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  تذكرات مهم:  
ــگاه .1 ــتهفهرســت دانش ــرايط هاي پذيرنده اوليه بوده و ممكن اســت در اعالم نهايي تغييراتي در رش هاي مختلف (بر حســب ش

شگاه شگاهدان شدن دان شود. از جمله افزوده  نمايند و يا برخي از كه بعد از اين تاريخ مجوز پذيرش دريافت ميهايي ها) انجام 
هاي پذيرنده و دانشــگاهشــوند. بديهي اســت اعالم فهرســت ها كه به داليل گوناگون علمي و اجرايي حذف ميدانشــگاه

فاً ظرفيتهاي مربوطه ـــر جاد نمي در اين مرحله ص بان بوده و حقي براي داوطلب اي گاهي كلي داوطل ند. تغيبراي آ يرات ك
هاي مركز ســـنجش آموزش هاي پذيرش تا زمان انتخاب رشـــته محل توســـط داوطلبان از طريق اطالعيهاحتمالي در ظرفيت

 پزشكي اطالع رساني خواهد شد.

شگاه .2 ستور پذيرش در دان ستيتو پا شامل: ارتش، ان سازمان انتقال خون ايران، مركز ها يا مراكز  شاهد،  شگاه  ايران، بقيه اله، دان
امكانات  موسسه سرم سازي رازي از طريق وزارت بهداشت انجام شده ولي ساير شرايط از جمله خدمات و و قلب شهيدرجايي

ه يا مركز (و يا ســايت توانند جهت اطالع بيشــتر به آن دانشــگابوده و داوطلبان ميآن موســســه  رفاهي تابع ضــوابط و قوانين
ــوصنه مربوطه) مراجع ــئوليتي در خص ــكي هيچگونه مس ــت، درمان و آموزش پزش شــرايط خاص اين  مايند. وزارت بهداش

  .نخواهد داشت موسسات
سكان و تامين خوابگاههاي علوم پزشــكي كشــور تعهدي در قبال دانشــگاه .3 ندارند و بر اســاس امكانات موجود، خوابگاه در  ا

شجو قرار مي شگاه يا مركز مورد نظر مراجعه اختيار دان سايت اينترنتي دان دهند. لذا داوطلبان جهت دريافت اطالعات بيشتر به 
  ت. كنند. مركز سنجش آموزش پزشكي در مورد ارائه يا عدم ارائه خوابگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داش

  شود. هاي آموزشي دانشگاه پذيرنده تعيين ميدر هر رشته توسط گروه هاي مختلفيشگرا .4

  هاي پژوهشي: رشته

  ظرفيت   دانشگاه رشته 

  اپيدميولوژي

 1  شاهرود
 2 اصفهان
 2  ايران
  1 تبريز 
 5 تهران
 1 شهركرد

 2  شهيد بهشتي
 1 شيراز

 1 كرمانشاه

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 
 1  شيراز  ارگونومي

  1  ايران سالمتاقتصاد 
 1  تهران  اقتصاد و مديريت دارو

 انفورماتيك پزشكي
  1  ايران
 1  كرمان

 انگل شناسي پزشكي

  1  اروميه
 1 لرستان
  2 مازندران

  ايمني شناسي پزشكي

 1  بقيه ا...
 1 تبريز 
 2 تهران

 1 شهيد بهشتي
 2 شيراز

 2 مازندران
 1  اراك

 آمار زيستي

 1  اصفهان
 1 ايالم 
 1 شهركرد
 1 شيراز

 1 شهيد بهشتي

 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

 1  تبريز 
 1 هرمزگان

 1 علوم بهزيستي و توانبخشي 
 1 شهيد صدوقي يزد

 1 همدان

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 

 باكتري شناسي پزشكي

 1  اراك
 1 ايالم 
 2  بقيه ا...
 2  تهران

 1 شهيد بهشتي
 1 لرستان
  1 مازندران

  بهداشت باروري

  1  ايران
 1  كرمانشاه
 1 مشهد
 1 همدان

 بهداشت محيط

 3  اصفهان
 3  اهواز
 1 گناباد
 6 ايران
 5 تهران

 1 شهيد صدوقي يزد
 2 كرمانشاه
  4 همدان

 بينايي سنجي
كز بورسيه مر -شهريه پرداز ( تهران

 1  تحقيقات چشم پزشكي نور)

