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 بسمه تعالی

 (Ph.Dمدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی ) -3اطالعیه شماره 

، 1401( سوا   Ph.Dبا سپاس بیکران به درگاه الهی و آرزوی موفقیت برای متقاضیان شرکت در آزموون دکتوری صصییوی      

 صوجه داشته باشند:داوطلبان رساند. های آزمون دکتری صصییی را به اطالع میمدارک مورد پذیرش هر یک از رشته

 ًمنطبق با رشوته هوای قیود شوده بوه       عنوان مدرک صحییلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی صحییلی باید دقیقا

 باشد. عنوان مدارک صحییلی مورد پذیرش

    شوورای عوالی برناموه ریولی علووك پلشوکی دارنودگان         27/12/1389براساس میوبه چهل و پنجمین جلسه موور

ی عموومی پلشوکی جولو    صییی بالینی دررشته هایی که دکترفوق ص یا گواهی نامه صصییی بالینی و یادانشنامه و 

  باشند.باشد، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه میمدارک مورد پذیرش می
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، ی از رشته های میوب وزارت بهداشوت عمومی پلشکی، داروسازی، دندانپلشکی، دامپلشکی؛ کارشناسی ارشد در یکدکتری 

 پژوهشهای بالینی؛ کارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ جغرافیای پلشکی؛ آمار ریاضی ؛درمان و آموزش پلشکی
 اپیدمیولوژی

 دندانپلشکی ؛داروسازی ؛دکتری حرفه ای پلشکی

و دارندگان مدا  طال و نقره المپیاد دانشجویی بوا مودرک کارشناسوی ارشود      پرستاری، مامایی و فیلیوصراپید کارشناسی ارش

 رشته های علوك پلشکی

 اخالق پلشکی

دکتری عمومی پلشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی؛ ایمنوی نونعتی؛ طراحوی نونعتی؛ مودیریت      

 (؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پلشکی  کلیه گرایشها( HSEسالمت ایمنی و محیط زیست  
 ارگونومی

 و پلشکی عمومی (اعضای مینوعی و وسایل کمکیو پروصل   ارصل کارشناسی ارشد در رشته های
اعضای و پروصل   لارص

مینوعی و وسایل 

 (کمکی

ارشد رشته هوای اقتیواد بهداشوت؛ اقتیواد؛      دکتری عمومی پلشکی، دندانپلشکی، داروسازی، علوك آزمایشگاهی کارشناسی

 ارزیابی فناوری سالمت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زیستی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت بازرگانی
 اقتیاد سالمت

یک؛ فنواوری  ها(؛ مهندسی الکترونیک؛ ریاضی و آمار؛ بیوانفورماصکارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوصر  کلیه گرایش

اطالعات؛ مدیریت فناوری اطالعات؛ مهندسی پلشکی؛ مهندسی فناوری اطالعات؛ مدیریت فناوری اطالعات پلشکی؛ مهندسی 

کلیوه   ؛(؛ بیوفیلیک؛ مدیریت کارآفرینی  با پایه کارشناسی مهندسی کامپیوصر(computer sciencesپلشکی؛ علوك کامپیوصر  

 حرفه ای پلشکی؛ دندانپلشکی؛ داروسازی و علوك آزمایشگاهیدکتری شکی؛ رشته های کارشناسی ارشد علوك پل

 انفورماصیک پلشکی

 پاصوبیولوژی؛ میکروب شناسی پلشکی؛ ایمنی شناسی پلشکی؛ کارشناسی ارشد انگل شناسی پلشکی؛ علوك آزمایشگاهی؛ 

 ی؛ دامپلشک کی؛ داروسازی؛دکتری عمومی پلش ؛علوك آزمایشگاهی ایحرفهدکتری  ؛قارچ شناسی؛ میکروبیولوژی
 انگل شناسی پلشکی

 ؛ بیوشویمی خون شناسوی آزمایشوگاهی و بانوک خوون    پاصوبیولوژی؛  ایمنی شناسی؛؛ پلشکی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

گیواهی(؛ قوارچ    علووك  غیوراز گورایش  هوا  کلیه گورایش ؛ زیست شناسی  پلشکی انگل شناسی ؛پلشکی ؛ میکروبشناسیبالینی

زیست فن آوری پلشوکی؛ ژنتیوک انسوانی؛ ایمونوژنتیوک؛      ؛پلشکی ؛ باکتری شناسیپلشکی ویروس شناسی ؛پلشکی شناسی

 ؛ ؛ دکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهییدندانپلشک ، داروسازی،دکتری عمومی پلشکی ؛بیوفیلیک بیوصکنولوژی؛

  ؛ای دامپلشکیحرفهدکتری 

ایمنی شناسی 

 پلشکی

 

 آمار زیستی صی(کارشناسی ارشد آمار زیستی  حیا

مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت حرفوه ای؛  ؛ آموزش بهداشت و ارصقاء سالمت؛ کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

علوك صغذیه؛ علوك اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ صوسعه محلی گرایشوهای شوهری و روسوتایی؛ آمووزش پلشوکی؛      

گذاری سالمت؛ مشاوره؛ مدیریت رسانه؛ آمووزش بلرگسوا؛ن؛ آمووزش پلشوکی؛     روانشناسی؛ علوك صربیتی؛ پرستاری؛ سیاست

