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  مقدمه :

ضمن تسليت به و در اين ماه مبارك  داوطلبان عزيز قبولي طاعات و عباداتكران به درگاه ايزد منان و آرزوي ا سپاس بيب

اول  يپذيرفته شدگان مرحلهبدينوسيله ضمن اعالم اسامي ، مناسبت ايام شهادت موالي متقيان حضرت علي ابن ابيطالب (ع)

 و داروسازي ،و تخصصي بهداشت ،پزشكي يهاي علوم پايهرشتهو دكتري پژوهشي ) Ph.Dآزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (

  :دكن، توجه پذيرفته شدگان عزيز را به نكات زير جلب مي96-97سال تحصيلي پزشكي دندان

  

 
  

 
  

سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي «بر اساس قانون  اساس نمرات آزمون كتبي و مصاحبه است. پذيرش دانشجو بر  1-1

مجلس محترم شوراي اسالمي و مصوبات  18/12/94مصوب » تحصيالت تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

مقاطع دكتري تخصصي و دكتري ، سنجش و پذيرش در »هاي تحصيالت تكميليشوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره«

 پژوهشي به شرح زير انجام مي پذيرد:
 تهيه طرح واره مصاحبه علمي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري آزمون كتبي شيوه پذيرش

%50 دكتري تخصصي  20%  30%  - 

%30دكتري پژوهشي  20%  30%  20%  

  

  .شد برگزار 4/3/69 تاريخ در تستي صورت به و متمركز طور به كتبي آزمون  1-2
درصد  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  به تعداد دو ،) كسب كرده باشندداوطلب يرا (با توجه به سهميه باشدي داوطلبان آن رشته ميميانگين نمره

  است. شدهدوم) دعوت  يمرحلهآزمون شفاهي (

 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، مازندران :1آمايشي  يمنطقه

  اروميه، تبريز: 2آمايشي  يمنطقه

  كردستان، كرمانشاه، همدان :3آمايشي  يمنطقه

  : اهواز4آمايشي  يمنطقه

  ، هرمزگان: شيراز5آمايشي  يمنطقه

  قم ،زنجان، قزوين: 6آمايشي  يمنطقه

  اصفهان، شهركرد،كاشان، يزد :7آمايشي  يمنطقه

  : كرمان8آمايشي  يمنطقه

 پذيرش دانشجو: -1
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  : بيرجند، مشهد9آمايشي  يمنطقه

رويان، دانشگاه آزاد واحدهاي علوم  -، تهران، جهاد دانشگاهي هللاارتش، انستيتو پاستور ايران، ايران، بقيه :10آمايشي  يمنطقه

بهشتي، علوم بهزيستي و  دارويي و علوم تحقيقات، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، شهيد

  توانبخشي

  

اههاي علوم پزشكي مجري دوره دكتري پژوهشي به شرح ذيل فهرست سازمانها/مؤسسات و دانشگ  1-5

 است:

 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
 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني اهواز دانشگاه -6
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران -7
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايالم -8
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بابل -9

 دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...(عج ا...) - 10
 اشتي، درماني بوشهردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهد - 11
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - 12
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز - 13
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران - 14
 جهاد دانشگاهي(پژوهشگاه رويان) - 15
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني رفسنجان -16
 بهداشتي، درماني زنجان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات - 17
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان - 18
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهركرد - 19
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي - 20
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شيراز - 21
 شتي، درماني كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدا - 22
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كردستان - 23
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمان - 24
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كرمانشاه - 25
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گيالن -26
 رماني لرستاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، د - 27
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مازندران - 28
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد(خراسان رضوي)   - 29
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني همدان  - 30
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني يزد  -31

 

  

  

  

  

فهرست گردد. توجه گردد اعالم مي 2و  1 شماره ولاهاي تخصصي و پژوهشي به شرح جدهاي مختلف در دورهرشته ظرفيت

انجام هاي مختلف (بر حسب شرايط دانشگاهها) دانشگاههاي پذيرنده اوليه بوده و ممكن است در اعالم نهايي تغييراتي در رشته

از اين تاريخ مجوز پذيرش دريافت مي نمايند و يا برخي از دانشگاهها كه به داليل شود. از جمله افزوده شدن دانشگاههايي كه بعد 

شوند. بديهي است اعالم فهرست دانشگاههاي پذيرنده در اين مرحله حقي براي داوطلب ايجاد گوناگون علمي و اجرايي حذف مي

  كند.نمي

  :تذكرات مهم

شود، فرد پذيرفته شده دانشجوي مي گاه پذيرشمشترك بين دو دانشهايي كه دانشجو به صورت در رشته -2-1

آموزشي  يدانشجو بايد آمادگي داشته باشد تا تمام يا قسمتي از دوره (اول) خواهد بود، ضمناً ءدانشگاه مبدا

  بگذراند. ،ندكنها تعيين ميها) در هر محل كه دانشگاهدانشگاه مياننامه يا پژوهشي خود را (براساس تفاهم

عالي  يسسهؤعلوم بهزيستي و توانبخشي و م بهشتي، شهيد ،اهواز ايران،هاي علوم پزشكي دانشگاه -2-2

  تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارند.آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون 

تابع قوانين و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت كسب  دانشگاه آزادهاي مربوط به رشته -2-3

 بايد به آن دانشگاه مراجعه نمايند.اطالعات 
توسط دانشگاه اعالم خواهد است كه مقدار آن شهريه مستلزم پرداخت  پردازشهريه هايدورهتحصيل در  -2-4

 .شد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ظرفيت رشته ها-2
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   ،پزشكي يهاي علوم پايه) رشتهPh.Dهاي پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي (ظرفيت -1 جدول شماره 

   داروسازي پزشكي و، دندانو تخصصي بهداشت

ف 
دي
ر

 

 دانشگاه رشته
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اد
ع
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هر
ش

داز
پر

 

 توضيحات

  اپيدميولوژي 1

101 

  32 ايران
  40 تهران

  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  40 كرمان

  اخالق پزشكي 2

102 

 مشترك با دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز و تهران 20 تهران

 مشترك با دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شيراز20 شهيدبهشتي

 2 0 شيراز
مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران / فاقد خوابگاه / در 

صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري 

 خواهد شد.
 آقا خوابگاه تعلق نميگيرد. به دانشجويان20 قم

  ارگونومي 3

177 

 فاقد خوابگاه 20 تبريز

  20 تهران

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
 فاقد خوابگاه 20 همدان

4 
و وسايل اعضاي مصنوعي 

  كمكي

103  
 

  20 اصفهان
  21 ايران

علوم بهزيستي و

  توانبخشي

 
2 0   

  اقتصاد سالمت 5

104  
  60 ايران
  41 تهران

  انفورماتيك پزشكي 6

106  

  20 ايران
 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي21 تهران
 مشهد
 

3 1   
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  انگل شناسي پزشكي 7

107 

  20 اصفهان
  20 اهواز
  20 ايران
  40 تهران

 داراي شرايط خاص30 دانشگاه تربيت مدرس

  30 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  3 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران 30 كرمان

  20 مازندران
 فاقد خوابگاه 20 همدان

  ايمني شناسي پزشكي 8

108 

  21 اصفهان
  41 ايران

 داراي شرايط خاص41 دانشگاه تربيت مدرس

  31 شهيدبهشتي
  21 مازندران
  41 مشهد

  آمار زيستي 9

109 

  40 تهران
 داراي شرايط خاص40 دانشگاه تربيت مدرس

  20 شهيدبهشتي
  20 كرمان
  20 مشهد
 فاقد خوابگاه 30 همدان

10 
 

آموزش بهداشت و ارتقاء 

  سالمت

110 

  31 اصفهان
  31 ايران

  20 بندرعباس
 فاقد خوابگاه 31 تبريز

  30 تهران
 داراي شرايط خاص31 دانشگاه تربيت مدرس

  31 شهيدبهشتي

خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با فاقد 3 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
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 مشهد
 

3 0   

 فاقد خوابگاه 30 همدان
 يزد

 
3 0   

  آموزش پزشكي 11

111 

  30 اصفهان
  40 ايران
  40 تهران

 شهيدبهشتي
 

4 0   

  باكتري شناسي پزشكي 12

112 

  21 اصفهان
  31 انستيتو پاستور ايران

  20 اهواز
  40 ايران
 فاقد خوابگاه 21 تبريز

 (دانشكده بهداشت)تهران
 

4 0   

 تهران (دانشكده پزشكي)
 

