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

 ،پزشكي يي علوم پايهها  رشتهو دكتري پژوهشي ) Ph.D(اول آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي  يشدگان مرحله پذيرفته
، توجه پذيرفته شدگان عزيز را به نكات زير جلب 1399-1400سال تحصيلي پزشكي دندان و داروسازي ،و تخصصي بهداشت

  :نمايد مي
 

  
  

طبق مصوبه چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش . پذيرش دانشجو بر اساس نمرات آزمون كتبي و مصاحبه است 1-1
ي تحصيالت تكميلي و سيزدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش ها دانشجو در دوره

درصد به نمره آزمون كتبي اضافه گردد و  20درصد نمره مصاحبه،  30پزشكي مقرر شد براي داوطلبان دوره دكتري تخصصي از 
درصد مربوط به مستندات علمي، آموزشي و  20سهم . ابي گرددنمايد ارزي درصد باقيمانده بر اساس كليپي كه داوطلب تهيه مي 10

  .ماند پژوهشي داوطلبان نيز همچنان به همين ميزان باقي مي
  .شد برگزار 12/5/99 يكشنبه و 11/5/99 شنبه ،10/5/99 جمعه روزهاي در تستي صورت به و متمركز طور به كتبي آزمون 1-2
دوم  يمرحلهبرابر ظرفيت، جهت آزمون  به تعداد دو ،داوطلبان يبا توجه به سهميهو  رشتهدر هر ي داوطلبان  نمرهبر اساس  1-3

  .است شدهدعوت 
 و  داروسازي ،و تخصصي بهداشت ،پزشكي يهاي علوم پايهرشته يكشور براي مصاحبه آمايشي يگانهدهمناطق  1-4

 :زير استبه شرح  پزشكيدندان

  ، گيالن بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 1آمايشي ي منطقه -1
  اروميه، تبريز: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 2آمايشي ي منطقه -2
  كردستان، كرمانشاه، همدان: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 3آمايشي ي منطقه -3
  رستان ، لاهواز: علوم پزشكي هاي  شامل دانشگاه 4آمايشي ي منطقه-4
  ، فسا، هرمزگانشيراز: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 5آمايشي ي منطقه- 5
  ، اراكقم ،زنجان، قزوين: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 6آمايشي ي منطقه-6
  اصفهان، شهركرد،كاشان، يزد: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 7آمايشي ي منطقه-7
  ، زاهدان كرمان: علوم پزشكي هاي  شامل دانشگاه 8آمايشي ي منطقه-8
  مشهد سبزوار، بيرجند،: هاي علوم پزشكي شامل دانشگاه 9آمايشي ي منطقه-9

، شهيد بهشتي، علوم ، تهرانهللاارتش، انستيتو پاستور ايران، ايران، بقيه: علوم پزشكي هاي شامل دانشگاه 10آمايشي ي منطقه- 10
 و ، دانشگاه مجازي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهداسالمي، دانشگاه آزاد )نرويا(، جهاد دانشگاهي بهزيستي و توانبخشي

  سازمان انتقال خون ايران
  
:است زيرهاي علوم پزشكي مجري دوره دكتري پژوهشي به شرح  مؤسسات و دانشگاه/فهرست سازمانها  1-5  

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اروميه -1

 شكي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهاندانشگاه علوم پز -2

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني البرز -3

 سازمان انتقال خون ايران -4

 اراك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني - 5

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -6

 :دعوت داوطلبان به مصاحبه -1
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايالم -7

 نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابلدا -8

 ...)عج ا(دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بقيه اهللا  -9

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بوشهر - 10

 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -11

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بيرجند -12

 رانانستيو پاستور اي -13

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز - 14

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تربت حيدريه - 15

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران -16

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني جندي شاپور اهواز -17

 ) قات سرطان پستانمركز تحقي(پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهي  -18

 )مركز تحقيقات كنترل دخانيات(جمعيت مبارزه با دخانيات  -19
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رفسنجان - 20

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زاهدان -21

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان -22

 درماني سبزوار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، -23

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان - 24

 دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد - 25

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي -26

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد صدوقي يزد -27

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز -28

 گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشاندانش -29

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان -30

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمان -31

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمانشاه -32

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گلستان -33

 لوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گيالندانشگاه ع - 34

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني لرستان - 35

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مازندران -36

 )خراسان رضوي( دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد -37
 )بندرعباس( ندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني هرمزگا- 38
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني همدان-39
  )خصوصي(بيمارستان چشم پزشكي نور -40
  قم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني - 41
  گناباد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني - 42
 ورنيشاب دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني - 43
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  هاي پژوهشي  مصاحبه در دوره
 (Original Article) اله اصيل پژوهشيمق 2توانند در مصاحبه دكتري پژوهشي شركت نمايند كه داراي حداقل  داوطلباني مي )1

 .باشند مسئوليا  نويسنده اولبعنوان   PubMedيا  Web of Sciencesهاي بين المللي  در نمايه شده  چاپ و نمايه

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

)Acceptance  است غيرقابل قبول(. 

  مقاالت مجالت خارجي نمايه شده در)Emerging Source Citation Indexing (ESC)( باشد قابل قبول نمي .  
شود و پذيرش مربوط به انتخاب رشته در مراكز  هر رشته فقط يك مصاحبه انجام مي در هر دانشگاه علوم پزشكي براي )2

 .گيرد تحقيقات آن دانشگاه، با همان مصاحبه صورت مي
محل و ارسال /نسبت به انتخاب رشته 22/6/99تا شنبه  18/6/99محل بايد از روز سه شنبه /داوطلبان مجاز به انتخاب رشته )3

 .ژوهشي خود از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي اقدام نمايندمدارك و سوابق آموزشي و پ
باشد، لذا مصاحبه داوطلبان دوره پژوهشي همانند ادوار گذشته  با توجه به اينكه پذيرش در دوره پژوهشي استاد محور مي )4

نمره مصاحبه % 70و نمره كتبي % 30ها و مراكز تحقيقاتي خواهد بود و نحوه پذيرش بر اساس  بصورت حضوري در دانشگاه
 . نيازي به تهيه و ارسال كليپ براي بخش مصاحبه ندارند پژوهشي داوطلبان دوره. باشد مي

توسط معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع بررسي شده و در صورت تأييد، داوطلب به مصاحبه  ،مقاالت بارگذاري شده )5
بخش مصاحبه نيست و منوط اين مرحله به معناي حضور در محل شدن در /صرف مجاز به انتخاب رشته. دعوت خواهد شد

   .باشد به تأييد مقاالت مي
هاي علوم پزشكي كه داراي ظرفيت باشد  در دانشگاه سه مركز تحقيقاتهر داوطلب بر اساس اولويت نمره كتبي، حداكثر به  )6

 .معرفي خواهد شد

  :عنوان مثاله ب
  :انتخاب كرده باشدهاي خود را به شرح زير  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
 4مركز تحقيقات د در دانشگاه شماره  -6

.  

. 

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

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

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٥ 
 

هاي علوم  ههاي قابل انتخاب در همه دانشگا ندي از حداكثر امكان معرفي به مصاحبه، كليه اولويتم داوطلبان بايد جهت بهره )7
بديهي است . و ساير پارامترها انتخاب نمايند پزشكي را كه در رشته داوطلب پذيرش دارند مشاهده نموده و بر اساس عالقه

داوطلبي كه فقط تعدادي از مراكز تحقيقات را انتخاب كند و ظرفيت آن مراكز تحقيقات تكميل باشد براي مصاحبه معرفي 
  .واهد شدپذيرش حذف خ فرايندنشده و از 

 .شود شركت كنند توانند در مصاحبه واحدي كه براساس رشته داوطلب برگزار مي داوطلبان پس از معرفي به دانشگاه مي )8
وري، مصاحبه علمي و بخش ادر سه بخش سوابق آموزشي، پژوهشي و فن(به صورت ساختارمند ) مصاحبه(آزمون مرحله دوم  )9

 .برگزار خواهد شد) وارهعملي و طرح 
ضروري است سوابق آموزشي، پژوهشي و اطالعات مورد نياز را از طريق سايت مركز  ،محل/ لبان مجاز به انتخاب رشتهداوط )10

الزم . هاي پذيرنده مورد ارزيابي قرار گيرد بارگذاري نموده تا از طريق دانشگاه ir.sanjeshp.www: سنجش آموزش پزشكي
است داوطلبان، اصل مدارك و مستندات آموزشي، پژوهشي خود را جهت ارائه به مراكز تحقيقات مصاحبه كننده به ذكر 

 .داوطلبان دوره پژوهشي نيازي به تهيه و ارسال كليپ براي بخش مصاحبه ندارند .همراه داشته باشند

  :تذكرات مهم
بارگذاري نموده و  گذاري شدههاي شماره  ترتيب در فايلرا به  )1(بايست مدارك ضروري اشاره شده در بند  داوطلبان مي -1

  .در زيرنويس هر مورد وضعيت مقاله را بصورت دقيق توضيح دهند
  :عنوان مثاله ب

  .)باشد مي PubMedمستند بارگذاري شده لينك مقاله از بانك اطالعاتي ( PubMedمجله / مقاله نفراول

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

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

 . شدقيد شده با) نويسنده اول يا مسئول(مقاله چاپ شده در مجله كه در آن عنوان مجله، تاريخ چاپ مقاله، نام نويسندگان  Pdf) الف

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

  :نمونه

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

 

 
 

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

٥=doc&١=page&Pq٤Devv٥ZoBZuXhoo٣E=SID&٧=qid&lSearch 
 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٧ 
 