 بيوتكنولوژي دارويي

 2 بهشتيشهيد 
 1 شيراز
 1 كرمان
 2  تبريز
  3 مشهد

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 

  باليني بيوشيمي

 1  شهيد بهشتي
 1 بيرجند
 4  كرمانشاه
 1 مشهد

 بيولوژي توليد مثل

  1  ايران
 1  تبريز 
 1 قزوين

 پرستاري

 1  تبريز 
 2  تهران
 1 مشهد

 پزشكي مولكولي

 1  اصفهان
 2  ايران

 3 بقيه ا...
  1 تبريز 
 1  شيراز

  بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها
 (حشره شناسي پزشكي) 

 1  هرمزگان
  2 مازندران

  خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون
 1  رفسنجان 

موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب 
 انتقال خون

1 

 داروسازي سنتي
 1  تهران

 1 كرمانشاه
  2  مازندران داروسازي هسته اي

  بالينيروانشناسي 
 1  تهران
 1 همدان

 1  تبريز  زيست فناوري پزشكي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 
 1  بقيه ا... زيست پزشكي سامانه اي

 زيست فناوري پزشكي

  1  ايران
  2  تبريز
  2  تهران

 1 كرمانشاه
  1 مازندران
 1  مشهد
 1 هرمزگان

 1 جهاد دانشگاهي
 2 همدان

 2  تبريز  زيست مواد دارويي

 ژنتيك پزشكي

 1  بابل
 1 بقيه ا...
 1 بيرجند
 1 تبريز 
 1 تهران
 3  مشهد
  2 هرمزگان

 1 شهيد بهشتي
 1  علوم بهزيستي و توانبخشي سالمندشناسي

 1  علوم بهزيستي و توانبخشي سالمت در حوادث و باليا

 سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي
 1  اصفهان
 1 بابل

 1  بهشتيشهيد  سالمت و رفاه اجتماعي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 

 سم شناسي

 1  اهواز
  1 ايران
 2  تهران

 2 شهيد بهشتي
 1 شيراز

 2 كرمانشاه
  2 مازندران
 1  همدان
 1 اروميه

 2  شيراز سياستگذاري سالمت

  1  اهواز شنوايي شناسي

  شيمي دارويي

  2  مازندران
 3  تهران

 3 شهيد بهشتي
 3 كرمانشاه
  1 مازندران
  1  تبريز 

  طب سنتي
 1  اراك

  2 مازندران

  علوم اعصاب

  1  ايران
 1  بقيه ا...
  1 تبريز 
 2  تهران
 1 سبزوار

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 
 1 كردستان
 2 كرمانشاه
 1 مشهد
 2 همدان
 1 تبريز 

 علوم تشريحي

 2  زاهدان

 1 كرمان
 1 كرمانشاه

 علوم تغذيه

 1  اصفهان
 1 بابل

  3 تبريز 
 1  تهران

 2 شهيد بهشتي
 1 نيشابور

 2 شهيد صدوقي يزد
 2 مشهد

 2 اصفهان

 علوم سلولي كاربردي

 1  بقيه ا...

 2 تهران

 2 شيراز

 2  شهيد بهشتي علوم و صنايع غذايي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 

 فارماسيوتيكس

  1  تبريز 
  2  مازندران
  4  تبريز 

 1  شهيد بهشتي
 3 كرمان

 فارماكوگنوزي

  1  تبريز 
  1  مازندران
 1  تهران

 1 شهيد بهشتي
 1 شيراز
 1 شهركرد

 فارماكولوژي

 1  كرمانشاه
 2 بابل

  1 تبريز 
 2  تهران

 1 كاشان 
 1 كرمان
 1 مشهد
 1 شيراز

 فيزيك پزشكي

  1  ايران
 1  بابل
 1 تهران
 1 شيراز

  1  ايران فيزيوتراپي

  فيزيولوژي پزشكي
 1  اروميه
  1 ايران

 1  كاشان 

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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



  ظرفيت   دانشگاه رشته 
  3 مشهد
 1  نيشابور
 1 هرمزگان

  1 تربت حيدريه

  قارچ شناسي پزشكي
 1  اهواز
 2 شيراز

  1  تبريز  كنترل دارو
 1  كرمانشاه  مديريت خدمات بهداشتي درماني

  1  مازندران مطالعات اعتياد

  مهندسي بافت

 1  تبريز 
 2 تهران

 1 شهيد بهشتي
 1 گلستان
 1 مشهد

 مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
 1  اصفهان
 1 كرمانشاه

 2  شهيد بهشتي مواد دنداني 
 6  تبريز  نانو فناوري پزشكي

 نانو فناوري دارويي

  4  تبريز 
 1  شيراز
 1 كرمان
 1 مشهد

 1  گلستان ويروس شناسي پزشكي 
  

  
 مركز سنجش آموزش پزشكي

پی اچ دي تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري

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