5 0   

 داراي شرايط خاص41 دانشگاه تربيت مدرس

  31 شهيدبهشتي

خوابگاهي خالي با فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  20 كاشان
  20 كرمان
  31 مشهد
 همدان
 

 فاقد خوابگاه  2 1

  بهداشت باروري 13

113 

  21 اصفهان
  62 تهران

 داراي شرايط خاص31 دانشگاه تربيت مدرس

 باشد.واگذاري خوابگاه براساس الويت مي 41 شاهرود

  73 شهيدبهشتي
 مشهد
 

3 1   
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  بهداشت حرفه اي 14

114 

  30 تهران
 داراي شرايط خاص31 دانشگاه تربيت مدرس

  21 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  3 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
 فاقد خوابگاه 31 همدان

  بهداشت محيط 15

115 

  31 اصفهان
  31 اهواز
  41 ايران
 فاقد خوابگاه 30 تبريز

  50 تهران

 داراي شرايط خاص21 دانشگاه تربيت مدرس

  32 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 1 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  21 كرمان
 فاقد خوابگاه 31 همدان

  21 يزد

  بهداشت و ايمني مواد غذايي 16

181 
   3 0 شهيدبهشتي

  بينايي سنجي 17

118 
 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي ايران 2 1 شهيدبهشتي

  بيوشيمي باليني 18

116 

  20 اروميه
  30 اهواز
 فاقد خوابگاه 31 بابل

 فاقد خوابگاه 42 تبريز

  40 تهران
 داراي شرايط خاص51 دانشگاه تربيت مدرس

  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  4 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  21 كرمان
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 فاقد خوابگاه30 گلستان

  30 مشهد

 فاقد خوابگاه 31 همدان

  بيولوژي توليد مثل 19

117 

  40 ايران
 فاقد خوابگاه 02 تبريز

  30 تهران
 فاقد خوابگاه بوده 02 جهاد دانشگاهي

  21 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  31 يزد

  پرستاري 20

120 

  31 اروميه
  42 اصفهان
  31 اهواز
  62 ايران

 3 0 بقيه اله
نفر برادر يا خواهر  1نفر برادر عضو رسمي سپاه پاسداران. 2

(عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با 

ارائه گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 

 مربوطه)
  31 بيرجند
 فاقد خوابگاه 42 تبريز

  82 تهران
اسالمي واحددانشگاه آزاد

 پزشكي تهران
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 3 0

 داراي شرايط خاص62 دانشگاه تربيت مدرس

 فاقد خوابگاه 30 سمنان

  52 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  5 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
3 0   

  30 كاشان
  30 كرمان
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 فاقد خوابگاه31 گلستان

  30 گيالن
  41 مشهد
 فاقد خوابگاه 31 همدان

  پزشكي مولكولي 21

122 

  20 ايران
  20 بيرجند
 فاقد خوابگاه 21 تبريز

  21 تهران
  20 شهركرد

  20 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  20 قزوين

  20 كردستان
 فاقد خوابگاه20 گلستان

  21 مشهد
 فاقد خوابگاه 20 همدان

  21 يزد

  توكسين هاي ميكروبي 22

124 
 2 0 بقيه اله

نفر برادر يا خواهر عضو  1نفر برادر عضو رسمي سپاه، و 1

رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) با ارائه 

 گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از يگان مربوطه.

  حشره شناسي پزشكي 23

125 

  30 تهران

خوابگاهي خالي با فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي  3 0  شيراز

  دانشجويان همكاري خواهد شد.

  روانشناسي باليني 24

131 

با همكاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله / فاقد خوابگاه / داراي  3 0 ارتش

 شرايط خاص
  53 ايران

  32 شهيدبهشتي

علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
4 2   

 

  روانشناسي نظامي 25

132 
 3 0 بقيه اله

نفر برادر يا خواهر (عضو رسمي  1نفر برادر عضو رسمي سپاه.  2 

ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با ارائه گواهي 

 عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان مربوطه)
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  زيست پزشكي سامانه اي 26

179 
 3 0 انستيتو پاستور ايران

 

  الهمشترك با دانشگاه علوم پزشكي بقيه 
 

  زيست فناوري پزشكي 27

133 

  41 انستيتو پاستور ايران
  40 ايران

 3 0 بقيه اله
نفر برادر يا خواهر (عضو  2نفر برادر عضو رسمي سپاه، و 1

رسمي ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با ارائه 

گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 

 مربوطه)
 فاقد خوابگاه 41 تبريز

  30 تهران
 داراي شرايط خاص41 دانشگاه تربيت مدرس

 فاقد خوابگاه 31 سمنان

  31 شهركرد
  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 1 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
 فاقد خوابگاه31 گلستان

  31 مشهد
 همدان
 

 فاقد خوابگاه  3 0

  ژنتيك پزشكي 28

135 

  20 اصفهان
  50 تهران

 دانشگاه تربيت مدرس
 

 داراي شرايط خاص 2 0

  50 شهيدبهشتي
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
2 0   

  مشهد

  
2 0   

  سالمند شناسي 29

136 

 فاقد خوابگاه 20 تبريز

علوم بهزيستي و 

  توانبخشي
 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي ايران 3 1
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  ها سالمت دربالياوفوريت 30

137 

 فاقد خوابگاه و داراي شرايط خاص20 ارتش

  21 اصفهان
  20 ايران
  31 تهران

  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
2 1   

  20 كرمان
  20 يزد

  سالمت ورفاه اجتماعي 31

139 
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
3 1   

  سياست هاي غذا وتغذيه 32

142 

 فاقد خوابگاه 20 تبريز

  21 تهران
  20 شهيدبهشتي

  سياستگذاري سالمت 33

141 

  50 ايران
 فاقد خوابگاه 30 تبريز

  41 تهران
  30 كرمان

  شنوايي شناسي 34

143 

مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم بهزيستي  2 1 ايران

 و توانبخشي

مشترك با دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشگاه علوم بهزيستي  2 1 تهران

 و توانبخشي
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران  2 0

  طب سنتي 35

145 

  20 اراك
  30 اصفهان
  30 ايران
 فاقد خوابگاه 40 بابل

 فاقد خوابگاه 20 تبريز

  50 تهران
 داراي شرايط خاص30 دانشگاه شاهد
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  40 شهيدبهشتي

 2 0 شيراز
مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران و شاهد/ فاقد خوابگاه / 

خوابگاهي خالي با دانشجويان همكاري  در صورت وجود فضاي

 خواهد شد.
 به دانشجويان آقا خوابگاه تعلق نميگيرد.30 قم

  30 كرمان
  20 كرمانشاه
 فاقد خوابگاه20 گلستان

  30 مازندران
 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران و شاهد40 مشهد

  30 يزد

  علوم اعصاب 36

146 

  50 ايران

 2 0 بقيه اله
نفر برادر يا خواهر (عضو  1نفر برادر عضو رسمي سپاه، و 1

رسمي ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با ارائه 

گواهي عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان 

 مربوطه)
 فاقد خوابگاه 30 تبريز

  31 تهران
  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  3 1 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  40 كرمان
 فاقد خوابگاه 20 همدان

  علوم تشريحي 37

147 

  21 اهواز
  50 ايران

 2 0 بقيه اله
نفر برادر يا خواهر (عضو رسمي  1نفر برادر عضو رسمي سپاه. 1

ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با ارائه گواهي 

 عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان مربوطه)
 فاقد خوابگاه 41 تبريز

  40 تهران
 داراي شرايط خاص31 دانشگاه تربيت مدرس

  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  4 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
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  40 كرمان
  21 مشهد

  علوم تغذيه 38

148 

  42 اصفهان
  30 اهواز
  40 ايران
 فاقد خوابگاه 31 تبريز

  42 تهران
  53 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  3 1 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.
  31 مشهد
  30 يزد

  علوم سلولي كاربردي 39

149 

  30 ايران
 فاقد خوابگاه 20 تبريز

  21 تهران
 فاقد خوابگاه بوده  20 جهاد دانشگاهي

 داراي شرايط خاص21 تربيت مدرسدانشگاه 

  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.