  هاي دكتري پژوهشي  امتيازات تحصيلي و پژوهشي مربوط به مصاحبه دوره
  

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

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

 )كنگره، سمينار و همايش(  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

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

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

 )دانشگاه h-indexبراساس ( سطح دانشگاه محل تحصيل در مقاطع قبلي )10
 ناسب دانشنامه داوطلب با دوره پيشنهاديت )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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  . گردد اعالم مي 3و  2 شماره ولاهاي تخصصي و پژوهشي به شرح جد هاي مختلف در دوره ظرفيت رشته
  :تذكرات مهم

داوطلبـان در صـورت داشـتن كليـه شـرايط      باشـند،   كه به صورت مجموعه مي بهداشت و تخصصي  هاي علوم پايه، در رشته .1
مطابق جدول شماره (هاي هر مجموعه  پذيرش در رشتهمدارك مورد با  مله مطابقت مدرك تحصيلي مقطع قبلمربوط از ج

بايسـت نسـبت بـه انتخـاب      لذا داوطلبان حـائز شـرايط مـي   . مجموعه شركت نمايند هاي آن توانند در مصاحبه رشته مي) 1
 . هاي مورد نظر به ترتيب اولويت و عالقه اقدام نمايند ها و محل رشته

ارتش، انستيتو پاستور ايران، بقيه اله، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربيـت مـدرس، دانشـگاه    : پذيرش در دانشگاهها يا مراكز شامل .2
سسه سرم سازي رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ؤازمان انتقال خون ايران، مركز قلب شهيدرجايي، مشاهد، س

بوده و داوطلبـان مـي تواننـد جهـت اطـالع      سسه ؤآن م امكانات رفاهي تابع ضوابط و قوانين ساير شرايط از جمله خدمات و
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي هيچگونـه      . عه فرماينـد مراج) و يا سايت مربوطه(بيشتر به آن دانشگاه يا مركز 

  .نخواهد داشت سساتمؤها يا  دانشگاهشرايط خاص اين  مسئوليتي در خصوص
ندارنـد و بـر اسـاس امكانـات موجـود، خوابگـاه در        اسكان و تامين خوابگاههاي علوم پزشكي كشور تعهدي در قبال  دانشگاه .3

جهت دريافت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه يا مركز مورد نظر توانند  ميوطلبان دا. دهند اختيار دانشجو قرار مي
مركز سنجش آموزش پزشـكي در  دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي و همچنين . مراجعه كنند

  . تد داشنمورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواه
براي اعضاي رسمي سپاه با ارائـه مجـوز شـركت در آزمـون از معاونـت بهداشـت،       بقيه اله دانشگاه علوم پزشكي  تحصيل در .4

درمان و آموزش پزشكي سپاه و همچنين ساير نيروهاي مسلح شامل اعضاي رسمي ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع بـا  
توسط دانشگاه علوم پزشكي بقيه الـه بـا   ت شركت كنندگان ارائه مجوز شركت در آزمون از رده خدمتي مربوطه و تاييد ليس

 .پرداخت شهريه در قالب قرارداد آموزشي انجام خواهد شد

مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم  )آقا(سپاه  يعضو رسم  رشته
  )ارتش، ناجا، وزارت دفاع(

  2  1  پرستاري
  1  1  هاي ميكروبي توكسين

  2  1  روانشناسي نظامي
  4  0  فناوري پزشكي زيست

  1  2  سالمت در باليا و فوريتها
  2  0  علوم اعصاب
  2  1  علوم تشريح
  2  1  فيزيولوژي

  1  1  فيزيولوژي ورزش

تابع قوانين و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت كسب اطالعات بايد به آن  دانشگاه آزادهاي مربوط به  رشته .5
  .ه نمايندمراجع) يا سايت مربوطه(دانشگاه 

داوطلبـان  ، آن توسط دانشـگاه اعـالم خواهـد شـد     مبلغاست كه  شهريهپرداز مستلزم پرداخت  هاي شهريه تحصيل در دوره .6
  .مراجعه نمايند مربوطه بايد به دانشگاه در خصوص مبلغ شهريه جهت كسب اطالعات

  ها ظرفيت رشته-2
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جو به صورت مشترك بين دو دانشـگاه  دانش( باشند مي مجوز مشترككه براي پذيرش دانشجو داراي هايي  در خصوص رشته .7
خواهد بود، ليكن دانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام ) اول( أ، فرد پذيرفته شده دانشجوي دانشگاه مبد)شود پذيرش مي

هـا تعيـين    در هـر محـل كـه دانشـگاه    ) هـا  براساس تفاهم نامه بين دانشـگاه (يا قسمتي از دوره آموزشي يا پژوهشي خود را 
 .يند بگذراندنما مي

 نهـايي  پـذيرش  در داوطلب نباشد، معرفي قابل دانشجو نفر دو حداقل داوطلبان، كم تعداد دليل به محلي/رشته در چهچنان .8
  .شد خواهد معرفي خود انتخابي هاياولويت ساير به

موجـود در رشـته    هـاي  گـرايش . شـود  هاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين مي در هر رشته توسط گروه هاي مختلف گرايش .9
 :باشد فيزيك پزشكي به شرح ذيل مي

  هاي رشته فيزيك پزشكي گرايش
  پرتوهاي غيريونيزان  پزشكي هسته اي  پرتودرماني  تصويربرداري پزشكي  دانشگاه
  - - -  اصفهان
        ايران
  -  -  -  تبريز

  -   - -  تربيت مدرس
        تهران
   -   -  مشهد

  
مند طبق شرايط ذيل مجاز  ، داوطلبان عالقهيادگيري الكترونيكي درعلوم پزشكيانشجو در رشته در خصوص پذيرش د .10

 :باشند به انتخاب رشته محل در اين رشته مي
 .شركت كرده باشند آزمون رشته آموزش پزشكي در) الف
 . به شرح ذيل باشند مدرك فارغ التحصيلي مجازداراي   ) ب

 
  مدارك تحصيلي مورد پذيرش 

يـادگيري الكترونيكـي در علـوم پزشـكي؛ آمـوزش پزشـكي؛ تكنولـوژي        برنامه ريـزي  سي ارشد كارشنا
  دندانپزشكي و داروسازي ؛پزشكيآموزشي در علوم پزشكي؛ دكتري عمومي 

  

قبل ، شركت در آزمون يدانشكده هاي علوم پزشكي و سازمانهاي وابسته متقاض/ ستاد وزارت متبوع ، دانشگاه  ينشاغلكليه  .11
ونه اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب رشته تحصيلي ، بايد از انطباق كامل رشته مورد نظر با شرايط احراز شغل مورد هرگاز 

  يو تحول ادار يريتمركز توسعه مد يتاز طريق مراجعه به سابدين منظور الزم است . تصدي فعلي اطمينان حاصل نمايند
درخواست  مجوز ادامه " يشده  و از منو "مشاغل ينه مهندسساما" ينه، وارد گز ir.gov.behdasht.mdarدرس آبه 

اخذ مجوز فوق، مسئوليت پيامدهاي عدم پذيرش بديهي است در صورت عدم . يند، نسبت به اخذ مجوز ، اقدام نما" يلتحص
ه گون مدارك تحصيلي بعد از فراغت از تحصيل بر عهده كارمند بوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيچ

 .مسئوليتي دراين زمينه بر عهده نخواهد داشت
سازد الزام فوق تنها براي كارمنداني است كه تمايل دارند در آينده از مزاياي مدرك تحصيلي در شغل مورد  خاطر نشان مي

 .تصدي فعلي بهره مند شوند
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  هاي علوم پايه، بهداشت و تخصصي رشته  مجموعه پذيرش مورد مدارك: 1 شماره جدول

 رشته تحصيلي رك تحصيلي مورد پذيرشمدا
 باكتري شناسيمجموعه  

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

دامپزشــكي؛ اي  دكتـري حرفـه   ؛اي علـوم آزمايشـگاهي   كتـري حرفـه  د ؛زيداروسـا  ي ودندانپزشـك  ي،پزشـك 
 شناسي مواد غذايي ميكروب

 باكتري شناسي پزشكي

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

؛ بيوشيمي باليني؛ سم شناسي، قارچ شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ )بيوتكنولوژي پزشكي(پزشكي
پزشـكي؛   اي حرفـه دارويـي؛ دكتـري   ) بيوتكنولـوژي (ميكروبي؛ زيست فناوري ) بيوتكنولوژي(زيست فناوري 

 دندانپزشكي و دامپزشكي ؛داروسازي

 توكسين هاي ميكروبي

 داشت باروري و ماماييبهمجموعه  
پزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي؛ مشاوره در مامايي؛ مديريت خدمات بهداشـتي  ايحرفهدكتري

؛ )بـا پايـه كارشناسـي مامـايي    (؛ آموزش بهداشـت  )با پايه كارشناسي بهداشت عمومي و يا مامايي(و درماني 
 )با پايه كارشناسي مامايي(آموزش پزشكي 

 ريبهداشت بارو

 مامايي  هاي مامايي و مشاوره در مامايي كارشناسي ارشد رشته
 روانشناسيمجموعه  

روانسـنجي و رشـته هـاي     روانشناسـي سـالمت؛   روانشناسي شخصـيت؛ روانشناسي باليني؛كارشناسي ارشد
 بالينيروانشناسي   پزشكي اي حرفهدكتري بهداشت روان؛  ؛)استثنائي مشاوره، تربيتي،  عمومي و( روانشناسي

   پزشكي اي حرفهدكتراي  ؛؛ بهداشت روان)كليه گرايشها(كارشناسي ارشد روانشناسي
 روانشناسي نظامي )باشد انتظامي مي رشته مختص كادر نظامي و(

 فيزيولوژيمجموعه  
و سـلولي و  گـرايش جـانوري   (؛  زيسـت شناسـي  )و دامجانوري انساني ، (فيزيولوژي  كارشناسي ارشد فيزيولوژي؛