حرفه ای دامپلشکی و دکتری عمومی پلشکی و دندانپلشکی؛ دکتری  ؛بهداشت روانسیاستگذاری سالمت؛ مامایی؛ پرستاری؛ 

 متصییین بالینی 

 آموزش بهداشت و

 ارصقاء سالمت
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تری حرفه ای پلشکی، دندانپلشکی، داروسازی؛ کارشناسی ارشد صماك صصییی بالینی وفوق صصییی بالینی؛ دکدکتری 

علوك صربیتی در سه گرایش  رشته های علوك پلشکی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریلی آموزش عالی؛ کارشناسی ارشد

لوك پلشکی؛ اعضای برنامه ریلی آموزشی، برنامه ریلی درسی و صکنولوژی آموزشی؛ برنامه ریلی یادگیری الکترونیکی در ع

های های علوك پلشکی سراسر کشور؛ اعضای هیئت علمی گروهدانشکده هیئت علمی گروه های علوك پلشکی دانشگاهها و

  علوك پلشکی دانشگاه آزاد اسالمی  باپرداخت شهریه(

 آموزش پلشکی

مت؛ اپیدمیولوژی؛ فناوری اطالعوات  ت؛ ارزیابی فناوری سالشمات بهداشتی درمانی؛ اقتیاد بهداکارشناسی ارشد مدیریت خد

 سالمت؛ آینده پژوهی؛ دکتری عمومی  پلشکی، دندانپلشکی و داروسازی(
 آینده پژوهی سالمت

قوارچ  میکروبیولووژی؛   کارشناسی ارشد میکروبشناسی پلشکی؛ پاصوبیولوژی؛ باکتری شناسوی؛ بیولووژی سولولی و مولکوولی؛    

 ی،دکتوری عموومی پلشوک    ؛میکروبشناسوی موواد غوذایی   ؛ پلشوکی شناسوی  ؛ ویوروس  پلشکی؛ انگل شناسی پلشکیشناسی 

 دامپلشکی؛ دکتری حرفه ای  ؛دکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهی ؛زیداروسا ی ودندانپلشک

باکتری شناسی 

 لشکیپ

پایوه   دکتری عمومی پلشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های مامایی؛ مشاوره در مامایی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  با

کارشناسی بهداشت عمومی و یا مامایی(؛ آموزش بهداشت  با پایه کارشناسی مامایی(؛ آموزش پلشکی  بوا پایوه کارشناسوی    

 مامایی(

 بهداشت باروری

 بهداشت حرفه ای  بهداشت ننعتی(؛ ارگونومی؛ سم شناسی؛ بهداشت ایمنی ننعتی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

روسازی و دکتری حرفه ای دامپلشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های : بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ دکتری عمومی پلشکی، دا

میکروبشناسی مواد غذایی؛ علوك و ننایع غذایی گرایش کنتر  کیفی و بهداشتی؛ علوك بهداشتی در صغذیه؛ علوك صغذیه؛ علوك 

مواد خوراکی و آشامیدنی  بوا پایوه لیسوانل علووك و     صغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ مهندسی بهداشت محیط؛ کنتر  

 ننایع غذایی(

بهداشت و ایمنی 

 مواد غذایی

 بینایی سنجی کارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی

زیسوت شناسوی گورایش بیوشویمی؛ شویمی  بوا پایوه         علوك صغذیوه؛ داروسازی؛ کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ 

؛ دکتوری صصییوی   داروسازی و دکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهی ،ومی پلشکی، دامپلشکیدکتری عملیسانل بیوشیمی(؛ 

 بیوشیمی

 بیوشیمی بالینی

دکتری پلشکی عمومی؛ دامپلشکی؛ دکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاری؛ مامایی؛ فیلیولووژی؛  

 ؛کروب شناسوی پلشوکی؛ میکروبیولووژی  میکوروب بیمواری زا(     ویروس شناسی پلشکی؛ می ؛بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی

ایمنی شناسی پلشکی؛ خون شناسی آزمایشوگاهی و بانوک خوون؛ علووك صشوریحی؛ بیولووژی صولیود ملول؛ بیولووژی  کلیوه           

 ها(؛ زیست فناوری پلشکی گرایش

 بیولوژی صولید ملل

؛ زیست شناسی  به غیور از  پلشکی؛ انگل شناسی اریها(بیولوژی و کنتر  ناقلین بیم  کارشناسی ارشد حشره شناسی پلشکی

 حرفه ای دامپلشکیدکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهی و دکتری  ؛داروسازی ؛پلشکیعمومی دکتری گرایش گیاهی(؛ 

بیولوژی و کنتر  

 ناقلین بیماریها

به پرسوتاری؛   گرایش های مربوط کارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و

 کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانل پرستاری
 پرستاری

دکتری عمومی پلشکی، دندانپلشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای دامپلشکی، علوك آزمایشوگاهی؛ مقواطع صصییوی و فووق     

یلیوک؛ فیلیولووژی؛ ژنتیوک    صصییی پلشکی و یا کارشناسی ارشد رشته های باکتری شناسی؛ بیوصکنولووژی میکروبوی؛ بیوف  

بیولووژی و    حشره شناسوی پلشوکی و مبوارزه بانواقلین     ؛انسانی؛ قارچ شناسی؛ زیست فناوری پلشکی بیوصکنولوژی پلشکی(