  علوم و صنايع غذايي 40

150 
 فاقد خوابگاه 21 تبريز

  53 شهيدبهشتي

  فارماكولوژي 41

152 

  20 اصفهان
  20 ايران
 فاقد خوابگاه 20 تبريز

  20 تهران

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.

  فيزيك پزشكي 42

154 

 2نفر و حيطه فيزيك پرتودرماني  2حيطه تصويربرداري پزشكي  4 0 اصفهان

 نفر 1نفرعادي و 

 4 0 ايران
هاي تصويربرداري پزشكي، راديوبيولوژي و دوزيمتري و حيطه 

حفاظت، فيزيك پزشكي هسته اي، فيزيك پرتودرماني و حيطه 

 نفر 1پرتوهاي غيريونيزان در تشخيص درمان هركدام 
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نفر، حيطه فيزيك پزشكي هسته  2حيطه  تصويربرداري پزشكي  6 0 تهران

 نفر 2تشخيص درمان نفر و حيطه پرتوهاي غيريونيزان در  2اي 

نفر و حيطه پرتوهاي  2حيطه فيزيك پزشكي هسته اي  4 0 دانشگاه تربيت مدرس

 نفر / داراي شرايط خاص 2غيريونيزان در تشخيص درمان 

نفر و حيطه راديوبيولوژي و  2حيطه تصويربرداري پزشكي  4 0 مشهد

 نفر 2دوزيمتري و حفاظت 

  فيزيوتراپي 43

155 

  40 اهواز
  41 ايران
  21 تهران

 داراي شرايط خاص41 دانشگاه تربيت مدرس

  21 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  3 1 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.

علوم بهزيستي و 

 توانبخشي
4 2   

  فيزيولوژي 44

156 

  41 اصفهان
  40 اهواز

 2 0 بقيه اله
نفر برادر يا خواهر (عضو رسمي  1نفر برادر عضو رسمي سپاه. 1

ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با ارائه گواهي 

 عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان مربوطه)
 فاقد خوابگاه 21 تبريز

 خاصداراي شرايط 61 دانشگاه تربيت مدرس

  20 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  3 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.

  41 مشهد

  فيزيولوژي ورزشي 45

157 
 2 0 بقيه اله

نفر برادر يا خواهر (عضو رسمي  1نفر برادر عضو رسمي سپاه.  1 

ساير نيروهاي مسلح(ارتش، ناجا و و زارت دفاع) با ارائه گواهي 

 عضويت رسمي و مجوز شركت در آزمون از سازمان مربوطه)

  قارچ شناسي پزشكي 46

158 

  20 اهواز
  31 تهران

 شرايط خاصداراي 21 دانشگاه تربيت مدرس

  21 مازندران
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  كار درماني 47

159 

  21 ايران
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
2 1   

48 
  كتابداري و اطالع رساني

  پزشكي 

176 

  31 اصفهان
  31 ايران
  31 تهران
30  كرمان

  گفتار درماني 49

161 

 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي تهران21 ايران
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
2 0   

  مامايي 50

178 
  21 اهواز
 فاقد خوابگاه 21 تبريز

  مددكاري اجتماعي 51

162 
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
2 1   

  مديريت اطالعات سالمت 52

164 

  20 ايران
 فاقد خوابگاه 31 تبريز

  21 تهران
  30 كاشان

53 
بهداشتي و مديريت خدمات 

  درماني

163 

  31 اصفهان
  60 ايران
 فاقد خوابگاه 30 تبريز

  71 تهران
دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 علوم و تحقيقات تهران
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 8 0

دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 پزشكي تهران
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 4 0

اسالمي واحددانشگاه آزاد

 جنوب تهران
 

 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 شمال تهران
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

دانشگاه آزاد اسالمي واحد

 ساري
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 5 0

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 1 شيراز

 همكاري خواهد شد.دانشجويان 
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  30 كرمان
  02 مشهد

  مشاوره توانبخشي 54

166 
علوم بهزيستي و

 توانبخشي
3 1   

  مطالعات اعتياد 55

167 
  30 ايران
  30 تهران

  مهندسي بافت 56

168 

  20 ايران
 فاقد خوابگاه 20 تبريز

  31 تهران
 فاقد خوابگاه 20 جهاد دانشگاهي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 پزشكي تهران
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 3 0

  20 شهركرد

  31 شهيدبهشتي

فاقد خوابگاه / در صورت وجود فضاي خوابگاهي خالي با  2 0 شيراز

 دانشجويان همكاري خواهد شد.

  مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) 57

169 

  60 اصفهان

  42 تهران
 شهيدبهشتي

 
3 1   

  مهندسي پزشكي (رباتيك) 58

170 
   2 0 تهران

  نانوفناوري پزشكي 59

172 

 فاقد خوابگاه 41 تبريز

 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي31 تهران

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 علوم دارويي
 تابع قوانين دانشگاه آزاد 7 0

  31 شهيدبهشتي

  هماتولوژي 60

174 

  30 ايران

 داراي شرايط خاص31 دانشگاه تربيت مدرس

 گرايش علوم انتقال خون / فاقد خوابگاه  31 سازمان انتقال خون ايران

  21 شهيدبهشتي
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  ويروس شناسي پزشكي 61

175 

 مشترك با دانشگاه علوم پزشكي ايران20 اهواز

  70 تهران

 داراي شرايط خاص41 دانشگاه تربيت مدرس

  فاقد خوابگاه20  گلستان

  پزشكيهاي گروه دندانظرفيت رشته

62 
سالمت دهان و دندانپزشكي 

  اجتماعي

138  

42  تهران

10 كرمان

20  شهيدبهشتي

20  شيراز

21 اصفهان

  مواد دنداني 63

171  

42 تهران

20  شهيدبهشتي

  هاي گروه داروسازيظرفيت رشته

  اقتصاد و مديريت دارو 64

105  

31  تهران

40  شهيدبهشتي

  بيوتكنولوژي دارويي 65

119  

21 اصفهان

51  انستيتوپاستور

30  تبريز

30  تهران

20  شيراز

30  كرمان

41  مشهد

  داروسازي باليني 66

126  

30  اصفهان

102  تهران

40  ساري

70  شهيدبهشتي

20 شيراز

  داروسازي سنتي 67

127  

30  تبريز

62 تهران

30  شاهد
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50  شهيدبهشتي

30  شيراز

30  كرمان

21  مشهد

40  آزاد اسالمي

  زيست مواد دارويي 68

134  

21  تبريز

21  تهران

31  زنجان

20  كرمانشاه
 

  سم شناسي 69

140   

20  اهواز
 

31  تهران
 

30  ساري

30  شهيدبهشتي

21  كرمان

40  مشهد

40  آزاد اسالمي
 

  شيمي دارويي 70

144  

30  اصفهان
 

21  تبريز
 

31  تهران

21  شيراز
 

40  مشهد
 

  فارماسيوتيكس 71

151  

21  اصفهان

30  اهواز

31  تبريز

51  تهران

31  زنجان

20  ساري

30  شيراز

31  كرمان

41  مشهد
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  فارماكوگنوزي 72

153  

20  اصفهان

21  تبريز

31  تهران

30  ساري

30  شهيدبهشتي

30  شيراز

20  كرمان

30  مشهد

  كنترل دارو 73

160   

31  تبريز

31  تهران

31  زنجان

20  كرمان

31  مشهد

  نانوفناوري دارويي 74

173  

21  اصفهان

31  تبريز

31  تهران

20  شيراز

41  مشهد

  داروسازي هسته اي 75

128  

21  تهران

20  ساري
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  هاي پذيرش دانشجوي دكتري پژوهشيظرفيت  -  2جدول شماره 

ف
دي
ر

 

محور پژوهشي مورد 

 تأييد
سازمان/ مؤسسه/دانشگاه 

 علوم پزشكي
 مركز تحقيقاتي

ظرفيت مصوب پذيرش 

 دانشجو

1 

 اپيدميولوژي

 اصفهان

 2 قلب و عروق
 2 بيماريهاي كليه 2
 1 محيط زيست 3
 1 آب و الكتروليت 4
 1 رشد و نمو كودكان 5
 1 غدد و متابوليسم 6
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  :رشته آموزش پزشكي -3-1

شجويان شاغل به تحصيل در دوره پزشكي عمومي كه آزمون پيش كارورزي را با موفقيت طي نموده و مشمول دان -3-1-1

  هستند.  MD-PhDنامه آيين

واحد از دروس دوره  180دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي كه  -3-1-2

  باشد.  15دكتري عمومي را طي نموده و معدل آنها مساوي يا بيشتر از 

 15مساوي يا بيشتر از ي تحصيل هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه معدل كل آنها در دورهآموختگان دورهدانش -3-1-3

  باشد. 