 ؛ دامپزشكيزيداروسا ي ودندانپزشك ي،دكتري عمومي پزشك؛ مامايي ؛ )از جمله بيهوشي(؛ پرستاري ) ولكوليم
 فيزيولوژي پزشكي

لكـولي؛  وبيولـوژي م   -فيزيوتراپي؛ بيوشـيمي   ؛كاردرماني -تربيت بدني  ؛كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي 
 فيزيولوژي ورزشي  دندانپزشكي پزشكي و ؛علوم تشريحي و دكتري عمومي داروسازي 

  مديريت و اقتصاد مجموعه 
پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي كارشناسـي ارشـد رشـته هـاي اقتصـاد      ايحرفهدكتري

بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزيابي فناوري سالمت؛ مديريت خدمات بهداشـتي درمـاني؛ اپيـدميولوژي؛ آمـار زيسـتي؛      
  ازرگانيمديريت مالي؛ مديريت ب

 اقتصاد سالمت

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

 ؛پزشــكي اي حرفــهديريت بازرگــاني و دكتــري مــديريت اجرايــي، مــ ؛ MBA ؛آمــوزش بهداشــت  ســالمت؛
  دكتري دامپزشكي ؛اي علوم آزمايشگاهي دكتري حرفه ؛دندانپزشكي و داروسازي 

 سياستگذاري سالمت

مـديريت  آموزش بهداشت و ارتقـاء سـالمت؛   كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني؛ 
آمـوزش پزشـكي؛    مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتمـاعي؛ سالمت؛ ارزيابي فناوري  ؛؛ اقتصاد بهداشتبيمارستان

  بهداشت عمومي؛؛ )كليه گرايشها(؛ مديريت پرستاري؛ پرستاري؛ مديريت مديريت اجرايي؛ مامايي
 Business Administrationدامپزشكي ؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،پزشك اي حرفهدكتري  ؛  

  مديريت خدمات 
 بهداشتي و درماني
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  نايع غذايي صمجموعه 
؛ شـيمي مـواد غـذايي؛ ميكروبيولـوژي     )كليه گرايش ها(كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي

، )گـرايش علـوم و صـنايع غـذايي    (علوم غـذايي؛ مهندسـي كشـاورزي     ؛مواد غذايي؛ مهندسي صنايع غذايي
ه كارشناسي علوم تغذيه يـا علـوم و   با پاي(بهداشت و ايمني مواد غذايي؛ بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 

كنترل مواد خـوراكي  ) صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشت يا بهداشت محيط و يا بهداشت عمومي
  ، دندانپزشكي و دامپزشكيپزشكي اي حرفهي دكتر؛ )با پايه ليسانس علوم و صنايع غذايي(و آشاميدني 

 علوم و صنايع غذايي

بهداشـت و  :  هـاي  رشـته دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد  ايحرفهروسازي و دكتريپزشكي، داايدكتري حرفه
شناسي مواد غذايي؛ علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي؛ علوم  ايمني مواد غذايي؛ ميكروب

بهداشتي در تغذيه ؛ علوم تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حـوادث غيرمترقبـه؛ مهندسـي بهداشـت محـيط؛      
  )با پايه ليسانس علوم و صنايع غذايي(ل مواد خوراكي و آشاميدني كنتر

بهداشت و ايمني مواد 
 غذايي

  زيست فناوري و پزشكي مولكولي مجموعه 
بانـك خـون؛    كارشناسي ارشد پزشكي مولكولي؛ باكتري شناسي؛ بيوشيمي؛ خـون شناسـي آزمايشـگاهي و   

تيـك؛ ژنتيـك انسـاني؛ زيسـت فنـاوري پزشـكي       نانوفناوري پزشكي؛ ايمنـي شناسـي؛ ويـروس شناسـي؛ ژن    
كليـه  (؛ بيوتكنولوژي؛ بيوتكنولوژي كشاورزي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ زيست شناسـي  )بيوتكنولوژي پزشكي(

 مبارزه با ؛ زيست پزشكي؛ انگل شناسي؛ ميكروب شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشكي و)گرايش ها

اي  دندانپزشكي؛ داروسـازي و دكتـراي حرفـه    ؛هاي پزشكي رشته اي حرفهدكتراي  نانوزيست فناوري؛ناقلين؛ 
  علوم آزمايشگاهي

  زيست فناوري پزشكي

اي دامپزشكي، علـوم آزمايشـگاهي؛ مقـاطع     پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي ، دكتري حرفهايحرفهدكتري
ولـوژي ميكروبـي؛   تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي باكتري شناسي؛ بيوتكن

حشـره   ؛)بيوتكنولـوژي پزشـكي  (بيوفيزيك؛ فيزيولوژي؛ ژنتيك انساني؛ قارچ شناسي؛ زيست فناوري پزشكي
زيسـت شناسـي    ؛شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ ويروس شناسي

اسـي؛ ميكروبيولـوژي؛ ايمونولـوژي؛    ؛ انگل شن)باگرايش بيوشيمي، ژنتيك، سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي(
  بيوشيمي باليني؛ تغذيه

  پزشكي مولكولي

 
  

در صورت عدم تطابق مدرك تحصيلي مقطع قبل با رشته پذيرفته شده، قبولي داوطلب كان لم يكن تلقي : تذكر
لذا . براي يك دوره از شركت در آزمون دكتري تخصصي محروم خواهد شد) در صورت قبولي نهايي(شده و 

  .دقت الزم را داشته باشند ها هاي اين  مجموعه محل/اوطلبان بايد در انتخاب رشتهد

  
  
  
  
  
  

   

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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   ،پزشكي يهاي علوم پايهرشته) Ph.D(هاي پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي ظرفيت -2جدول شماره  
   پزشكي و داروسازي ، دندانو تخصصي بهداشت

يف
رد

  

دي دانشگاه رشته
عا

ريه 
شه

  
 

داز
پر

 

 توضيحات

  هاي گروه علوم پايه پزشكي ظرفيت رشته

 اپيدميولوژي 1

  3 1 ايران

 4 0 تهران
  3 1 شهيدبهشتي

 3 0 شيراز
 3 0 كرمان

 اخالق پزشكي 2

20 تهران
20  شهيدبهشتي

20 شيراز

 ارگونومي 3
30 شيراز
 0 3 همدان

 

4 
  اعضاي مصنوعي و 

 وسايل كمكي

21 ناصفها
  21 ايران

   1 2 وانبخشيتعلوم بهزيستي و 

 اقتصاد سالمت 5
  41 ايران

41 تهران

 انفورماتيك پزشكي 6

  31 ايران

31 شهيد بهشتي
30  كرمان 
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد   1 3 مشهد

7 
  

  انگل شناسي پزشكي
 

  20 اصفهان

 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد 20 اهواز

20 تربيت مدرس
20 تهران
20 زنجان
20 شيراز

  20 مازندران

   0  2  همدان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 ايمني شناسي پزشكي 8

 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  21 اهواز

  .تأمين خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خصوص 0  3 تبريز

  0  3 تربيت مدرس
  0  3 )دانشكده پزشكي(تهران 
20 )دانشكده بهداشت(تهران 

   0 3 شيراز

 آمار زيستي 9

20 اصفهان
40  تهران

31 تربيت مدرس
 31 شهيد بهشتي

  0  2  شيراز
  1  2  كرمان
30 همدان

10 
 

  
  

  
  ت و آموزش بهداش

  ارتقاء سالمت
  

  
 

21 اصفهان
 21 ايران

20 بندرعباس
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  2  تبريز
21 تهران

21 تربيت مدرس
واحديدانشگاه آزاد اسالم

 تهران قاتيعلوم و تحق
0 3 

 

 1 2 شهيد بهشتي
 

21 شيراز
 .شگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارددان21 مشهد
 1 2 همدان

 1 2 يزد

 آموزش پزشكي 11

 0 3 اصفهان

 0 3 ايران

 0 3 تهران

 0 3 شهيد بهشتي
 0  3  شيراز

  آينده پژوهي سالمت  12
  0  2  ايران
  1  2  كرمان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 باكتري شناسي پزشكي 13

20 اصفهان
20 يرانانستيتو پاستور ا

 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  0  2  اهواز

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 تبريز
  1  2  )دانشكده پزشكي(تهران 
  0  2  )دانشكده بهداشت( تهران

20 شاهد 
  0  2  شهيد بهشتي

  0  2  شيراز
20  قزوين 
20 كاشان
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 مشهد
30 همدان

 بهداشت باروري 14

31 اصفهان
  1  3  تربيت مدرس

41 تهران
41 شاهرود

32 شهيد بهشتي
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد31 مشهد

15  

  
  
  

  اي بهداشت حرفه
  

  0  2  اصفهان
21 تربيت مدرس

21 تهران
21 شهيد بهشتي

21 شيراز
31 همدان

 بهداشت محيط 16

30 اصفهان
 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  21 اهواز

  21 ايران

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز
  1  2  تربيت مدرس

30 تهران
  0  2  شهركرد

   0 3 شهيد بهشتي

21 شيراز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  0  2  كاشان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  2  كرمانشاه

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  مشهد
21 همدان
 1 2 يزد

17 
بهداشت و ايمني مواد 

 غذايي

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد 21 تبريز
20  تهران

21 شهيد بهشتي

  بينايي سنجي  18
  2  2  ايران
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد30 مشهد

19 

  
  

  
  بيوشيمي باليني

  
  

 

30 اصفهان
  0  2  اروميه
  دگان مردعدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته ش30 اهواز

  0  3  ايران
21 بابل
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد30 تبريز