زیست شناسی  باگرایش بیوشیمی، ژنتیک،  ؛؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ ویروس شناسیکنتر  ناقلین بیماریها(

 ولوژی(؛ انگل شناسی؛ میکروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ صغذیه سلولی مولکولی و میکروبی

 پلشکی مولکولی

دکتری عمومی  پلشکی، دندانپلشکی، داروسازی(؛ دکتری حرفه ای دامپلشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های صاریخ علم  صماك 

 (خالق و آداب پلشکی  ویژه اعضای هیات علمیگرایشها(؛ صاریخ علوك پلشکی و کارشناسی ارشد دوره مجازی علوك حدیث، ا
 صاریخ علوك پلشکی
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کارشناسی ارشد میکروب شناسی پلشکی؛ میکروب شناسی مواد غوذایی؛ زیسوت شناسوی  کلیوه گرایشوها(؛ انگول شناسوی        

ت فنواوری  ؛ زیسبیولوژی و کنتر  ناقلین بیماریها(  پلشکی؛ ایمنی شناسی پلشکی؛ حشره شناسی پلشکی و مبارزه با ناقلین

پلشکی  بیوصکنولوژی پلشکی(؛ بیوشیمی بالینی؛ سم شناسی، قارچ شناسی پلشکی؛ باکتری شناسی پلشکی؛ زیست فناوری 

 دندانپلشکی و دامپلشکی ؛عمومی پلشکی؛ داروسازیدکتری  بیوصکنولوژی( میکروبی؛ زیست فناوری  بیوصکنولوژی( دارویی؛ 

صوکسین های 

 میکروبی

دکتری ژنتیک انسانی؛  ؛ایمنی شناسی پلشکی ؛بیوشیمی بالینی ؛پاصوبیولوژی ؛علوك آزمایشگاهی ؛اصولوژیکارشناسی ارشد هم

 و دکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهی؛ دامپلشکی زیداروسا ی ودندانپلشک ی،عمومی پلشک

خون شناسی 

آزمایشگاهی و علوك 

 انتقا  خون

روانسنجی روانشناسی شصییت؛ مت؛ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان؛ روانشناسی سالروانشناسی بالینی؛  کارشناسی ارشد

دکتوری عموومی   بهداشوت روان؛   اسوتلنايی(؛  مشاوره، صربیتوی، عموومی و  بالینی خانواده و سالمت، و رشته های روانشناسی 

 پلشکی

 روانشناسی بالینی

 پلشکی عمومیدکتری کارشناسی ارشد روانشناسی  کلیه گرایشها(؛ بهداشت روان و 
 روانشناسی نظامی
 رشته مصتص کادر 

 باشد(انتظامی مینظامی و
دکتری عمومی در رشته های پلشکی؛ داروسازی و دندانپلشکی و کارشناسی ارشود رشوته هوای بیوشویمی بوالینی؛ زیسوت       

؛ انگول شناسوی   شناسی سلولی مولکولی  کلیه گرایش ها(؛ علوك و فناوری میکروبی  کلیه گرایشها(؛ میکروب شناسی پلشکی

پلشکی؛ قارچ شناسی پلشکی؛ ویروس شناسی پلشکی؛ ایمنی شناسی پلشکی؛ علوك و فناوری نانو  کلیوه گرایشوها(؛ زیسوت    

شناسی گرایش بیوفیلیک؛ ژنتیک انسانی؛ آمار زیستی؛ نانوفناوری پلشکی؛ زیست فنواوری  بیوصکنولووژی( پلشوکی؛ زیسوت     

 ناوری  بیوصکنولوژی( مولکولی؛ بیوانفورماصیک؛ انفورماصیک پلشکیفناوری  بیوصکنولوژی( میکروبی؛ زیست ف

زیست پلشکی 

 ایسامانه
Systems 

Biomedicine 

کارشناسی ارشد پلشکی مولکولی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خوون؛ نانوفنواوری پلشوکی؛    

فنواوری پلشوکی  بیوصکنولووژی پلشوکی(؛ بیوصکنولووژی؛       ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ ژنتیک؛ ژنتیوک انسوانی؛ زیسوت   

میکوروب  بیوصکنولوژی کشاورزی؛ بیوصکنولوژی میکروبی؛ زیست شناسی  کلیه گرایش ها(؛ زیسوت پلشوکی؛ انگول شناسوی؛     

 نانوزیسوت فنواوری؛  ؛ بیولووژی و کنتور  نواقلین بیماریهوا(      ناقلین مبارزه با شناسی؛ قارچ شناسی؛ حشره شناسی پلشکی و

 حرفه ای علوك آزمایشگاهیدکتری دندانپلشکی؛ داروسازی و  ؛عمومی رشته های پلشکیدکتری 

 زیست فناوری

 پلشکی

های  گرایش؛ زیست شناسی پلشکی ایمنی شناسی؛ بالینی ؛ بیوشیمی؛ ژنتیک انسانیکارشناسی ارشد یا با؛صر در رشته ژنتیک

 نواوری پلشوکی بیوصکنولوژی پلشوکی(؛ همواصولوژی  خونشناسوی(؛     زیسوت ف ؛ ژنتیوک و بیوشویمی(  سلولی و مولکولی؛ علوك 

 ؛ دامپلشکیعلوك آزمایشگاهیدکتری  ؛زیداروسا ی ودندانپلشک ی،دکتری عمومی پلشکبیوصکنولوژی میکروبی؛ 