اي پزشكي، دندانپزشكي يا داروسازي و يا كارشناسي ارشد آموزش دانشجويان داراي مدرك تحصيلي دكتري حرفه -3-1-4

  اند. آموزش پزشكي شده PhDيا بعد از آن مشغول به تحصيل در دوره  92پزشكي كه از سال 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 پزشكي هاي اخالق پزشكي و آموزشبراي رشتهشرايط اختصاصي بورس تحصيلي-3



٣٠ 
 

  :پزشكي اخالقرشته  -3-2

  هستند.  MD-PhDنامه شجويان شاغل به تحصيل در دوره پزشكي عمومي كه مشمول آييندان -3-2-1

واحد از دروس دوره  180دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي كه  -3-2-2

  باشد. 15دكتري عمومي را طي نموده و معدل آنها مساوي يا بيشتر از 

 15ي تحصيل مساوي يا بيشتر از هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي كه معدل كل آنها در دورهآموختگان دورهدانش -3-2-3

  باشد. 

اي پزشكي، دندانپزشكي يا داروسازي و يا كارشناسي ارشد اخالق دانشجويان داراي مدرك تحصيلي دكتري حرفه -3-2-4

 اند.اخالق پزشكي شده PhDل به تحصيل در دوره يا بعد از آن مشغو 92پزشكي كه از سال 
 
 
  

  چگونگي ثبت نام، برگزاري آزمون و اقدامات قبل و بعد از تصويب بورس  -3-3

 ثبت نام داوطلبان در سامانه مركزي و ارائه مدارك مورد نياز  -
پزشكي، داروسازي و دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره دكتري عمومي معرفي داوطلبان مشمول رديف اول و دوم ( -

) جهت شروع به تحصيل در دانشگاههاي ارائه دهنده دوره، سپردن تعهد الزم و صدور حكم بورس اين افراد دندانپزشكي

 پذيرد. پس از دريافت گواهي اتمام موفق نيمسال اول تحصيلي توسط دانشگاه محل بورس انجام مي
و اتمام  PhDط به شركت و موفقيت ايشان در آزمون ورودي شدگان مشمول رديف سوم، منوصدور حكم بورس پذيرفته -

 موفق يك نيمسال تحصيلي در دوره است. 
بالفاصله پس از  )PhDشدگان مشمول رديف چهارم (دانشجويان شاغل به تحصيل در دوره صدور حكم بورس پذيرفته  -

 شود.تأييد بورس توسط هيأت مركزي جذب انجام مي
  باشد.) مي31/6/96سال (تا تاريخ  40 حداثر سن قابل قبولتذكر: 

  

  

  

  

  

  برگزار خواهد شد.مناطق آمايشي هاي علوم پزشكي توسط دانشگاه 18/5/96 تا 14/4/96 از تاريخ )مصاحبه( دوم يآزمون مرحله

  باشد:به شرح زير مي و پژوهشي آموزشي هايدر دوره هاي مختلفمصاحبه در رشتهفرايند 

  آموزشي  هايمصاحبه در دوره -4-1

رشته در سه منطقه آمايشي  2رشته در دو منطقه آمايشي و  14رشته در يك منطقه آمايشي،  45در گروه علوم پايه مصاحبه 

  ها و منطقه آمايشي مصاحبه كننده در جدول ذيل آمده است:گردد. فهرست اين رشتهبرگزار مي

  

  

  

  

 فرآيند مصاحبه -4
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  هاي علوم پايه،رشته )Ph.D(دكتري تخصصي  محل برگزاري مصاحبه – 3جدول شماره 

  96-97در مناطق آمايشي سال تحصيلي بهداشت و تخصصي  

 رشته  رديف
محل برگزاري 

  مصاحبه 

 شهر تهران  اقتصاد سالمت  1

 شهر تهران بينايي سنجي  2

 شهر تهران توكسين هاي ميكروبي  3

 شهر تهران حشره شناسي پزشكي  4

 شهر تهران روانشناسي باليني  5

 شهر تهران روانشناسي نظامي  6

 شهر تهران زيست پزشكي سامانه اي  7

 شهر تهران سالمندشناسي  8

 شهر تهران سالمت و رفاه اجتماعي  9

 شهر تهران شنوايي شناسي  10

 شهر تهران فيزيولوژي ورزشي  11

 شهر تهران كاردرماني  12

 شهر تهران گفتاردرماني  13

 شهر تهران مددكاري اجتماعي  14

 شهر تهران مشاوره توانبخشي  15

 شهر تهران مهندسي پزشكي (رباتيك)  16

 شهر تهران هماتولوژي  17

 شهر تهران  بهداشت و ايمني مواد غذايي  18

 شهر تهران  اعضاي مصنوعي  19

 شهر تهران انفورماتيك پزشكي  20

 شهر تهران آموزش پزشكي  21

 شهر تهران صنايع غذاييعلوم و   22

 اصفهان كتابداري پزشكي  23

 تبريز مامايي  24
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 رشته  رديف
محل برگزاري 

  مصاحبه 

 شهر تهران مهندسي پزشكي  25

 شهر تهران نانوفناوري  26

 شهر تهران ويروس شناسي  27

 شهر تهران  اپيدميولوژي  28

 شهر تهران اخالق  29

 شهر تهران بهداشت حرفه اي  30

 شهر تهران ژنتيك پزشكي  31

 شهر تهران غذا و تغذيه سياستهاي  32

 شهر تهران سياستگذاري سالمت  33

  شيراز و شهر تهران فيزيوتراپي  34

  مازندران قارچ شناسي پزشكي  35

 شهر تهران علوم سلولي كاربردي  36

 شهر تهران مديريت اطالعات سالمت  37

 شهر تهران  ارگونومي  38

 شهر تهران آمار زيستي  39

 تهرانشهر  بهداشت باروري  40

 شهر تهران بيولوژي توليدمثل  41

  كرمان و شهرتهران سالمت در باليا و فوريتها  42

  مشهد فيزيك پزشكي  43

 شهر تهران مطالعات اعتياد  44

 شهر تهران مهندسي بافت  45

  مشهد و شهر تهران فيزيولوژي  46

  تبريز و شهر تهران علوم اعصاب  47

  و شهر تهران مشهد  ايمني شناسي پزشكي  48

  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  49
و شهر  اصفهان

  تهران

  و شهر تهران شيراز علوم تشريحي  50
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 رشته  رديف
محل برگزاري 

  مصاحبه 

  و شهر تهران تبريز علوم تغذيه  51

  و شهر تهرانشيراز  مديريت خدمات بهداشتي درماني  52

  و شهر تهران كرمان  انگل شناسي پزشكي  53

  و شهر تهران تبريز بيوشيمي باليني  54

  و شهر تهران شيراز زيست فناوري پزشكي  55

  شهر تهران فارماكولوژي  56

 بهداشت محيط  57
 شهراصفهان و 

  تهران

  باكتري شناسي پزشكي  58
  اصفهان، تبريز

  و شهر تهران

  و شهر تهران شيراز پزشكي مولكولي  59

  پرستاري  60
  مشهد، اصفهان

  و شهر تهران

  شهر تهران طب سنتي  61

  
تواننـد بـر اسـاس عالقـه و سـاير گردد، داوطلبان ميهايي كه مصاحبه آنها تنها در يك منطقه آمايشي برگزار ميدر رشته )4-1-1

هاي آموزشي اقدام نمايند و هيچ محدوديتي در انتخاب آنان وجـود نـدارد. بعنـوان مثـال ضوابط نسبت به انتخاب كليه رشته/محل

(مازندران) خواهـد  1و مصاحبه اين رشته در منطقه آمايشي  ظرفيت پذيرش دارد 1و  4 ،10شناسي در مناطق آمايشي رشته قارچ