30 تربيت مدرس
30 تهران

21 شهيد بهشتي
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  كرمانشاه

20 گلستان
 .ين خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خصوص تأم  1  2  مشهد
30 همدان
  0  2  يزد

 بيولوژي توليد مثل 20

  11 ايران

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد12 تبريز
  0  2  تربيت مدرس

 0 3 تهران
 جهاد دانشگاهي

 0 2 )پژوهشگاه رويان( 
 

21 شهيد بهشتي
  0  2  شيراز

 0 2 يزد

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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21 

  
  

  پرستاري
  

 

21 اروميه
  31 اصفهان

  عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  1  2  اهواز

  31 ايران

 3 0 بقيه اله

 يرسم تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 1 رشيپذ
نفر عضو  2 رشيپذ/ مربوطه  يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص

) ارتش، ناجا، وزارت دفاع(مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يرسم
  يبا ارائه گواه

  21 بيرجند

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد31 تبريز
  1  3  تربيت مدرس

31 تهران
واحديدانشگاه آزاد اسالم

 تهران يپزشك
 اسالمي  تابع قوانين دانشگاه آزاد 3 0

30 سمنان
31 يد بهشتيشه

31 شيراز
  21 علوم بهزيستي و توانبخشي

  21 كاشان

  21 كرمان

21 گلستان

رشت  يبهشت ديشه ييو ماما يدانشكده پرستارل،يمحل تحص 1 2 گيالن
 .باشد يم

  31 مشهد

21 همدان

 پزشكي مولكولي 22

21 ايران
21 بيرجند

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 يزتبر
21 تهران
21  زنجان
  21 شهركرد

21  شهيد بهشتي
21 شيراز
21 قزوين

21 كردستان
21 گلستان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 مشهد
20 همدان
  21 يزد

  2  0  بقيه اله  توكسين هاي ميكروبي  23

 تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 1 رشيپذ
نفر  1 رشيپذ/ مربوطه  يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص يرسم

ارتش، ناجا، (مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم
 يبا ارائه گواه) وزارت دفاع

24 
و  حشره شناسي پزشكي

 لينمبارزه با ناق

31 تهران
  0 2  شيراز

25 
خون شناسي آزمايشگاهي 

 و علوم انتقال خون

 علوم انتقال خون شيگرا  1 2  ايران انتقال خونسازمان 

  يشگاهيآزما يخونشناس شيگرا20 ايران
 يشگاهيآزما يخونشناس شيگرا22 شهيد بهشتي

  روانشناسي باليني  26

 .باشد يم ينظام يروياز ن رشيپذ  1  3  ارتش
42 ايران

  2  4  شهيد بهشتي

  1 3 علوم بهزيستي و توانبخشي

 

 3 0 اله هبقي روانشناسي نظامي 27

 تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 1 رشيپذ
نفر  2 رشيپذ/ مربوطه  يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص يرسم

ارتش، ناجا، (مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم
 يبا ارائه گواه) وزارت دفاع

  اي زيست پزشكي سامانه 28
20 انستيتو پاستور ايران

31 اصفهان

 زيست فناوري پزشكي 29

 0 2 انستيتو پاستور ايران

   1 1 ايران

 4 0 بقيه اله

مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( ينفر عضو رسم 4 رشيپذ
و مجوز  يرسم تيعضو يبا ارائه گواه) دفاعارتش، ناجا، وزارت (

با  يمربوطه و در قالب قرارداد آموزش يخدمت گانياز  ليتحص
 دانشگاه نيا

31 تهران
31 تربيت مدرس

  1  2  زنجان
21 سمنان
21 شهركرد

31 شهيد بهشتي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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31 شيراز
21 گلستان
 .در خصوص تأمين خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي 31 مشهد
21 همدان

 ژنتيك پزشكي 30

31 اصفهان
41 تهران

21 شهيد بهشتي
 0 3 علوم بهزيستي و توانبخشي

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21  مشهد
21  يزد

 سالمند شناسي 31
 .ن خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خصوص تأمي 1 2 تبريز

 1 3  علوم بهزيستي و توانبخشي

32 

  
  
  فوريت ها و سالمت درباليا
  

 

21 اصفهان
  .پذيرش از نيروي نظامي مي باشد  1  2  ارتش
21 ايران

  3  0  بقيه اله

 يرسم تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 2 رشيپذ
نفر عضو  1 رشيپذ/ ه مربوط يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص

) ارتش، ناجا، وزارت دفاع(مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يرسم
  يبا ارائه گواه

20 تهران
21 شهيد بهشتي

21 شيراز
21 علوم بهزيستي و توانبخشي

21 كرمان
21 يزد

 1 3 علوم بهزيستي و توانبخشي رفاه اجتماعي سالمت و 33
 

 هاي غذا وتغذيه سياست 34

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز
  0  2  تهران

21 شهيد بهشتي

 گذاري سالمت سياست 35

21 ايران
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز
21 تهران
20 كرمان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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 شنوايي شناسي 36

20 ايران
20 تهران

20 علوم بهزيستي و توانبخشي

 ايراني سنتي طب  37

30 اراك
52 ايران
42 بابل
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  3  تبريز
52 تهران
40  زنجان
  0  3  سبزوار
52 شاهد

52 شهيد بهشتي
  2  5  شيراز
  0  3  فسا
41 قم

  52 كرمان

  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  2  كرمانشاه

  1  3  گلستان
  31 مازندران

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد52 مشهد
  0  3  همدان

20 )اردكان( يزد
  .تأمين خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خصوص   1  4  مشهد  طب سوزني   38

 علوم اعصاب 39

  30 ايران

 2 0 بقيه اله
ارتش، (مسلح يروهاين ريسا) آقا و خانم( ينفر عضو رسم 2 رشيپذ

از  ليو مجوز تحص يرسم تيعضو يبا ارائه گواه) ناجا، وزارت دفاع
  دانشگاه نيبا ا يمربوطه و در قالب قرارداد آموزش يخدمت گاني

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز
  1  2  تهران

30 شهيد بهشتي
21 شيراز
30 كرمان
  0  2  مازندران
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  مشهد
20 همدان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  0  3  شيراز اي علوم بيومديكال مقايسه 40
 

 علوم تشريحي 41

21 اصفهان
  عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد21  اهواز

  30 ايران

 3 0 بقيه اله

 تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 1 رشيپذ
نفر  2 رشيپذ/ مربوطه  يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص يرسم

ارتش، ناجا، (مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم
 يبا ارائه گواه) وزارت دفاع

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز
40 تهران

21 شهيد بهشتي
31 شيراز
40 كرمان

  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  كرمانشاه 

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 مشهد

 م تغذيهعلو 42

31 اصفهان
 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  21 اهواز

  20 ايران

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد31 تبريز
31 تهران

21 شهيد بهشتي
31 شيراز
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد31 مشهد
 1 2 يزد

 علوم سلولي كاربردي 43

21 ايران
  0  2  تربيت مدرس

21 تهران
 جهاد دانشگاهي

 1 1 )پژوهشگاه رويان( 
 

  0  2  سمنان
  21 شهيد بهشتي

 علوم و صنايع غذايي 44
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز

  22 شهيد بهشتي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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45 

وريهاي م و فناعلو
تصويربرداري پزشكي 
گرايش تصويربرداري 

  عصبي

  0  3  اصفهان

  1  2  تهران
  

46 

علوم و فناوريهاي 
تصويربرداري پزشكي 
گرايش تصويربرداري 

  سلولي مولكولي

  0  2  ايران
  

 فارماكولوژي 47

20 اصفهان
 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  0  2  اهواز

20 ايران
 يزاد اسالمآ

  2  0  تهران يواحد پزشك
 

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 تبريز
  0  2  تهران
  0  2  زنجان

  0  2  شهيد بهشتي 
20 شيراز

20 مازندران
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 مشهد

 فيزيك پزشكي 48

30 اصفهان
30 يرانا

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  تبريز
  0  3  تربيت مدرس

30 تهران
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد 0 3 مشهد

 فيزيوتراپي 49

 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد 1 2 اهواز

31 ايران
31 تهران

21 مدرس تربيت
 1 3 شهيد بهشتي

 1 2 شيراز

   1 2 علوم بهزيستي و توانبخشي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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50 

  
  

  فيزيولوژي
  پزشكي

  
  

 

30 اصفهان
 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد  30 اهواز

  0  2  ايران

 3 0 بقيه اله

 تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 1 رشيپذ
نفر  2 رشيپذ/ مربوطه  يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص يرسم

ارتش، ناجا، (مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم
 يبا ارائه گواه) وزارت دفاع

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 تبريز
30 تربيت مدرس

  0  3  تهران
  30 سمنان

  0  3  شيراز
  0  3  كرمان
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد   0 3 مشهد

 يفيزيولوژي ورزش 51
 2 0 اله هبقي

 تيعضو يبا ارائه گواه) آقا(سپاه  ينفر عضو رسم 1 رشيپذ
نفر  2 رشيپذ/ مربوطه  يخدمت گانياز  ليو مجوز تحص يرسم

ارتش، ناجا، (مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم
 يبا ارائه گواه) زارت دفاعو

 0 4  كرمان

 قارچ شناسي پزشكي 52

 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد   0 2 اهواز

21 تهران
  0 4  شيراز

   0 3 مازندران

 كار درماني 53
  21 ايران

  21 علوم بهزيستي و توانبخشي

54 
  كتابداري و اطالع رساني

 پزشكي 

31 فهاناص
31 ايران
30 كرمان

 گفتار درماني 55

 عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد20 اهواز

20 ايران
  0  2  تهران 

  20 علوم بهزيستي و توانبخشي

 مامايي 56
   1 5 اهواز

  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  2  تبريز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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   1 2 علوم بهزيستي و توانبخشي ري اجتماعيمددكا 57