 نتیک پلشکیژ

دیریت سالمت سالمندی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عموومی؛ اپیودمیولوژی؛ مو    ؛کارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی

موددکاری اجتمواعی؛ بینوایی سونجی؛ رفواه اجتمواعی؛ روانشناسوی بوالینی؛          ؛مدیریت خدمات بهداشتی درموانی  ؛صوانبصشی

علووك بهداشوتی در    ؛مشاوره در مامایی؛ فیلیوصراپی؛ شنوایی شناسی؛ کاردرمانی؛ گفتار درمانی؛ علوك صغذیوه ؛مامایی ؛پرستاری

 ؛و دکتری عموومی پلشوکی   ؛ مدیریت ورزشیی؛ جامعه شناسی؛ جمعیت شناسیصغذیه؛ جامعه شناسی؛ پژوهش های اجتماع

 دندانپلشکی و داروسازی

 سالمند شناسی

دامپلشکی؛ کارشناسی ارشد کلیه رشتهدکتری علوك آزمایشگاهی و دکتری عمومی پلشکی؛ داروسازی؛ دندانپلشکی؛ دکتری 

عی، استراصژیک؛ مدیریت بحوران؛ پدافنود غیرعامول؛ مودیریت     های علوك پلشکی و کارشناسی ارشد رشته های: مطالعات دفا

(؛ مشواوره  HSEبا گرایش امنیت اطالعات؛ ایمنی، بهداشوت و محویط زیسوت      ITسوانح طبیعی؛ مهندسی فناوری اطالعات 

ای، صوانبصشی(؛ مدیریت اجرایی؛ مدیریت ورزشی؛ محویط زیسوت؛ مهندسوی پلشوکی؛ مودیریت       مدرسه ای، شغلی، خانواده

مودیریت محویط   ناوری اطالعات؛ مدیریت شهری؛ مصاطرات محیطی  گرایش طبیعی و انسوان سواخت(؛ مودیریت دولتوی؛     ف

 زیست با گرایش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست؛ مهندسی برق

بالیا و  المت درس

 فوریت ها
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انشناسی  کلیه گورایش هوا(؛ پوژوهش    کارشناسی ارشد درکلیه رشته های علوك پلشکی؛ علوك اجتماعی  کلیه گرایش ها(؛ رو

ریلی رفاه اجتماعی وزارت علوك اجتماعی؛ علوك ارصباطات اجتماعی؛ ارصباطات اجتماعی  صحقیق درارصباطات اجتماعی(؛ برنامه

 ؛ژورنالیسم پلشوکی علوك، صحقیقات وفناوری؛ مدیریت دولتی؛ جغرافیا و برنامه ریلی شهری؛ جغرافیا و برنامه ریلی روستایی؛ 

 عمومی پلشکیدکتری  ؛بهداشت روان

رفاه  سالمت و

 اجتماعی

کارشناسی ارشدعلوك صغذیه؛ علوك بهداشتی در صغذیه؛ اقتیاد بهداشت؛ مودیریت خودمات بهداشوتی درموانی؛ اپیودمیولوژی؛      

ی؛ علووك  بهداشتی(؛ بهداشوت وایمنوی موادغوذای    آموزش بهداشت؛ آمار زیستی؛ علوك و ننایع غذایی  گرایش کنتر  کیفی و

مهندسوی  آشوامیدنی؛  مدیریت  بوا پایوه کارشناسوی صغذیوه(؛ کنتور  موواد خووراکی و        صغذیه دربحران و حوادث غیرمترقبه؛ 

 عمومی پلشکی؛ دندانپلشکی و داروسازیدکتری کشاورزی گرایش ننایع غذایی  با پایه کارشناسی علوك صغذیه(؛ 

 سیاست های غذا 

 صغذیه و

؛ اقتیاد بهداشت  صماك گرایش ها(؛ مدیریت صوانبصشوی؛ رفواه اجتمواعی    ؛مات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشد مدیریت خد

آموزش بهداشت؛ اموزش  ارزیابی فناوری سالمت؛ ؛ایبهداشت محیط؛ بهداشت حرفه ؛برنامه ریلی رفاه اجتماعی؛ اپیدمیولوژی

 ؛سیاسوتگذاری عموومی  امایی؛ سوالمت و صرافیوک؛   بهداشت و ارصقاء سالمت؛ سالمت سالمندی؛ اکولوژی انسانی؛ پرستاری؛ م

مودیریت   MBAدامپلشوکی؛  دکتری حرفه ای علوك آزمایشگاهی؛ دکتری دندانپلشکی و داروسازی؛  ؛عمومی پلشکیدکتری 

 بوا پایوه    MBAمودیریت اجرایوی، مودیریت بازرگوانی و     مدیریت دارو؛ کارشناسی ارشود رشوته هوای    MBA بیمارستانی؛ 

؛ سا  سوابقه اشوتغا  در سیسوتم سوالمت کشوور بوا صاییود بوا؛صرین مقواك دسوتگاه مربوطوه(            2کی و کارشناسی علوك پلش

 اپیدمیولوژی

گذاری سیاست

 سالمت

 شنوایی شناسی کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دکتری عمومی پلشکی