بود. بعبارت ديگر چنانچه داوطلبي در اين رشته تنها دانشگاه اهواز يا دانشگاه علوم پزشكي تهران را بعنـوان اولويـت خـود انتخـاب 

  ن افراد براي كليه انتخابهاي آنان لحاظ خواهد شد. نمايد براي مصاحبه به مازندران معرفي خواهد شد. نمره مصاحبه اي

توانند بـر اسـاس عالقـه و رعايـت سـاير گردد، داوطلبان ميمنطقه آمايشي برگزار مي 2هايي كه مصاحبه آنها در ) در رشته4-1-2

هاي آموزشي اقدام نمايند و هيچ محدوديتي در انتخاب آنان وجـود نـدارد. بعنـوان مثـال ضوابط نسبت به انتخاب كليه رشته/محل

 10ظرفيت پذيرش دارد. مصاحبه اين رشته در دو منطقه آمايشي  5و  7، 8، 10مناطق آمايشي رشته سالمت در باليا و فوريتها در 

خواهد بود، بعبارت ديگر چنانچه داوطلبي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و تهران را بعنوان اولويتهـاي خـود انتخـاب نمايـد بـه  8و 

شـد. نمـره كسـب شـده در دانشـگاه كرمـان بـراي انتخـاب  كرمان و يكي از دانشگاههاي شهر تهران جهت مصاحبه معرفي خواهد

دانشگاه اصفهان و نمره كسب شده در يكي از دانشگاههاي شهر تهران براي انتخاب دانشگاه تهران وي در نظر گرفتـه خواهـد شـد. 

مصـاحبه معرفـي را انتخاب نكند به كرمان جهـت  8و  7، 5بديهي است چنانچه داوطلبي هيچ يك از دانشگاههاي مناطق آمايشي 

  نخواهد شد. 

توانند بـر اسـاس عالقـه و رعايـت سـاير گردد، داوطلبان ميمنطقه آمايشي برگزار مي 3هايي كه مصاحبه آنها در ) در رشته4-1-3

هاي آموزشي اقدام نمايند و هيچ محدوديتي در انتخاب آنان وجـود نـدارد. بعنـوان مثـال ضوابط نسبت به انتخاب كليه رشته/محل

ظرفيت پذيرش دارد. مصاحبه اين رشته در سه منطقه آمايشي  10و  9، 8، 7، 5، 4، 3، 2 رشته باكتري شناسي در مناطق آمايشي
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خواهد بود. بعبارتي چنانچه داوطلبي دانشگاه مشهد و شيراز و دانشكده بهداشت تهران را بعنوان اولويتهاي خود انتخاب  10و  7، 2

صاحبه معرفي خواهد شد. نمره كسب شده در دانشگاه تبريز براي نمايد به تبريز، اصفهان و يكي از دانشگاههاي شهر تهران جهت م

اولويت مشهد، نمره كسب شده در اصفهان براي اولويت شيراز و نمره كسب شـده در يكـي از دانشـگاههاي تهـران بـراي دانشـكده 

را  9و  3،4، 2يشـي بهداشت تهران در نظر گرفته خواهد شد. بديهي است چنانچه داوطلـب هـيچ يـك از دانشـگاههاي منـاطق آما

  انتخاب نكند به تبريز جهت مصاحبه معرفي نخواهد شد.

  

منطقه آمايشي برگزار خواهد شد، معرفي افراد به اين مناطق بر اساس نمره و بـه تعـداد  3هايي كه مصاحبه آنها در در رشته تذكر:

افرادي كه از نظر نمره در انتهاي ليست دو برابر جند برابر ظرفيت پذيرش آن مناطق آمايشي خواهد بود. بعبارت ديگر ممكن است 

  آن رشته باشند به هر سه منطقه آمايشي براي مصاحبه معرفي نشوند.

  

منـدي از حـداكثر امكـان گـردد، داوطلـب جهـت بهرهمايشي برگزار ميمنطقه آ 3و يا  2مصاحبه در  هايي كهدر رشتهنكته مهم: 

بايست كليه اولويتهاي قابل انتخاب را در همه مناطق آمايشي در آن رشته، بر اساس عالقه و سـاير پارامترهـا معرفي به مصاحبه مي

مـره معرفـي خواهنـد شـد، بـديهي اسـت و براساس اولويـت نچند برابر ظرفيت مناطق داوطلبان بصورت انتخاب نمايد. از آنجا كه 

  داوطلبي كه مناطق آمايشي محدودي را انتخاب نمايد و ظرفيت آن مناطق تكميل شود از فرايند پذيرش حذف خواهد شد. 

  

  برگزار خواهد شد. شهيد بهشتيتير ماه و فقط در دانشگاه  19و  18، 17در روزهاي ) مصاحبه رشته طب سنتي 4-1-4

  

   تير ماه و فقط در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 19و  18، 17در روزهاي  پزشكيهاي گروه دندانته) مصاحبه رش4-1-5

  

نسـبت بـه انتخـاب كليـه  تواننـد بـر اسـاس عالقـه و رعايـت سـاير ضـوابط،هاي گروه داروسـازي داوطلبـان مي) در رشته4-1-6

جهت مصـاحبه اند اقدام نمايند. كليه داوطلبان به اولين انتخاب خود هاي آموزشي كه در آن رشته مجاز به انتخاب شدهرشته/محل

ه اولين انتخاب وي اهواز باشد به دانشگاه اهواز و داوطلبي كه اولين انتخاب وي شـهيد معرفي خواهند شد. بعنوان مثال داوطلبي ك

بهشتي باشد به يكي از دانشگاههاي شهر تهران جهت مصاحبه معرفي خواهد شـد. نمـره كسـب شـده در آن دانشـگاه بـراي كليـه 

  اولويتهاي وي در نظر گرفته خواهد شد.

  

  پژوهشي  هايدورهمصاحبه در  -4-2

مقاله اصيل پژوهشي چاپ شده و  2توانند در مصاحبه دكتري پژوهشي شركت نمايند كه داراي حداقل داوطلباني مي )4-2-1

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

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

دارا بودن مدرك زبان مورد تأييد شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي هنگام مصاحبه الزامي است و ثبت نام بصورت  )4-2-2

 مشروط غير قابل قبول مي باشد.

پزشكي براي هر رشته فقط يك مصاحبه انجام مي شود و پذيرش مربوط به انتخاب رشته در مراكز در هر دانشگاه علوم  )4-2-3

  تحقيقات آن دانشگاه، با همان مصاحبه صورت مي گيرد.

در دانشگاههاي علوم پزشكي كه داراي ظرفيت  سه مركز تحقيقاتهر داوطلب بر اساس اولويت نمره كتبي، حداكثر به  )4-2-4

 باشد معرفي خواهد شد.
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  بعنوان مثال:

  اگر داوطلبي اولويتهاي خود را به شرح زير انتخاب كرده باشد:

 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
 4ت د در دانشگاه شماره مركز تحقيقا -6

خواهد بود. مشروط بر اينكه نمره داوطلب آنگونه باشد كه  2و  1در اين حالت ترتيب معرفي ايشان براي مصاحبه دانشگاه شماره 

  در رشته مورد نظر در اين سه مركز قبول شده باشد. به عبارت ديگر ظرفيت هيچكدام از اين سه مركز تكميل نشده باشد.