 مديريت اطالعات سالمت 58

20 تهران
  32 شهيد بهشتي

21  شيراز
20 كاشان

59 
مديريت خدمات بهداشتي 

 و درماني

 1 4 اصفهان
41 ايران
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد31 تبريز
41 تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 علوم و تحقيقات تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

آزاد اسالمي واحددانشگاه
 پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0  جنوب تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 شمال تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
 ساري

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

31 شيراز
40 كرمان
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 مشهد

 1 3 علوم بهزيستي و توانبخشي مشاوره توانبخشي 60

 مطالعات اعتياد 61

 0 3 ايران
30 رانته

  0  3  زنجان
  0  3  شاهرود
   0  3  كاشان

 مهندسي بافت 62

21 ايران
21 تهران
 واحديآزاد اسالم

  0  3  تهران يپزشك
 

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  تبريز
  0  2  تربيت مدرس

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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

21 شهيد بهشتي
  0  2  شيراز
  مشترك با دانشگاه علوم پزشكي شيراز  0  2  فسا
  0  2  قم

20 مازندران
 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20 مشهد

63 
مهندسي پزشكي 

 )بيوالكتريك(

31 اصفهان
40 تهران

42 شهيد بهشتي

64 
مهندسي پزشكي 

 )رباتيك(

20 تهران
  دانشگاه آزاد اسالمي 

 تابع قوانين دانشگاه آزاد  7  0  واحد قزوين

 نانوفناوري پزشكي 65

 .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21 تبريز
31 تهران

دانشگاه  آزاد اسالمي واحد
 پزشكي تهران

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 6 0

21 شيراز

 ويروس شناسي پزشكي 66

40 ايران
  1  3  تربيت مدرس

40 تهران
30  شيراز

67 
در  يكيالكترون يريادگي

  يعلوم پزشك

  2  0  تهران
  2  0  شيراز
  مشترك با دانشگاه تهران  1  0  مجازي

  پزشكي هاي گروه دندان ظرفيت رشته

68 
سالمت دهان و دندانپزشكي 

  اجتماعي

21  تهران
20 كرمان

21  د بهشتيشهي
21  اصفهان

  مواد دنداني 69
21  تهران

  1 2  شهيد بهشتي
  هاي گروه داروسازي ظرفيت رشته

31  تهران  اقتصاد و مديريت دارو 70
22  شهيد بهشتي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  دارويي زيست فناوري 71

31  اصفهان
20  انستيتو پاستور

  .ن خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خصوص تأمي  1  3  تبريز
  1  2  شهيد بهشتي

31  شيراز
21  كرمان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد40  مشهد

  زيست مواد دارويي  72

  1  2  تهران
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  1  تبريز
  0  2  زنجان

  .صوص تأمين خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خ  1  2  كرمانشاه

  داروسازي باليني 73

31  اصفهان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  2  تبريز
62  تهران

80  مازندران
63  شهيد بهشتي

40  شيراز
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  4  مشهد

  داروسازي سنتي 74

  عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد20  اهواز
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد20  تبريز
41  تهران

22  مازندران
21  شاهد

  2  2  شهيد بهشتي
30  شيراز
31  كرمان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  مشهد

 ه آزاد اسالميدانشگا
  تابع قوانين دانشگاه آزاد 3 0  واحد پزشكي تهران

75 
  

  سم شناسي
  

  عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد20  اهواز
  1  1  تهران

11  مازندران
11  شيراز
11  كرمان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  0  2  مشهد
  اسالمي  دانشگاه آزاد

  تابع قوانين دانشگاه آزاد 2 0  واحد پزشكي تهران

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  شيمي دارويي 76

30  تهران
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد  1  1  تبريز

  1  3  شهيد بهشتي
  0  2  مازندران
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد30  مشهد

  فارماسيوتيكس 77

  عدم واگذاري خوابگاه به پذيرفته شدگان مرد30  اهواز
  0  3  اصفهان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد31  تبريز
31  تهران
30  زنجان
20  مازندران

  1  3  شهيد بهشتي
21  شيراز
21  كرمان
  .ددانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندار30  مشهد

  فارماكوگنوزي 78

30  اصفهان
41  تهران

42  مازندران
  1  3  شيراز
21  كرمان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21  كرمانشاه
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد30  مشهد

  كنترل دارو 79

  .ن خوابگاه ندارددانشگاه تعهدي در خصوص تأمي31  تبريز
  0  3  تهران
30  زنجان
22  كرمان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد30  مشهد

  نانوفناوري دارويي 80

30  اصفهان
  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد21  تبريز
  1  2  تهران
  0  3  زنجان

  1  2  شهيد بهشتي
  0  3  رازشي

  .دانشگاه تعهدي در خصوص تأمين خوابگاه ندارد30  مشهد

20  تهران  داروسازي هسته اي 81
30  مازندران

82 
  شيمي مواد خوراكي و 
    0  3  تهران  آبشناسي پزشكي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

آخرین اخبار و اطالعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست
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  )Ph.D by Research( هاي پذيرش دانشجوي دكتري پژوهشي ظرفيت  -3جدول شماره 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 اپيدميولوژي

 اصفهان
 3 رشد و نمو كودكان
 1 محيط زيست

 1 بيماريهاي غير واگير البرز

 ايران

 1 طب پيشگري و سالمت جمعيت
 1 غدد درون ريز و متابوليسم

 1 طب پيشگيري و سالمت جمعيت
 1 اجتماعي - آسيب هاي رواني ايالم
 1 بيماري هاي نوپديد و بازپديد   ورپاست

 تبريز

 1 علوم اعصاب
 1 هماتولوژي

 1 پيشگيري از حوادث جاده اي

 تهران

 1 مولتيپل اسكلروزيس   
 1 بيماريهاي مزمن و صعب العالج 

 1 گوارش و كبد
 1 محيط كار رفسنجان

 شهيد بهشتي

 2 سل و بيماريهاي ريوي
 5 متابوليسم غدد درون ريز و

 1 گوارش و كبد
 1 كاربرد ليزر در علوم پزشكي

 1 طب سنتي و تاريخ طب شيراز
 1 سالمتدر مدلسازي  شهركرد

  1  علوم اعصاب  قم
 1 بيماريهاي عفوني كاشان
 1 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت       كردستان
 1 و عفونت هاي آميزشي HIVمراقبت  كرمان
 2 عوامل محيطي مؤثر بر سالمت اهكرمانش
 1 گوارش و كبد گلستان

 گيالن
 1 )خصوصي(گوارش و كبد كاسپين
 1 گوارش و كبد

 2 عفوني اطفال مازندران
 1 قلب و عروق اصفهان

 تهران 

 1 سرطان 
 1 مطالعات اعتياد

 1 پزشكي ورزشي 
 1 غدد و متابوليسم 

 1 ي ادراريكليه و مجار شهيد بهشتي

 ارگونومي
 1 پيشگيري از حوادث جاده اي تبريز
 1 علوم بهداشتي شيراز

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٢٨ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 2 علوم دارويي  تهران  اقتصاد و مديريت دارو

 انفورماتيك پزشكي
 1 علوم دارويي  مشهد

 1 كاربرد ليزر در علوم پزشكي شهيد بهشتي

 انگل شناسي پزشكي

 1 توكسوپالسموزيس مازندران
 1 وهاي گياهي رازيدار لرستان
 1 بيماريهاي عفوني گرمسيري اهواز

 ايمني شناسي پزشكي

 1 ايمونولوژي تبريز

 تهران
 1 پوست و جذام

 1 ايمونولوژي مولكولي 
 1 )مركز تحقيقات علوم سلولي(پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهي

 1 سرطان سمنان
 1 تنظيم پاسخهاي ايمني شاهد

 1 ني اطفالعفو شهيد بهشتي

 شيراز

 1 بيماريهاي خودايمن
 1 پيوند و ترميم اعضاء

 1 ناباروري
 1 ليشمانيوز كرمان
 2 بيولوژي سلولي مولكولي مازندران

 تهران

 2 ايمونولوژي آسم و آلرژي          
 1 روماتولوژي 

 2 نقص ايمني كودكان 

 آمار زيستي

 1 قلب و عروق اصفهان
 1 وامل اجتماعي موثر بر سالمتع بابل
 1 سياستگذاري سالمت شيراز
 1 علوم بهداشتي مازندران

  آموزش بهداشت و
 ارتقاء سالمت 

 2 توانبخشي اعصاب اطفال بهزيستي و توانبخشي 
 1 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت شهيد صدوقي يزد

 1 عوامل اجتماعي در ارتقاء سالمت خليج فارس هرمزگان

 اكتري شناسي پزشكيب

 1 بروسلوز همدان
 1 بيولوژي مولكولي     بقيه اهللا
 2 پزشكي و مولكولي اراك
 1 ميكروب شناسي باليني ايالم
 2 داروهاي گياهي رازي لرستان

 1 عفوني اطفال شهيد بهشتي
 2 بيماريهاي عفوني اطفال  تهران

 بهداشت باروري

 1 جراحي هاي كم تهاجمي ايران
 1 بهداشت باروري بابل

 1 باروري و ناباروري كرمانشاه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٢٩ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 بهداشت محيط

 2 محيط زيست اصفهان
 2 فناوري زيست محيطي    اهواز
 5 تكنولوژي بهداشت محيط  ايران
 1 مسموميت و سوء مصرف مواد بيرجند
 3 آلودگي هوا تهران
 1 سلولي مولكولي سبزوار