 طب سنتی ایرانی ینیبال یصصیی یو رشته ها یپلشک یعموم یدکتر

 طب سوزنی ینیبال یصصیی یو رشته ها یپلشک یعموم یدکتر

دندانپلشکی؛ داروسازی و دامپلشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های فیلیولووژی؛ زیسوت شناسوی  بوا      ؛دکتری عمومی پلشکی

بیوشیمی(؛ ژنتیوک انسوانی؛ ژنتیوک پلشوکی؛ علووك       گرایش علوك سلولی و مولکولی، علوك جانوری، میکروبیولوژی، ژنتیک و

 کاردرموانی؛  فیلیووصراپی؛  ؛ کلیه گرایش ها(؛ فارمواکولوژی علوك شناختی (؛ سم شناسی؛ بیوشیمی بالینی؛ صشریحی  آناصومی

گفتاردرمانی؛ اعضای مینوعی و وسوایل کمکوی؛ بینوایی سونجی؛ شونوایی شناسوی؛ فیلیوک پلشوکی؛ بیوفیلیوک؛ فنواوری           

نشناسی سالمت؛ مهندسی بیومکانیوک؛ مهندسوی   صیویربرداری پلشکی؛ روانشناسی بالینی؛ روانشناسی کودک و نوجوان؛ روا

 الکترونیک؛ ریاضی؛ ایمنی شناسی پلشکی؛ هوش مینوعی؛ روانشناسی عمومی –پلشکی  کلیه گرایش ها(؛ مهندسی برق 

 علوك اعیاب

 کارشناسی ارشد علوك صشریحی؛ فیلیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ایمنی شناسی؛ ایمنی شناسی پلشکی؛ 

شناسی؛ انگل شناسی پلشوکی؛ قوارچ شناسوی؛ قوارچ شناسوی پلشوکی؛ خوون شناسوی آزمایشوگاهی و بانوک خوون؛             انگل

میکروبشناسی پلشکی؛ ویروس شناسی پلشکی؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ علوك صغذیه؛ صغذیه بالینی؛ میکروبشناسی مواد 

؛ زیست شناسی جانوری  همه گرایشها(؛ زیست فناوری میکروبی؛ زیست غذایی؛ سم شناسی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی

 دکتری عمومی پلشکی، دندانپلشکی، داروسازی، دامپلشکی؛ فناوری مولکولی

لوك بیومدیکا  ع

 مقایسه ای

 وك صشریحیعل دامپلشکی بافت شناسی؛ دکتری عمومی پلشکی، دندانپلشکی، ؛کارشناسی ارشد علوك صشریحی  آناصومی(؛ جنین شناسی

و بوه بعود کوه دارای     1399-1400با عنایت به میوبات نظواك پلشوکی بوه پذیرفتوه شودگان ورودی سوا  صحیویلی        صوجه: 

 طالعوات اهای غیر از علوك صغذیه هستند شماره نظاك پلشکی و پرونده کار داده نصواهد شود. جهوت کسوب    کارشناسی رشته

 .بیشتر به سازمان نظاك پلشکی مراجعه فرمایید

کارشناسی ارشد رشته علوك صغذیه؛ علووك صغذیوه در بحوران؛ علووك بهداشوتی در صغذیوه؛ علووك صغذیوه در بحوران و حووادث           

مهندسی شیمی گرایش ننایع غذایی  با پایه غیرمترقبه؛ صغذیه بالینی؛ صغذیه ورزشی؛ علوك وننایع غذایی؛ بیوشیمی بالینی؛ 

لوژی ورزشی  با پایه کارشناسی علوك صغذیه(؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی  با کارشناسی ارشد فیلیو ؛کارشناسی علوك صغذیه(

بیوشیمی  با پایه کارشناسوی   ؛ با پایه کارشناسی علوك صغذیه(کنتر  مواد خوراکی و آشامیدنی  ؛پایه کارشناسی علوك صغذیه(

 بوا پایوه   اورزی گورایش نونایع غوذایی    مهندسی کشو زیست شناسی جانوری  با پایه کارشناسی علوك صغذیه(؛ علوك صغذیه(؛ 

 داروسازی ؛کارشناسی علوك صغذیه(؛ دکتری عمومی پلشکی

 ؛زك به ذکر است مهندسی کشاورزی علوك دامی  گرایش صغذیه داك( مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.

 علوك صغذیه
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زیسوت شناسوی  کلیوه      کلیه گرایشها(؛ بیولوژی سلولی و مولکولیزیست شناسی جانوری؛ کارشناسی ارشد علوك صشریحی؛ 

زیسووت فوون آوری پلشووکی؛ میکووروب شناسووی پلشووکی؛ میکووروب شناسووی؛ ویووروس شناسووی پلشووکی؛     گوورایش هووا(؛

؛ سم شناسی؛ بیولوژی صکوینی؛ ایمنی شناسوی پلشوکی؛ فیلیولووژی؛ فارمواکولوژی؛ بیوشویمی       زیست فناوری(بیوصکنولوژی

های عمومی در رشتهدکتری ایشگاهی و بانک خون  هماصولوژی(؛ نانوفناوری پلشکی؛ بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزم

 حرفه ای دامپلشکیدکتری پلشکی؛ دندانپلشکی؛ داروسازی و 

 لوك سلولی کاربردیع

کارشناسی ارشد در رشته های علوك و ننایع غذایی کلیه گورایش هوا(؛ شویمی موواد غوذایی؛ میکروبیولووژی موواد غوذایی؛         