معرفي خواهد شد.  3 و 2، 1شده باشد، به دانشگاههاي شماره تكميل 1ظرفيت پذيرش مركز الف در دانشگاه شماره چنانچه 

  معرفي خواهد شد. 3و  2، تكميل شده باشد، داوطلب به دانشگاه شماره 1چنانچه ظرفيت هر دو مركز تحقيقات در دانشگاه شماره

  

ن معرفي به مصاحبه، كليه اولويت هاي قابل انتخاب در همه داوطلبان بايد جهت بهره مندي از حداكثر امكا )4-2-5

و ساير  دانشگاه هاي علوم پزشكي را كه در رشته داوطلب پذيرش دارند مشاهده نموده و بر اساس عالقه

د. بديهي است داوطلبي كه فقط سه مركز تحقيقات را انتخاب كند و ظرفيت آن مراكز نپارامترها انتخاب نماي

  از فرايند پذيرش حذف خواهد شد.براي مصاحبه معرفي نشده و باشد  تحقيقات تكميل

 داوطلبان پس از معرفي به دانشگاه مي توانند در مصاحبه واحدي كه براساس رشته داوطلب برگزار مي شود شركت كنند. )4-2-6

 
(شامل تسلط بر مقاالت علمي متقاضي، جستجوي منابع علمي،  (مصاحبه) به صورت ساختارمند آزمون مرحله دوم )4-2-7

 برگزار خواهد شد. 4توانايي ارايه پيشنهاد براي ادامه تحقيقات و تسلط به زبان انگليسي) به شرح جدول شماره 

 
 بررسي امتيازات تحصيلي و پژوهشي عبارتند از:  سوابق مورد ارزيابي جهت - 4-3

 Web of Science(ISI), PubMed, Scopusمقاالت معتبر بين المللي نمايه شده در نمايه هاي ) 3-1- 4

 مقاالت معتبر منتشر شده در مجالت داخلي با زمينه علمي پژوهشي  )3-2- 4

 ارائه خالصه مقاالت( كنگره، سمينار و همايش)) 3-3- 4

 تأليف كتب علمي ) 3-4- 4

 ترجمه كتب علمي) 3-5- 4

 بين المللي و داخلي (Patent)سند ثبت اختراع ) 3-6- 4

  مهارتهاي پژوهشي داوطلب( مجري طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته، ارائه توصيه نامه ها)) 3-7- 4

 داشتن جوايز معتبر داخلي و بين المللي( بودجه تحقيقاتي، كسب مقام در جشنواره هاي ملي، دانشجوي پژوهشگر نمونه)) 3-8- 4
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درخشان پژوهشي(پايان نامه هاي برتر منتخب در دانشگاهها، عضويت در هيئت تحريريه مجالت علمي، بنياد ملي سوابق ) 3-9- 4

  نخبگان، استعدادهاي درخشان)

 
  دانشگاه) h-indexسطح دانشگاه محل تحصيل در مقاطع قبلي( براساس ) 3-10- 4

 
  تناسب دانشنامه داوطلب با دوره پيشنهادي) 3-11- 4

 
  معدل كل دوره قبل ) 3-12- 4

 
  تناسب  سوابق پژوهشي با دوره پيشنهادي ) 3-13- 4

 
  تسلط به زبان انگليسي و متون تخصصي) 3-14- 4

 
  آشنايي با نرم افزارهاي كامپيوتري و تخصصي) 3-15- 4

 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/ محل ضروري است سوابق آموزشي، پژوهشي و اطالعات مورد نياز را از طريق سايت  - 4-4

بارگذاري نموده تا از طريق دانشگاههاي پذيرنده  )http://www.sanjeshp.ir(مركز سنجش آموزش پزشكي: 

الزم به ذكر است داوطلبان، اصل مدارك و مستندات آموزشي، پژوهشي خود را جهت ارائه  مورد ارزيابي قرار گيرد.

 به مراكز تحقيقات مصاحبه كننده همراه داشته باشند.

  تذكرات مهم:

 فرآيند مصاحبه به ترتيب در فايل شماره 2-2-4و  1-2-4داوطلبان مي بايست مدارك ضروري اشاره شده در بند 

  نموده و در زيرنويس هر مورد وضعيت مقاله را بصورت دقيق توضيح دهند.بارگذاري  3و  2، 1

  بعنوان مثال:

  PubMedمقاله نفراول/ مجله                  
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  و دكتري پژوهشي  )Ph.D(دكتري تخصصي زمان و محل برگزاري مصاحبه  – 4جدول شماره 

  96-97در مناطق آمايشي سال تحصيلي 

  تاريخ  روز
منطقه

 آمايشي

دكتري تخصصي/

  پژوهشيدكتري 
  منطقه آمايشي(محل برگزاري مصاحبه)

چهارشنبه و 

  پنجشنبه
  رشته هاي مرتبط با دبيرخانه داروسازي  دكتري تخصصي    15-14/4/96

          

شنبه، 

يكشنبه، 

  دوشنبه

لغايت  17/4/96

19/4/96  
  (تهران) 10  دكتري تخصصي  10

، سه شنبه

چهارشنبه و 

  پنجشنبه

لغايت  20/4/96

22/4/96  
  دكتري پژوهشي  10

(انتقال خون، انستيتوپاستور، ايران،  10منطقه  مراكز تحقيقاتي

، بقيه اله، علوم بهزيستي و تهران، شهيدبهشتي، جهاد دانشگاهي

  نوبت صبح و عصر 6در  )توانبخشي

          

شنبه و 

  يكشنبه
  دكتري تخصصي  7  25-24/4/96

اصفهان (آموزش بهداشت، پرستاري، باكتري شناسي، كتابداري، 

  بهداشت محيط)

  دكتري پژوهشي  7  26/4/96  دوشنبه

ــوژي  ــاب، فيزيول ــوم اعص ــاكوگنوزي، عل ــفهان(اپيدميولوژي، فارم اص

ــوژي دارويــي،  ــهورزش، ژنتيــك، بيوتكنول ــوم تغذي آمــوزش  ، 1عل

آمــار، انگــل شناســي، مــواد دنــداني، مهندســي پزشــكي، بهداشــت، 

، فيزيولوژي، پزشكي مولكولي)، شهركرد(بيوشـيمي، ايمنـي شناسـي

  ، پرستاري)علوم تغذيه( كاشان )؛علوم تغذيه)، يزد(فارماكولوژي

          

  ، زنجان (نانوفناوري دارويي)اراك (روانشناسي باليني)  دكتري پژوهشي  6  28/4/96  چهارشنبه

  دكتري پژوهشي  4  28/4/96  چهارشنبه 
بـاكتري اهواز(علوم تغذيه، علـوم اعصـاب، قـارچ شناسـي پزشـكي، 

  ، بيوشيمي)2باكتري شناسي)؛ لرستان (شناسي

          

شنبه و 

  يكشنبه

31/4/96 -

1/5/96  
  تبريز (علوم اعصاب، مامايي، علوم تغذيه، بيوشيمي، باكتري شناسي)  دكتري تخصصي  2

                                                                                                 
  مي باشد. 27/4/95و  26، 25)، 7تاريخ مصاحبه دكتري پژوهشي رشته علوم تغذيه (در منطقه  1 

  مي باشد. 27/4/95تاريخ مصاحبه دكتري پژوهشي رشته باكتري شناسي لرستان  2 

 ها، اعم از آموزشي و پژوهشيزمان و محل برگزاري مصاحبه-5



٣٨ 
 

  دكتري پژوهشي  2  2/5/96  دوشنبه

تبريز(نانوفناوري دارويي، نانوفناوري پزشكي، فارمـاكوگنوزي، ايمنـي 

شناسي، اپيدميولوژي، آمار زيسـتي، فيزيولـوژي، پزشـكي مولكـولي، 

زيست فناوري پزشكي، زيست مواد دارويي، بيوشيمي و علوم تغذيه)؛ 

  اروميه (سم شناسي)

          

چهارشنبه و 

  پنجشنبه
  تخصصي دكتري  9  5-4/5/96

ايمني مشهد(فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، پرستاري، طب سنتي، 

  ) 3شناسي

  دكتري پژوهشي  9  4/5/96  چهارشنبه
فارماسيوتيكس، شيمي دارويي، مواد  ،4ايمني شناسيمشهد (

  دنداني)

          

  كرمان(طب سنتي، انگل شناسي، سالمت در باليا)  دكتري تخصصي  8  7/5/96  شنبه

  دكتري پژوهشي  8  7/5/96  شنبه
علوم ، فيزيولوژيكرمان(علوم اعصاب، مواد دنداني، فارماسيوتيكس، 

  و اپبدميولوژي) 5فيزيولوژي)؛ رفسنجان (سلولي كاربردي

          

  و دوشنبه

  سه شنبه 
  دكتري پژوهشي  3  10-9/5/96

ايالم (اپيدميولوژي، باكتري شناسي)؛ همدان (سم شناسي، علوم 

(بيوشيمي باليني، شيمي دارويي، مهندسي اعصاب)؛ كرمانشاه 

پزشكي، اپيدميولوؤي، علوم اعصاب، بهداشت محيط)؛ كردستان 

  (فارماكولوژي)

          

  مازندران (قارچ شناسي)  دكتري تخصصي  1  12/5/96  شنبهپنج

  دكتري پژوهشي  1  12/5/96  شنبهپنج
بابل(سم شناسي، امار زيستي)؛ ساري(انگل شناسي، بيوشيمي)؛ 