 1 ماعي مؤثر بر سالمتعوامل اجت شهيد صدوقي يزد
 1 علوم بهداشتي شيراز

 2 بهداشت محيط كردستان
 2 عوامل محيطي مؤثر بر سالمت كرمانشاه
 1  توسعه اجتماعي و ارتقاء سالمت  گناباد

 1 علوم بهداشتي مازندران

 همدان
 1 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت

 1 علوم بهداشتي
 2 كيفيت آب  تهران 

  ت و ايمني بهداش
 مواد غذايي

 1 آلودگي هوا تهران

 بينايي سنجي

 1 چشم ايران
بيمارستان چشم پزشكي 

 1 چشم پزشكي نور )خصوصي(نور

 بيوتكنولوژي دارويي

 2 بيوتكنولوژي پاستور

 شهيد بهشتي
 1 بيولوژي سلولي مولكولي

 1 بيهوشي
 2 بيوتكنولوژي مشهد
 2 بيوتكنولوژي تبريز

 باليني بيوشيمي

 1 بيوشيمي شهركرد
 2 غدد درون ريز و متابوليسم شهيد بهشتي

 كرمانشاه
 4 بيولوژي پزشكي
 2 باروري و ناباروري

 بيولوژي توليد مثل

 1 بهداشت باروري بابل
 1 سلولهاي بنيادي تبريز

 جهاد دانشگاهي
مركز تحقيقات پزشكي ( پژوهشكده رويان

 2 )توليد مثل

 1 ناباروري يزد شهيد صدوقي

 تهران  پرستاري
 2 ضايعات مغزي و نخاعي 

 2 مراقبت هاي پرستاري و مامايي

 پزشكي مولكولي

 1 بيوتكنولوژي پاستور

 جهاد دانشگاهي
مركز تحقيقات علوم ( پژوهشكده رويان 

 1 )سلولي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٣٠ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 اصفهان
 1 نقص ايمني اكتسابي

 1 بيماريهاي ارثي كودكان
 1 ريز و متابوليسم غدد درون ايران
 3  آسيبهاي شيميايي  بقيه اهللا
 1 كليه تبريز

 1 سل و بيماريهاي ريوي شهيد بهشتي
 1 پيوند و ترميم اعضاء شيراز
 2 بيماريهاي مزمن و صعب العالج  تهران

 1 ميكروبيولوژي كاربردي بقيه اهللا توكسين هاي ميكروبي

حشره شناسي پزشكي و 
 نمبارزه با ناقلي

 1 بهداشت ومحيط گيالن

 1 علوم بهداشتي شيراز

 1 بيماريهاي عفوني و گرمسيري هرمزگان

 2 علوم بهداشتي مازندران

خون شناسي 
آزمايشگاهي و علوم 

 انتقال خون

 1 پزشكي مولكولي رفسنجان
 1 هماتولوژي شيراز

 1 انتقال خون سازمان انتقال خون ايران 
 2 علوم دارويي درانمازن داروسازي هسته اي

 روانشناسي باليني

 1 بهداشت روان ايران
 1 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت بابل
 1 روانپزشكي تهران
 1اختالالت رفتاري و سوء مصرف مواد            همدان

 زيست فناوري پزشكي

 1 ميكروبيولوژي پاستور

 تبريز

 1 ژيبيوتكنولو
 1 سل و بيماريهاي ريه
 1 سلولهاي بنيادي

 2 بيولوژي پزشكي كرمانشاه
 1 ژنتيك ايمني مازندران
 1 دارورساني هدفمند مشهد
 1 چاقي و عادات غذايي تهران

 جهاد دانشگاهي
مركز تحقيقات سرطان (پژوهشكده معتمد

 1 )پستان

 تبريز زيست مواد دارويي
 1 كاربردي دارويي

 1 سل و بيماريهاي ريه

 ژنتيك پزشكي
 1         بيماري هاي غيرواگير نيشابور
 1 بيماريهاي قلب و عروق بيرجند

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٣١ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 1 نقص ايمني اكتسابي اصفهان
 1 بيولوژي سلولي مولكولي بابل
 1 گوارش و كبد تبريز

 مشهد
 1 ژنتيك پزشكي

 1 سرطان
 2 پزشكي مولكولي هرمزگان
 1 ميكروبيولوژي كاربردي بقيه اهللا

 تهران

 1 قلب و عروق 
 1 چاقي و عادات غذايي

 1 سرطان 
 1 سالمندي بهزيستي و توانبخشي  شناسي سالمند

 1 سالمت در حوادث و باليا بهزيستي و توانبخشي  سالمت در باليا
 1 عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت شهيد بهشتي سالمت و رفاه اجتماعي

 شناسيسم 

 1 سالمت مواد غذايي و آشاميدني اروميه
 1 طب تجربي  تهران 

 2 علوم دارويي شهيد بهشتي
 1 علوم دارويي شيراز
 1 علوم دارويي مازندران
 1 سالمت و تغذيه همدان
 1 سم شناسي اهواز

 1 علوم دارويي  تهران 
 1 علوم دارويي  كرمانشاه

 سياستگذاري سالمت

بارزه با استعمال جمعيت م
 1 كنترل دخانيات)     خصوصي(دخانيات ايران

 1 قلب و عروق شهيد صدوقي يزد

 شيراز
 1 بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
 1 سياستگذاري سالمت

 شيمي دارويي

 1 نانوفناوري دارويي     زنجان
 3 علوم دارويي  تهران 

 2 علوم دارويي شهيد بهشتي
 1 بيولوژي پزشكي كرمانشاه
 3 علوم دارويي مازندران
 1 علوم دارويي مشهد

 تبريز
 1 گوارش و كبد
 1 آناليز دارويي

 طب سنتي
 1 طب سنتي و مكمل اراك

 2 طب سنتي و مكمل  مازندران

 علوم اعصاب
 1 علوم اعصاب تبريز

 1 بهداشت محيط كردستان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٣٢ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 1 علوم اعصاب كرمان
 1 نتيك پزشكيژ مشهد
 2فيزيولوژي اعصاب                          همدان

 تهران

 3 روانپزشكي
 1 بيماريهاي مغز و اعصاب 
 2 ضايعات مغزي و نخاعي 

 1 پزشكي ورزشي 
 1 طب تجربي 

 1 علوم اعصاب بقيه اهللا
 1 اختالالت خواب كرمانشاه

 علوم تشريحي

 1 سلولي مولكولي ازاهو
 1 علوم تشريحي كاشان
 1 علوم اعصاب كرمان
 1 باروري و ناباروري كرمانشاه

 علوم تغذيه

 اصفهان
 1 بازتواني قلب

 1 رشد و نمو كودكان
 1 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت بابل
 2 تغذيه تبريز

 2 سرطان  شهيد بهشتي
 1 ؤثر بر سالمتعوامل اجتماعي م شهيد صدوقي يزد

 1 بيوشيمي و تغذيه در بيماريهاي متابوليك كاشان
 2 سندرم متابوليك مشهد

 علوم سلولي كاربردي

 2 گوارش و كبد  بقيه اهللا
 1 )مركز تحقيقات علوم سلولي(پژوهشكده رويان  جهاد دانشگاهي
 1 سرطان شهيد بهشتي

 شيراز
 1 پيوند و ترميم اعضاء

 1 هاي بنياديفناوري سلول

 تهران 
 1 نقص ايمني كودكان 
 1 غدد و متابوليسم 

 شهيد بهشتي علوم و صنايع غذايي
 2 انستيتو تغذيه 

 1 سرطان
علوم و فناوري 

تصويربرداري پزشكي  
گرايش تصويربرداري (

 )مولكولي

 1 پزشكي هسته اي خليج فارس بوشهر

 فارماسيوتيكس

 1 نانوفناوري اهواز

 زتبري
 2 كاربردي دارويي
 2 بيوتكنولوژي
 1 آناليز دارويي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٣٣ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 1 پوست و جذام تهران
 1 علوم دارويي شهيد بهشتي

 2 فارماسيوتيكس كرمان

 مشهد
 1 علوم دارويي
 2 نانوفناوري

 فارماكوگنوزي

 2 قلب و عروق اصفهان

 تبريز
 1 كاربردي دارويي
 2 ريز فناوري دارويي

 1 فيتوشيمي تيشهيد بهش
 1 شيمي دارويي و گياهي شيراز
 1 علوم دارويي مازندران
 1 علوم دارويي  كرمانشاه

 فارماكولوژي

 1 بيولوژي سلولي مولكولي بابل

 تبريز
 2 كاربردي دارويي
 1 قلب و عروق

 1 علوم دارويي شهيد بهشتي
 1 شيمي دارويي و گياهي شيراز

  1  و مولكوليعلوم سلولي   كردستان
 1 علوم اعصاب كرمان
 1 فارماكولوژيك گياهان دارويي مشهد

 1  علوم دارويي  تهران
 1 ضايعات مغزي و نخاعي 

 فيزيك پزشكي
 1 بيولوژي پرتو  ايران
 2 حفاظت از پرتوهاي يون ساز و غير يونساز شيراز

 فيزيوتراپي

 1 بيماريهاي عصبي عضالني اسكلتي ايران
 2 توانبخشي اعصاب اطفال تي و توانبخشي بهزيس

 تهران 
 2 ضايعات مغزي و نخاعي 

 1 پزشكي ورزشي 

 فيزيولوژي

 1 علوم اعصاب تربت حيدريه
 2 فارماكولوژي           - فيزيولوژي رفسنجان
 1 فيزيولوژي سمنان

 1 غدد درون ريز و متابوليسم شهيد بهشتي
 1 غدد و متابوليسم  شيراز
 1 فيزيولوژي كاشان

 مشهد
 1 فارماكولوژيك گياهان دارويي

 1 سندرم متابوليك
 1         بيماري هاي غيرواگير نيشابور
 1 پزشكي مولكولي هرمزگان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٣٤ 
 