علوك غذایی؛ مهندسی کشاورزی  گرایش علوك و نونایع غوذایی(، بهداشوت و ایمنوی موواد غوذایی؛        ؛ننایع غذایی مهندسی

بهداشت و کنتر  کیفی مواد غذایی  با پایه کارشناسی علوك صغذیه یا علوك و ننایع غذایی گرایش کنتر  کیفی و بهداشت یا 

دکتوری   ؛و آشامیدنی  با پایوه لیسوانل علووك و نونایع غوذایی(      کنتر  مواد خوراکیبهداشت محیط و یا بهداشت عمومی(؛ 

 پلشکی عمومی، دندانپلشکی و دامپلشکی

 علوك و ننایع غذایی

بیولوژی سلولی و ملکولی  کلیه گرایشها(؛ زیست فناوری پلشکی؛ فیلیک پلشکی؛ ایمنی شناسی پلشکی؛ بیوشیمی بوالینی؛  

 ؛فناوری صیویربرداری پلشکیمهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرصو پلشکی؛  بیوفیلیک؛ فیلیولوژی؛ نانوصکنولوژی پلشکی؛

 دکتری عمومی پلشکی و دکتری عمومی داروسازی

های علوك و فناوری

 صیویربرداری پلشکی

گرایش صیویربرداری 

 سلولی مولکولی

هوا(؛ فنواوری   یشکارشناسی ارشود فیلیوک پلشوکی؛ مهندسوی پلشوکی گرایش بیوالکتریوک(؛ مهندسوی بورق  کلیوه گورا          

عموومی پلشوکی؛   دکتری و سی صی اسکن(؛ آمار ریاضی؛ ریاضی با گرایشهای محض و کاربردی؛  MRIصیویربرداری پلشکی  

 مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرصو پلشکی

های علوك و فناوری

 صیویربرداری پلشکی

گرایش صیویربرداری 

 عیبی

 پلشکی فارماکولوژی ای علوك آزمایشگاهیدکتری حرفه ؛زیداروسا ی ودندانپلشک ی،لشککارشناسی ارشد فارماکولوژی؛ دکتری عمومی پ

مهندسی پرصوپلشکی؛ مهندسی هسوته ای   ؛مهندسی پلشکی ؛بیوفیلیک ؛فیلیک ؛کارشناسی ارشد رشته های فیلیک پلشکی

 ؛هسووته ای پلشووکی ؛(MRI پرصوپلشووکی؛ فنوواوری صیووویربرداری پلشووکی  ؛صکنولوووژی رادیولوووژی ؛ گوورایش پرصوپلشووکی(

 پلشکی عمومی، دندانپلشکی و داروسازیدکتری فوصونیک؛ ؛ (رادیوبیولوژی و حفاظت پرصوییرادیوبیولوژی  

 

 فیلیک پلشکی

 

 یفیلیوصراپ عمومی پلشکی دکتری؛ فیلیوصراپی ورزشی؛ فیلیوصراپیکارشناسی ارشد 

(؛ زیسوت شناسوی  گورایش جوانوری و سولولی و      و داك ریکارشناسی ارشد فیلیولوژی پلشوکی؛ فیلیولووژی  انسوانی، جوانو    

 ؛ دامپلشکیزیدکتری عمومی پلشکی، دندانپلشکی و داروسامولکولی(؛ پرستاری  از جمله بیهوشی(؛ مامایی؛ 
 پلشکی فیلیولوژی

وك صشوریحی و  بیولوژی ملکولی؛ عل -فیلیوصراپی؛ بیوشیمی  ؛کاردرمانی -صربیت بدنی  ؛کارشناسی ارشد رشته های فیلیولوژی

 پلشکی و دندانپلشکی ؛دکتری عمومی داروسازی
 فیلیولوژی ورزشی

 ؛پواصوبیولوژی  ؛انگول شناسوی پلشوکی    ؛بواکتری شناسوی پلشوکی    قوارچ شناسوی؛   ؛کارشناسی ارشد قارچ شناسوی پلشوکی  

 و دامپلشکی حرفه ای علوك آزمایشگاهیدکتری  ؛داروسازی ؛دکتری عمومی پلشکیایمنی شناسی پلشکی؛ میکروبیولوژی؛ 
 قارچ شناسی پلشکی

 کار درمانی کارشناسی ارشد کاردرمانی و ارگونومی 

کتابداری و اطوالع رسوانی فنواوری اطالعوات سوالمت؛ آمووزش مودارک         ؛کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پلشکی

 پلشکی؛ اقتیاد بهداشت؛  ؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ انفورماصیک مدارک پلشکی یا فناوری اطالعات(پلشکی

 آموزش پلشکی؛ اپیدمیولوژی؛ ارزیابی فناوری سالمت ؛ژورنالیسم پلشکی؛ علم سنجی؛ علم اطالعات و دانش شناسی

کتابداری و اطالع 

 رسانی پلشکی

 گفتار درمانی یدرمان گفتار یبا مدرک کارشناس رشته ها نرفاً هیارشد کل یکارشناس

 مامایی ایی و مشاوره در ماماییکارشناسی ارشد رشته های مام

کارشناسوی ارشود    ؛؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشود علووك پلشوکی  بوا کارشناسوی موددکاری اجتمواعی(       عمومیدکتری 