  (فيزيولوژي، ايمني شناسي)؛ گيالن (اپيدميولوژي) سمنان

          

شنبه و يك

  شنبه دو
  دكتري تخصصي  5  16-15/5/96

شيراز (فيزيوتراپي، علوم تشريحي، مديريت خدمات، زيست فناوري، 

  پزشكي مولكولي)

  دكتري پژوهشي  5  17/5/96  شنبهسه 

حشره شناسي)؛ بوشهر(بهداشت محيط)؛ شيراز (ايمني شناسي، 

نانوفناوري، انگل شناسي، قارچ  ،ويروس شناسي، علوم اعصاب

شناسي، فارماكوگنوزي، طب سنتي، بينايي سنجي، سم شناسي، 

  بيوتكنولوژي دارويي، بهداشت حرفه اي) 

          

  رشته هاي مرتبط با دانشگاه آزاد  دكتري تخصصي    18/5/96  چهارشنبه

                                                                                                 
  مي باشد. 5/5/95رشته ايمني شناسي مشهد  تخصصيتاريخ مصاحبه دكتري  3 

  مي باشد. 4/5/95رشته ايمني شناسي مشهد تاريخ  پژوهشيتاريخ مصاحبه دكتري 4 

 مي باشد. 8/5/95تاريخ مصاحبه دكتري پژوهشي رشته فيزيولوژي رفسنجان تاريخ  5  
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  نكات مهم: 

  1(جداول شماره ول ظرفيت پذيرش اعالم شده در همين اطالعيه ااساس جد بر بايداول  يپذيرفته شدگان مرحله) 1

فرم  ،خود از طريق اينترنت اقدامو رشته نسبت به انتخاب اولويت محل تحصيل   28/3/96تا  25/3/96از روز ) 2و 

فوق موفق به انتخاب  هاي خيدر صورتي كه داوطلب به هر دليل در تار .همراه داشته باشند ا خودو برا چاپ مربوطه 

گونه مسئوليتي در اين از فرآيند پذيرش حذف خواهد شد و مركز سنجش آموزش پزشكي هيچ ،رشته محل نشود

  زمينه ندارد.

  

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.نهايي به ساير اولويت

محل، ضروري است سوابق آموزشي، پژوهشي و اطالعات مورد نياز را از طريق سايت داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/ )3

تا از طريق  كردهوارد سامانه  زيربر اساس راهنماي ) www.sanjeshp.irمركز سنجش آموزش پزشكي (

و  اصل مداركالزم است داوطلبان  مربوطه مورد استفاده قرار گيرد. ياختصاص نمرههاي پذيرنده به منظور دانشگاه

تحويل مدارك و سوابق . (به همراه داشته باشندكننده، هاي مصاحبهگروهرا جهت ارائه به (به ويژه پايان نامه)  داتمستن

  ).نيستضروري مصاحبه به كارشناسان و اساتيد انجام آموزشي، پژوهشي و .... پس از 

 راهنماي درج سوابق آموزشي و پژوهشي در سايت سنجش توسط داوطلب

شـنبه روز چهارتـا  3/96/ 28شـنبه يكروز  18از سـاعت داوطلبان در صورتي كه مجاز بـه انتخـاب رشـته/محل باشـند، 

كد رهگيـري را  ،مربوطه ي، با انتخاب گزينهارسال سوابق يكد ملي و فعال شدن گزينه كردنبا وارد  توانندمي 31/3/96

شوند. ابتدا الزم است فـرم درج سـوابق را از سـايت مربوط به دريافت سوابق آموزشي و پژوهشي مي يدرج و وارد صفحه

مسـتندات  بايـد. در ضـمن كنندذخيره و آن را در سايت بارگذاري  pdf رينت گرفته و پس از تكميل و امضا، به صورتپ

. تطبيق كامل مدارك اظهار شده در فـرم درج سـوابق بـا كنندفرم فوق در سايت بارگذاري ديگر خود را مطابق اظهارات 

گيرد كه در فرم درج بسيار مهم بوده و امتياز سوابق آموزشي و پژوهشي تنها به مداركي تعلق مي ،مدارك بارگذاري شده

يد انتشـار قطعـي مورد مقاالت نيز تنها مستندات مؤ سوابق اظهار شده و مستند مربوط به آن نيز بارگذاري شده باشد. در

يــا تحــت   (Submission)از بارگــذاري مســتندات مربــوط بــه ارســال بنــابراينمقالــه مــورد پــذيرش خواهــد بــود. 

چـه داوطلـب پـذيرش قطعـي، مقالـه را بعـد از فرصـت چنانبودن مقاله خودداري شـود.  (Under Revision)بررسي

توصـيه برگزاري مصاحبه ارائـه كنـد.  تواند در روز مصاحبه آن را به مسئوالن دريافت كند، ميبارگذاري سوابق در سايت 

 و در روز مصـاحبه همـراه داشـته كـردهذخيـره  CDشود داوطلبان اطالعات بارگذاري شده در سايت سـنجش را در مي

  .كننده باشند تا در صورت نياز به مسئوالن برگزاري ارائ

  ود به جلسه را همراه داشته باشد.جهت مصاحبه كارت شناسايي معتبر و كارت ور الزم است داوطلبان) 4
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هاي الزم در خصوص مـوارد 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

 4گانه در قالب جدول شماره هاي مختلف در مناطق آمايشي دهبرگزاري آزمون رشتهاطالعات الزم در خصوص محل   )6

  . كنندمصاحبه مراجعه  يتوانند به سايت دانشگاه برگزار كنندهتر ميدرج شده است. داوطلبان جهت كسب اطالعات بيش

و داوطلبان متعهد به صحت مطالب  شدهاستخراج  ،كه نتايج آزمون براساس مدارك ارائه شده توسط داوطلبان نظر به اين )7

لم يكن تلقي شده و  يا تحصيل، قبولي داوطلبان كان/در صورت محرز شدن موارد مغايرت در هر مرحله از آزمون و ،هستند

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

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

هد گرفت و داوطلبان 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 مي

 يسسهمؤ(عج)، انستيتو پاستور ايران، هللا ابقيهقزوين، شهيد بهشتي، تبريز، زنجان، همدان،  هاي علوم پزشكي تهران،دانشگاه) 10

خوابگاه به پذيرفته  يايران و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تعهدي در قبال ارائه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

  شدگان ندارند.

الملل سابق)، دانشگاه آزاد اسالمي و (بين قبل از انتخاب مازاد با پرداخت شهريه كنندداوطلبان دقت  )11

توانند به سايت ها اطالع يابند. به همين جهت ميحتماً از ميزان شهريه ،كنندهايي كه شهريه دريافت ميدانشگاه

 .مراجعه نمايندهاي مذكور يا  به معاونت آموزشي دانشگاه هادانشگاه

ي درصد ميانگين نمره 50ي آزمون و نيز درصد نمره 30بايد واجد ، داوطلب Ph.Dهاي آزمون نامهبر اساس آيين) 12

ها هاي داروسازي ممكن است داوطلب تنها در برخي از رشتهي رشتهدر مجموعه بنابراين،داوطلبان آن رشته باشد. 