 رشته 
نشگاه دا/مؤسسه/ سازمان

 علوم پزشكي
 ظرفيت  مركز تحقيقاتي

 قارچ شناسي پزشكي

 1 پوست و سالك اصفهان
 1 بيماريهاي عفوني گرمسيري اهواز

 1 سل و بيماريهاي ريوي شهيد بهشتي
 1 فرآوري گياهان دارويي زشيرا

 1 كاربردي داروئي تبريز كنترل دارو

 مطالعات اعتياد
 1 علوم اعصاب كرمان
 1 روانپزشكي و علوم رفتاري مازندران

 مهندسي بافت

 1 بيوتكنولوژي كاربردي بقيه اهللا
 1 بيوتكنولوژي پاستور

 1  ناباروري  شهيد صدوقي يزد
 1  ضايعات مغزي و نخاعي تهران 

مهندسي 
 )بيوالكتريك(پزشكي

 1 پردازش تصوير و سيگنال پزشكي اصفهان

 1 بيولوژي پزشكي كرمانشاه
 1 اندودانتيكس شهيد بهشتي مواد دنداني

 نانو فناوري پزشكي

 تبريز
 4 ريز فناوري دارويي
 1 كاربردي دارويي

 1 نانوفناوري دارويي     زنجان

 شيراز

 1 علوم دارويي
 1 نوفناوري در علوم زيستي و پزشكينا

 نانوفناوري دارويي

 2 ريز فناوري دارويي تبريز
 4 نانوفناوري  تهران 
 2 علوم دارويي مشهد
 3 كاربردي دارويي تبريز
 2 نانوفناوري دارويي     زنجان
 1 اورولوژي گيالن

 ويروس شناسي پزشكي

 3 ميكروبيولوژي پاستور
 1 ايدز تهران 

 شيراز
 1 پيوند و ترميم اعضاء

 1 بيماريهاي كليوي
 1 گوارش و كبد گلستان

  
  

 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



٣٥ 
 

  
  

جداول (ها و مراكز تحقيقاتي  پس از مطالعه دقيق اين دفترچه و آگاهي از ظرفيت دانشگاهمحل /مجاز به انتخاب رشتهداوطلبان 
ريق سامانه اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي با وارد نمودن از ط 22/6/99تا شنبه  18/6/99شنبه  از روز سه، بايد )3و  2شماره 

هاي خود اقدام  محل/نسبت به انتخاب رشته) اي كه در زمان ثبت نام اوليه ثبت شده است   الزاماً شماره(كد ملي و شماره تلفن همراه 
  .   هاي مركز سنجش اعالم خواهد شد يهمتعاقباً، طي اطالع) مجازيارائه (زمان بندي ارسال مدارك و بارگذاري كليپ . دننماي

گيرد، لذا  هاي وي صورت مي پذيرش نهايي بر اساس نمره و سهميه داوطلب و با توجه به ترتيب اولويت انتخاب فراينداز آنجا كه 
  . هر داوطلب بر اساس عالقه فردي انجام پذيردهاي انتخابي  شود اولويت توصيه مي

  :تذكرات مهم
  . هاي مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزينه ثبت نهايي خودداري شود ه تمام اولويتتا زماني ك   )3-1
پيش از در صورتيكه . داري شود محل و ثبت نهايي، از فرم مربوطه پرينت گرفته شده و نگه/پس از پايان مراحل انتخاب رشته ) 3-2

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

ايجاد شود مورد ... هايي كه به دليل تكميل اطالعات توسط شخص ديگر يا كافي نت و  اشتباه. محل نمايد/به تكميل فرم انتخاب رشته
  . يرش نيستپذ
پذيرش حذف  فرايندمحل نكرده باشد امكان انتخاب مجدد وجود نداشته و از /چنانچه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته  )3-4

  . خواهد شد
از جمله ارسال پستي يا (محل از طريقي به غير از سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي /ارسال فرم انتخاب رشته)  3-5

  .  چ عنوان پذيرفته نخواهد شدبه هي) حضوري
شامل علوم پايه، (ها  براي تمامي رشته) تهيه كليپ( مجازيبنا بر اعالم دبيرخانه علوم پايه، بهداشت و تخصصي بخش ارائه ) 3-6

  : باشد در دوره تخصصي شامل موارد زير مي) داروسازي و دندانپزشكي
  بخش ارائه مجازي

  : داوطلب (Scientific Presentation)ارائه مجازي مطالب علمي
  ويژگيهاي فردي داوطلب شامل شخصيت اجتماعي، قدرت تجزيه تحليل، قدرت بيان و توانايي انتقال مفاهيم و مطالب علمي

هاي آموزشي، تحقيقاتي، مديريتي، اجرائي و پاسخگويي به نيازهاي  ي و مهارتهاي خود در حيطهداوطلبان محترم جهت معرفي تواناي
 ir.sanjeshp.wwwطبق توضيحات ذيل تهيه نموده و در بخش مربوطه در سايت  دقيقه اي 10كليپاجتماعي الزم است ملي و 

  .نمايد بارگذاري
 :محتواي كليپ .1
 ارائه داوطلب تلفيقي از زبان فارسي و انگليسي باشد. 
 ي، انگيزه و اهداف تحصيل و  انتخاب رشته تحصيلي و  زمينه علمي مورد عالقه در بخش ارائه انگليسي  داوطلب خود را معرف

 .خود را ارائه نمايد
       سـواالت يـا   (در بخش ارائه فارسي موضوع پايان نامه يا مقاالت خويش را  در قالب چكيده اي شامل  بيـان مسـاله، اهـداف

 .مايدارائه ن... گيري  و  ها و نتيجه ، روش تحقيق، يافته)فرضيات
 :مشخصات فني كليپ .2
  مگابايت باشد 100حجم كليپ حداكثر. 
  دقيقه باشد 10از نظر زماني حداكثر. 
  فايل از نوعmp4  و ياmkv باشد. 

  

 محل/اب رشتهنحوه انتخ-3
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   )مازاد بر كل امتياز()اختياري(بخش تشويقي
  حوزه سالمت ازينيبر مبناي و پاسخگوييريپذتيولئمس

پيشنهاد، ايده، الگو يا مدلي  قابل  فعاليت علمي،  »ي و پاسخگويي بر مبناي حوزه سالمتمسئوليت پذير«چنانچه داوطلب در راستاي
پاور پوينت و فايل )/دقيقه 5حداكثر (  تواند در قالب ويدئو ارائه اين بخش مي .تواند  ارائه نمايد عرضه داشته باشد در اين بخش مي

PDF  در بخش مربوطه در سايت كه باشدir.sanjeshp.www  نمايد بارگذاري .  
 :محتوا  .1
 تواند  مطالب خود را در  دو حوزه  زير ارائه نمايد داوطلب مي: 

كه در بردارنده اطالعات زير  در حوزه خالقيت، نوآوري، فناوري، كارآفريني، تجاري سازي و توليد محصول در حوزه سالمت )الف
  :  باشد

 مشاركت فعال دانشجو زانيمنحوه و  -
 در خدمت ارائه شده تيو خالق ينوآور -
 خدمت ارائه شدهاحتمالي  يو اثربخش يرگذاريتاث زانيم -
 خواهند شدمند  بهرهارائه شده  كه از خدمت يتيجمع -
 بودن موضوع بر شواهد  يبودن و مبتن يعلم -
 :ات زير باشدكه در بردارنده اطالع در جامعه در حوزه سالمت يا  چالشي  حل معضل ) ب
 )يازسنجيو انجام ن مندهدف(جامعه  يواقع ازين ييشناسا -
 اندازداشتن اهداف روشن و قابل دستيابي و تعيين چشم -
 سازي و توسعه خدمتقابليت مدل -
 ها نحوه ارائه تجربه و در صورت امكان ارائه شاخص -
 
 :كليپمشخصات فني  .2
   مگابايت باشد 50حداكثرحجم. 
  دقيقه باشد 5از نظر زماني حداكثر. 
  فايل از نوعmp4  و ياmkv باشد.  

  
  
   :وجهت

  متعاقباً اعالم خواهد شد) ارائه مجازي(زمان بندي ارسال مدارك و بارگذاري فيلم.  
  در همان بازه زماني ) حذف و بارگذاري مجدد( فقط يك بار مجاز به ويرايش كليپ ارسالي) در هر رشته(هر داوطلب

  .باشد ي مستندات آن رشته ميمشخص شده براي بارگذار
 اند الزم است براي هر رشته كليپ مجزا تهيه و ارسال  محل شده/داوطلباني كه در بيش از يك رشته، مجاز به انتخاب رشته

 .نمايند
  زمان بندي ارسال مدارك و فايل مربوط به ارائه مجازي براي هر رشته متفاوت است و داوطلبان بايد در زمان مختص به

  .  خود اقدام به بارگذاري مستندات نمايندرشته 
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  :هاي دكتري تخصصي مصاحبه دوره شخبامتيازات تحصيلي، آموزشي و پژوهشي مربوط به 

  معدل آخرين مقطع تحصيلي  )1

  تدريس نظري يا عملي واحدهاي درسي دانشگاهي مرتبط  ) 2

  ناوري هاي نوين آموزشي  آموزش از راه دور واحدهاي درسي دانشگاهي مرتبط با استفاده از  ف) 3

  توليد محتواي آموزشي  براي آموزش از راه دور  )  4

  طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه بعنوان مسئول يا همكار  ) 5

  در ارتباط موضوعي با رشته مقطع قبل) Original(مقاالت چاپ يا پذيرفته شده، برگرفته ازپايان نامه و يا مقاالت اصيل ) 6

  مجله مربوطه Impact Factorبا در نظر گرفتن  Scopusو  ISI   ،PubMedشده در مقاالت ايندكس ) 7