 رفاه اجتماعی ؛مدیریت خدمات اجتماعی ؛مددکاری اجتماعی
 مددکاری اجتماعی

؛ فیلیووصراپی؛ گفتاردرموانی؛ شونوایی شناسوی؛ رفواه      مشاوره و روانشناسی درکلیوه گورایش هوا؛ کاردرموانی     کارشناسی ارشد

 اجتماعی؛ روانشناسی سالمت؛ روانشناسی نظامی؛ کودکان استلنایی؛ مدیریت صوانبصشی؛ اعضای مینوعی و وسایل کمکوی؛ 

 عمومی پلشکیدکتری پرستاری؛ بهداشت روان؛ 

 مشاوره صوانبصشی
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داروسوازی و   ؛عموومی پلشوکی  دکتری ؛ کارشناسی ارشد و با؛صر کلیه رشته های علوك پلشکی و غیر علوك پلشکی در مقطع

 (Ph.Dمتصییین بالینی و دکتری صصییی   دندانپلشکی؛

؛زك به ذکر است به غیر از دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پلشکی، متصییین بوالینی پلشوکی و رشوته روانشناسوی     

بوا موضووع    )مقطع کارشناسی ارشد یا با؛صر(یا یک کتاب یا پایان نامه بالینی؛ سایر داوطلبان مللك به ارايه حداقل یک مقاله 

باشند که ؛زك است هنگاك ثبت ناك آزمون  یازمان اعالك شده در اطالعیه(، ارايه  آپلود( نماینود. بررسوی موضووع و    اعتیاد می

بود. ؛زك به ذکر در هر نورت  صاییود یوا    صایید یا عدك صایید آن به عهده هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریلی رشته خواهد

 عدك صایید(  هلینه ثبت ناك برگردانده نصواهد شد.

 مطالعات اعتیاد

انفورماصیک پلشکی؛ مدیریت صوانبصشی؛ رفواه اجتمواعی؛    ؛فناوری اطالعات سالمتکارشناسی ارشد آموزش مدارک پلشکی؛ 

نی؛ ارزیوابی  داری و اطالع رسانی پلشکی؛ کتابداری و اطالع رسوا کتاب ؛مددکاری اجتماعی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 و علوك آزمایشگاهی دندانپلشکی ؛داروسازی ی عمومی دررشته های پلشکی؛فناوری سالمت و دکتر

مدیریت اطالعات 

 سالمت

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

؛ مودیریت  آمووزش پلشوکی؛ مودیریت اجرایوی؛ ماموایی      مدیریت صوانبصشی؛ رفاه اجتماعی؛ارزیابی فناوری سالمت؛ سالمت، 

دکتری عمومی  ؛کارآفرینی؛ Business Administrationبهداشت عمومی؛  ؛پرستاری؛ پرستاری؛ مدیریت  کلیه گرایشها(

 شکیدامپل ؛زیداروسا ی ودندانپلشک ی،پلشک

مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

کارشناسی ارشد علوك صشریحی  آناصومی، بافت شناسی و جنین شناسی(؛ زیست شناسی سولولی مولکوولی؛ زیسوت شناسوی     

شناسی پلشکی؛ مهندسی پلشکی  کلیه گرایشوها(؛ فیلیولووژی؛ فارمواکولوژی؛     جانوری؛بیوصکنولوژی  زیست فناوری(؛ ایمنی

 ؛فیلیوک پلشوکی   ؛خون شناسی آزمایشگاهی و بانوک خوون   ؛مر؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانیسم شناسی؛ بیوپلی

زیست فناوری پلشکی؛ مهندسوی پلیمور؛ مهندسوی موواد، مهندسوی شویمی؛ شویمی؛         ؛نانوصکنولوژی پلشکی ؛نانوصکنولوژی

دامپلشکی؛ مهندسی کوامپیوصر؛ مهندسوی    شناسی صکوینی؛ بافت شناسیبیوشیمی؛ مهندسی مکانیک  کلیه گرایشها(؛ زیست

 نساجی؛ مهندسی برق کلیه رشته ها(

 و علوك آزمایشگاهیدکتری حرفه ای دامپلشکی  ؛داروسازی و دندانپلشکی ؛ی عمومی در رشته های پلشکیدکتر

 مهندسی بافت

آب و  -موران  ع مهندسوی  ؛ی محویط کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیسوت؛ مهندسوی بهسواز   

محیط زیست؛ محیط زیست  -؛ مدیریت، برنامه ریلی و آموزش محیط زیست؛ محیط زیست؛ مهندسی منابع طبیعی فاضالب

آموزش محیط زیست؛ کلیه گرایشهای شویمی؛ مهندسوی شویمی؛     –مدیریت؛ محیط زیست  -برنامه ریلی؛ محیط زیست  -

مدیریت پسماند؛ مهندسی بهداشت محیط  –ندسی بهداشت محیط مهندسی عمران؛ مهندسی مکانیک؛ اکولوژی انسانی؛ مه

 –سم شناسی محیط؛ مهندسی بهداشوت محویط    –بهره برداری و نگهداری از صاسیسات بهداشتی شهری؛ بهداشت محیط  –

بهداشت پرصوها؛ مهندسی عمران گرایش محیط زیست؛ مهندسی عمران گرایش آب و  –مدیریت کیفیت هوا؛ بهداشت محیط 

 البفاض

بهداشت مهندسی 

 محیط

 