بر اساس مدرك  حتماً كنندهاي داروسازي دقت رشته يمجموعهداوطلبان مجاز به انتخاب رشته/محل باشد. از اين رو 

 انتخاباقدام به   هستندكه مجاز به انتخاب را هايي رشتهدر تنها و مدارك مورد پذيرش هر رشته، تحصيلي خود 

 مربوطه حذف خواهند شد. يدر غير اين صورت  از رشته .رشته/محل كنند
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  (عج) بقيه اهللادانشگاه علوم پزشكي ضوابط و شرايط  -6-1

چند رشته به شرح  مسلح (ارتش، ناجا و وزارت دفاع) درهاي مربوط به اين دانشگاه، داوطلبان رسمي سپاه، ساير نيروهاي دررشته

 زير مجاز به انتخاب خواهند بود:
  خدمتي مربوطه يمجوز شركت درآزمون از رده يرسمي سپاه پاسداران با ارائه سپاه: اعضاي -1

مجوز شركت  يساير نيروهاي مسلح: شامل اعضاي رسمي ارتش، نيروي انتظامي و وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران با ارائه -2

 خدمتي مربوطه يدرآزمون از رده
  .نداردين خوابگاه اين دانشگاه تعهدي در خصوص تأم -3
 

  رشته
عضو رسمي ساير نيروهاي مسلح (ارتش،  عضو رسمي سپاه پاسداران

 خواهر برادر  ناجا و وزارت دفاع)(خواهر و برادر)

     *  پرستاري

  *   * شناسي نظاميروان

  *   *  علوم تشريحي

  *   * آوري پزشكيفنزيست

  *   * فيزيولوژي ورزش

  *   * علوم اعصاب

  *   * هاي ميكروبيتوكسين

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هادانشگاهضوابط و شرايط خاص برخي از  -6



٤٢ 
 

  علوم پزشكي يبراي دانشجويان ورودي دانشكده دانشگاه تربيت مدرسشرايط، ضوابط و تسهيالت  - 6-2

  

اي ) جـايزهپذيرنـدمـيهـا دانشـجو دانشـگاه در آن 3هـايي كـه حـداقل در رشـتهروزانـه ( يدوره برتـر يبه دانشجويان رتبـه -1

  :شودبه شرح زير پرداخت مي

  ميليون تومان 15: پزشكي آموزشاول آزمون سراسري سازمان سنجش  يبه دانشجويان رتبه )الف

  ون تومانميلي 12پزشكي:  آموزشدوم آزمون سراسري سازمان سنجش  يرتبه) به دانشجويان ب

  ميليون تومان 10پزشكي:  آموزشسوم آزمون سراسري سازمان سنجش  يرتبه) به دانشجويان ج

ــدمــيهــا دانشــجو كــه دو دانشــگاه در آن هــايي) در رشــتهد ــه پذيرن ــه) مبلــغ   ياول (دوره يرتبــه،  تنهــا ب ميليــون  12روزان

  شود.تومان هديه پرداخت مي

  

برگــزار شــده از ســوي هــاي دكتــري تخصصــي (داوطلــب در آزمــون كتبــي سراســري دوره يهــاي فــوق، رتبــهرتبــه -1 تبصــره

ي يــك تــا ســه را احــراز هــامصــاحبه دانشــگاه نيــز رتبــه ينشــجو در مرحلــهمشــروط بــر آن كــه داســازمان ســنجش) هســتند؛ 

  نموده باشد.

  

اســاس پيشــرفت تحصــيلي  هــاي بعــد و بــرســالســال اول تحصــيلي و البــاقي در نــيممبلــغ هديــه در نــيم يــك ســوم -تبصــره

  دانشجو در طول تحصيل پرداخت مي شود.

  

)، بپذيرنــد دانشــگاه درآن رشــته دانشــجو 3روزانــه (كــه حــداقل  3تــا  1هــاي دانشــگاه تربيــت مــدرس بــه دانشــجويان رتبــه -2

  براساس ضوابط دانشگاه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت) اختصاص خواهد داد.

  

ــال  -3 ــدرس در س ــت م ــگاه تربي ــغ   96دانش ــا  5/3مبل ــاله 7ت ــت از رس ــراي حماي ــي ب ــار پژوهش ــان اعتب ــون توم ــاي  ميلي ه

  گرفته است. ي روزانه در نظردانشجويان دوره

  

ت علمــي، أاســتخدامي اعضــاي هيــ ينامــهآيــين 55 يمــاده 6 يهــاي روزانــه، براســاس تبصــرهدانشــجويان دوره يبــه كليــه -4

صــالحيت مدرســي) گــواهي صــالحيت مدرســي اعطــا خواهــد شــد.  ي(در صــورت گذرانــدن دروس مربــوط و شــركت در جلســه

ايـن دانشـگاه در جـذب  التحصـيالنتوانـد امتيـازي بـراي  فـارغم جـذب، مـي(اين گواهي عالوه بر اعطـاي دو پايـه اضـافي هنگـا

  .)شودها محسوب ت علمي در ساير دانشگاهبه عنوان هيأ

  

ــتفاده -5 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  كـردهط موجـود فـراهم (بورس كوتاه مدت) بـا توجـه بـه شـرايط و ضـواب

  آورد.

  

سـكونت در خوابگـاه  امتيـاز بيشـتري بـرايضـوابط هـاي دكتـري روزانـه، طبـق آزمـون سراسـري دوره 5تـا  1به رتبـه هـاي -6

  شود.مجردي داده مي

  



٤٣ 
 

ــا توجــه بــه محــدوديت ظرفيــت خوابگــاه، واگــذاري خوابگــاه بــه صــورت مجــردي فقــط بــه دانشــجويان روزانــه بــه طــور  -7 ب

سـال هشـتم در مقطـع دكتـري هـاي اول و دوم خواهـد بـود و مـدت سـكونت حـداكثر تـا پايـان نـيمسـالتدريجي در طول نيم

هـاي ه دانشـجويان روزانـه شـاغل و بورسـيه (غيـر از بورسـيه. ضـمناً بـاسـتسـال با پرداخت نقدي اجاره بها در ابتداي هـر  نـيم

  گيرد.وزارت علوم و بهداشت) خوابگاه تعلق نمي

  

اي هـاي مـازاد را نـدارد و بـه دانشـجويان مـذكور تغذيـه يارانـهمين خوابگـاه و امكانـات رفـاهي بـراي دورهدانشگاه امكـان تـأ -8

  گيرد.تعلق نمي

  

واجـد شـرايط، صـرفاً براسـاس ضـوابط،  96هلي، بـه دانشـجويان ورودي هـاي متـأخوابگـاه با توجـه بـه محـدود بـودن تعـداد -9

  مسكن پرداخت خواهد شد. يوام وديعه

  

ــه -10 ــا چهارشــنبه در  يتغذي ــل از شــنبه ت ــر تعطي ــه در روزهــاي غي ــه دانشــجويان روزان ــق ضــوابط، صــرفاً ب دانشــجويي طب

  شود.سنوات مجاز تحصيلي ارائه مي

  

بهداشـت، سـوي صـندوق رفـاه دانشـجويان وزارت  ميني ازه صـورت محـدود و براسـاس اعتبـار تـأپرداخت هـر گونـه وام بـ -11

  است.درمان و آموزش پزشكي 

  

ــان دوره -12 ــت  يداوطلب ــروري اس ــازاد ض ــيشم ــته پ ــاب رش ــت  ،از انتخ ــال معاون ــه پورت ــهريه ب ــزان ش ــاهي از مي ــراي آگ ب

 خـدمات آموزشـي بـوده و شـامل خـدمات رفـاهي يبابـت ارائـه من ايـن شـهريه صـرفاً. در ضـكننـدآموزشـي دانشـگاه مراجعـه 

   نيست.

  

  كنند.ت علمي دانشگاه، به سايت دانشگاه مراجعه هاي پژوهشي اعضاي هيأداوطلبان به منظور آگاهي از زمينه -13

  www. modares.ac.ir نشاني اينترنتي دانشگاه: 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  



٤٤ 
 

  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
 غيرقانونيهاي ها 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 رعايت كامل ضوابط پوشش اسالمي و شئونات اسالمي براي خواهران و برادران (اعتقاد و التزام عملي به چادر به عنوان ح -6

 )برتر براي خواهران ضروري است
گزينش  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 گرفتهدانشگاه صورت 

الزم است در تاريخي كه اعالم خواهد شد   ،كننددانشگاه شاهد را انتخاب تمايل دارند الزم به ذكر است داوطلباني كه 

اين داوطلبان جهت اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه شاهد جهت گزينش به دانشگاه شاهد مراجعه نمايند. 

www.shahed.ac.ir   كنند.مراجعه  

  

  دانشگاه علوم پزشكي ارتششرايط و ضوابط مربوط به پذيرش دانشجو دكتراي تخصصي در  -6-4

  

به تاريخ شـهريور گواهي عضويت معتبر  يعضو رسمي ارتش جمهوري اسالمي ايران باشند. ارائه بايدتمامي داوطلبان متقاضي  -1

  )به بعد 1394ماه 

 است.ي مجوز شركت در آزمون از يگان مربوطه الزامي 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

 روزي بوده و دانشگاه تعهدي در قبال خوابگاه و اياب و ذهاب ندارد.تحصيل در دانشگاه، غيرشبانه -5

 

  

  

  