  مقاالت با ساير ايندكس هاي معتبر) 8

  سخنراني يا پوستر در كنگره هاي علمي) 9

  اختراعات و اكتشافات ثبت شده) 10

  شگاهرشته مربوطه و با تاييد انجمن علمي مربوط و يا معاونت پژوهشي دان ب دراتاليف كت  )11

  در زمينه مطالب علمي و آموزشي  (gamification)توليد  اپليكيشن، طراحي سامانه ، بازي سازي ) 12
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  )عج( بقيه اهللادانشگاه علوم پزشكي ضوابط و شرايط  -4-1
زير چند رشته به شرح  در) ارتش، ناجا و وزارت دفاع(مسلح هاي 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 اعضاي: سپاه -1
مجوز شركت  يشامل اعضاي رسمي ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران با ارائه: ساير نيروهاي مسلح -2

 خدمتي مربوطه يدهدرآزمون از ر
  .ين خوابگاه ندارداين دانشگاه تعهدي در خصوص تأم -3
  .باشد پذيرش براي ساير نيروهاي مسلح با پرداخت شهريه مي-4
 

مسلح  يروهاين ريسا) آقا و خانم( يعضو رسم  )آقا(سپاه  يعضو رسم  رشته
  )ارتش، ناجا، وزارت دفاع(

  2  1  پرستاري
  1  1  هاي ميكروبي توكسين

  2  1  نشناسي نظاميروا
  4  0  زيست فناوري پزشكي

  1  2  سالمت در باليا و فوريتها
  2  0  علوم اعصاب
  2  1  علوم تشريح
  2  1  فيزيولوژي

  1  1  فيزيولوژي ورزش
    

  
  

  دانشگاه علوم پزشكي ارتشي تخصصي در وابط مربوط به پذيرش دانشجوي دكترشرايط و ض -4-2
  
ي گواهي عضويت معتبر به تـاريخ شـهريور   ارائه(. سمي ارتش جمهوري اسالمي ايران باشندتمامي داوطلبان متقاضي بايد عضو ر -1

  )به بعد 1394ماه 
 .ي مجوز شركت در آزمون از يگان مربوطه الزامي استارائه -2
  .درصد از ظرفيت پذيرش مربوط به داوطلبان مرد خواهد بود 50حداقل -3
 .ر تحصيل تمام وقت و انتساب تحصيلي الزامي استموافقت تام از اداره بهداشت يگان مربوطه مبني ب -4
  .روزي بوده و دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه و اياب و ذهاب نداردتحصيل در دانشگاه، غيرشبانه -5

 هاضوابط و شرايط خاص برخي از دانشگاه -4

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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  علوم پزشكي يبراي دانشجويان ورودي دانشكده دانشگاه تربيت مدرسشرايط، ضوابط و تسهيالت  -4-3
  
ــه  -1 ــجويان رتب ــه دانش ــر يب ــه  يهدور برت ــته(روزان ــداقل  در رش ــه ح ــايي ك ــگاه در آن 3ه ــد  دانش ــجو دارن ــذيرش دانش ــا پ ) ه

  :شودبه شرح زير پرداخت مي اي جايزه
   ميليون تومان 15: اول آزمون سراسري علوم پزشكي  يبه دانشجويان رتبه) 1-1
   ميليون تومان 12: دوم آزمون سراسري علوم پزشكي يبه دانشجويان رتبه) 2-1
   ميليون تومان 10: سوم آزمون سراسري علوم پزشكي يبه دانشجويان رتبه )3-1
ميليــون  12 مبلــغ) روزانــه يدوره(اول  يتنهــا بــه رتبــه هــايي كــه دو دانشــگاه در آنهــا پــذيرش دانشــجو دارنــد، در رشــته) 4-1

   .پرداخت مي شود تومان هديه
برگــزار شــده از ســوي ( تخصصــي  دكتــريهــاي سراســري دوره داوطلــب در آزمــون كتبــي يهــاي فــوق، رتبــهرتبــه -1ي تبصــره

هــاي يــك تــا ســه را احــراز دانشــگاه نيــز رتبــه يمصــاحبه يمشــروط بــر آن كــه دانشــجو در مرحلــههســتند؛ ) ســازمان ســنجش
  . نموده باشد

تحصــيلي  هــاي بعــد و براســاس پيشــرفتتحصــيلي و البــاقي در نيمســال دومنيمســال  تــا پايــانمبلــغ هديــه  يــك ســوم -تبصــره
  . دانشجو در طول تحصيل پرداخت مي شود

پـذيرش دانشـجو داشـته     دانشـگاه درآن رشـته   3كـه حـداقل   (روزانـه   3تـا   1هـاي  دانشگاه تربيت مدرس بـه دانشـجويان رتبـه    -2
  .اختصاص خواهد داد) گرانت(، براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي )باشند

ــال    -3 ــدرس در س ــت م ــگاه تربي ــغ 99دانش ــا  5/3 مبل ــاله      7ت ــت از رس ــراي حماي ــي ب ــار پژوهش ــان اعتب ــون توم ــايميلي  ه
  . دانشجويان دوره روزانه در نظر گرفته است

در صـورت  (آيـين نامـه اسـتخدامي اعضـاي هيـات علمـي،        55مـاده   6هـاي روزانـه، براسـاس تبصـره     به كليـه دانشـجويان دوره   -4
ايــن گــواهي . (گــواهي صــالحيت مدرســي اعطــا خواهــد شــد ) مدرســيگذرانــدن دروس مربــوط و شــركت در جلســه صــالحيت  

التحصـيالن ايـن دانشـگاه در جـذب بـه عنـوان هيـات        فـارغ  عالوه بر اعطاي دو پايه اضافي هنگام جـذب، مـي توانـد امتيـازي بـراي     
  .)علمي در ساير دانشگاهها محسوب گردد

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

در چــارچوب ضــوابط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي، ميــزان كمــك هزينــه تحصــيلي دانشــجويان مقطــع دكتــري  -6
نشــكده علــوم پزشــكي دانشــگاه تربيــت مــدرس هــر ســاله متناســب بــا بودجــه اي كــه توســط مراجــع ذي صــالح در  تخصصــي دا

  .سقف بودجه تخصيصي ساليانه دانشگاه بدين منظور اختصاص داده مي شود تعيين و پرداخت خواهد شد
 ي تحصيلي دانشجويان در سايت دانشگاه قابل مشاهده استشيوه نامه پرداخت كمك هزينه.  
امتيــاز بيشــتري بــراي ســكونت در خوابگــاه ضــوابط روزانــه، طبــق  دكتــريهــاي آزمــون سراســري دوره 5تــا  1 هــايبــه رتبــه -7

  .شوداز نيمسال دوم داده ميمجردي 
با توجه به محدوديت ظرفيـت خوابگـاه، واگـذاري خوابگـاه بـه صـورت مجـردي فقـط بـه دانشـجويان روزانـه بـه طـور تـدريجي                -8

بـا پرداخـت    دكتـري هشـتم در مقطـع    و دوم خواهـد بـود و مـدت سـكونت حـداكثر تـا پايـان نيمسـال         اي اولهـ در طول نيمسـال 
هـاي وزارت  غيـر از بورسـيه  (ضـمناً بـه دانشـجويان روزانـه شـاغل و بورسـيه       . نيمسـال مـي باشـد    نقدي اجـاره بهـا در ابتـداي هـر    

  .خوابگاه تعلق نمي گيرد) علوم و بهداشت
را نــدارد و بـه دانشــجويان مــذكور   هــاي شــهريه پـرداز دورههـاي  خوابگــاه و امكانــات رفـاهي بــراي دوره  ميندانشـگاه امكــان تـأ   -9

  . اي تعلق نمي گيرد تغذيه يارانه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري
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 واجــد شــرايط، صــرفاً براســاس ضــوابط 99هــاي متــاهلي، بــه دانشــجويان ورودي  بــا توجــه بــه محــدود بــودن تعــداد خوابگــاه -10
  .وام وديعه مسكن پرداخت خواهد شد درمان و آموزش پزشكي، ،داشتصندوق رفاه دانشجويان وزارت به

تغذيــه دانشــجويي طبــق ضــوابط، صــرفاً بــه دانشــجويان روزانــه در روزهــاي غيــر تعطيــل از شــنبه تــا چهارشــنبه در ســنوات   -11
  .مجاز تحصيلي ارائه مي شود

ــه وا -12 ــر گونـ ــأ پرداخـــت هـ ــار تـ ــاس اعتبـ ــدود و براسـ ــورت محـ ــم بصـ ــوي صـ ــجويان وزارت ميني از سـ ــاه دانشـ   ندوق رفـ
  . بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد

ضـروري اسـت قبـل از انتخـاب رشـته بـراي آگـاهي از ميـزان شـهريه بـه پورتـال معاونـت              هـاي شـهريه پـرداز   دورهداوطلبان  -13
مل خــدمات رفــاهي در ضــمن ايــن شــهريه صــرفا بابــت ارائــه خــدمات آموزشــي بــوده و شــا  . آموزشــي دانشــگاه مراجعــه نماينــد

   .باشد نمي
  . هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه، به سايت دانشگاه مراجعه نمايندداوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -14

  ir.ac.modares.www :نشاني اينترنتي دانشگاه 
  
  

  دانشگاه شاهدر شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو د -4-4
  
 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
 ثرمحكوميت كيفري مو ينداشتن سابقه -4
 كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه بندييپا -5
جاب برتر اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان ح(رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران  -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 . راجعه نمايندجهت گزينش به دانشگاه شاهد م
  .كنندمراجعه   ir.ac.shahed.wwwنشاني 

 
 
 
 

  

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


