاري؛ کارشناسی ارشد هوشبري با هـاوگـرایش هـاي مربـوط بـه  رشـته

 .لیسانس پرستاري

  

  علوم پزشکی تهران

839 

  پرستاري

10401 

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه 

پزشکی؛ آموزش مامایی؛بهداشت مادر وکودك؛ روانشناسی؛ علوم  جتماعی؛ آموزشا

بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت تربیتی؛پرستاري؛سیاستگذاري سالمت؛ مهندسی 

حرفه اي؛علوم تغذیه؛ توسعه محلی گرایشهاي شهري و روستایی؛ روانشناسی 

تربیتی؛روانشناسی صنعتی و سازمانی؛ مشاوره؛ مدیریت رسانه؛  سالمت؛ روانشناسی

آموزش بزرگساالن؛پرستاري سالمت جامعه؛پرستاري سالمندي؛ پرستاري کودکان؛ 

شت مادر و کودك؛ آموزش پرستاري دکتري حرفه اي پزشکی مامایی جامعه نگر؛بهدا

   ودندانپزشکی؛دکتري حرفه اي دامپزشکی و متخصصین بالینی و مدارك باالتر

 .رشته هاي پزشکی ودندانپزشکی

  

 علوم و تحقیقات 

  تهران

123 

 هداشتبآموزش 

  و ارتقا سالمت

10116 

درمانی؛ آموزش بهداشت کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و 

سـالمت؛ مـدیریت بیمارسـتان؛اقتصاد بهداشت؛ ارزیابی فناوري سالمت؛ ءوارتقـا

 توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ مـدیریت اجرایـی؛ مامـایی؛ مدیریت

 Business؛ بهداشت عمومی؛ )کلیه گرایشها(مدیریت پرستاري؛ پرستاري؛ مدیریت 

 .حرفه اي پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي؛ دامپزشکیدکتري Administration؛

  

  علوم پزشکی تهران

839 

 مدیریت خدمات

  بهداشتی درمانی

10109 

علوم و تحقیقات 

  تهران

123 

  تهران جنوب

141 

  تهران شمال

157 

  ساري

208 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