مهندسی برق  کلیه گرایش ها(؛ فیلیک  کلیه گورایش هوا(؛ اعضوای میونوعی و وسوایل       مهندسی پلشکی؛ کارشناسی ارشد

فناوری اطالعات؛  ؛کامپیوصر  کلیه گرایشها( ؛انفورماصیک پلشکی ؛فیلیک پلشکی ؛ارگونومی ؛کاردرمانی ؛گفتار درمانی ؛کمکی

 عمومی پلشکیدکتری مهندسی پرصوپلشکی و  ؛فیلیوصراپی ؛فیلیوصراپی ورزشی ؛یی سنجیبینا ؛شنوایی شناسی

 مهندسی پلشکی

  بیوالکتریک(

مهندسی برق  مهندسی مکاصرونیک؛ ها(؛ها(؛ مهندسی مکانیک  کلیه گرایشکارشناسی ارشد مهندسی پلشکی  کلیه گرایش

ها(؛ اعضای مینوعی و وسایل کمکی؛ انفورماصیک پیوصر کلیه گرایشمهندسی و علوك کام  کلیه گرایش ها(؛ مهندسی رباصیک؛

شوامل   فناوری اطالعات سالمت؛ فیلیوصراپی؛ فیلیوصراپی ورزشی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی، مجموعه مهندسی هوا و فضا  پلشکی؛

حیتهای پوروازی، مهندسوی فضوایی،    الرندگی، دینامیک پرواز و کنتر ، سازههای هوایی، آيرودینامیک، سوانح هووایی و نو  برشته های جلو

 عمومی پلشکیدکتری ( و مهندسی فناوری ماهواره

 مهندسی پلشکی

  رباصیک پلشکی(

هوا(؛  گورایش  کلیوه ها(؛ شویمی   کارشناسی ارشد نانوفناوری پلشکی نانوصکنولوژی پلشکی(؛ بیوفیلیک؛ فیلیک  همه گرایش

مهندسوی نسواجی؛ بیوصکنولوژی کلیوه     ؛هوا( موواد  کلیوه گورایش   گرایشها(؛ مهندسی  کلیهزیست شناسی   ؛شیمیمهندسی

ایمونولوژی؛ اعضای مینوعی؛ انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پلشکی و مبارزه  ؛گرایشها(

 ؛داشوتی در صغذیوه  علووك و نونایع غوذایی؛ علووك به     ؛علوك صغذیه ؛؛ ژنتیک انسانی بیولوژی وکنتر  ناقلین بیماریها( با ناقلین

فیلیوک پلشوکی؛    ؛ویروس شناسی پلشکی؛ مهندسی بهداشت محیط ؛میکروب شناسی ؛قارچ شناسی ؛فیلیوصراپی ؛فیلیولوژی

 وری پلشکیافن نانو
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شیمی  ؛نانوبیوصکنولوژی؛ فوصونیک سم شناسی؛ هماصولوژی؛ مهندسی پلشکی؛ زیست فناوری پلشکی؛ زیست فناوری دارویی؛

 ؛عموومی پلشوکی  دکتوری   ؛فنواوری صیوویربرداری پلشوکی   پلیمور؛ نانوفیلیوک؛   مهندسوی  دارویی؛ صکنولوژی گردش خوون؛  

 ای دامپلشکیحرفهدکتری ؛ دندانپلشکی و داروسازی

؛ ایمنی شناسی؛ بیولوژی سلولی ؛ علوك آزمایشگاهی؛ دامپلشکیکارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ پاصوبیولوژی؛ باکتری شناسی

 حرفوه ای علووك آزمایشوگاهی؛   دکتوری  ؛ زیداروسوا  ی ودندانپلشوک  ی،اسی؛ دکتری عموومی پلشوک  و مولکولی؛ میکروب شن

 دامپلشکی

ویروس شناسی 

 پلشکی

دکتری عمومی  پلشکی، دندانپلشکی، داروسازی(؛ کارشناسی ارشد رشته های علوك کامپیوصر؛ مهندسی کامپیوصر؛ مهندسوی  

هوا(؛ مهندسوی مکانیوک  گورایش بیومکانیوک، طراحوی کواربردی و         برق  کلیه گرایش ها(؛ مهندسی پلشکی  کلیه گرایش

 مکاصرونیک(؛ بیوانفورماصیک؛ زیست فناوری پلشکی

هوش مینوعی در 

 علوك پلشکی

یادگیری الکترونیکی در علوك پلشکی؛ آموزش پلشکی؛ صکنولوژی آموزشی در  کارشناسی ارشد صماك رشته های علوك پلشکی؛

 لشکی؛ دندانپلشکی و داروسازیپعلوك پلشکی؛ دکتری عمومی 

یادگیری الکترونیکی 

 در علوك پلشکی

 های دندان پزشکیرشته

 پلشکیای دنداندکتری حرفه

 سالمت دهان و

پلشکی دندان

 اجتماعی

 مواد دندانی پلشکیای دنداندکتری حرفه

 های داروسازیرشته

 * دکتری عمومی داروسازی

 * کارشناسی ارشد رشته داروسازی 

 کنتر  دارو 

های و فرآورده

 آرایشی و بهداشتی

 * دکتری عمومی داروسازی

 * کارشناسی ارشد رشته داروسازی 
 فارماسیوصیکل

 *دکتری عمومی: داروسازی، پلشکی، دامپلشکی، دندانپلشکی، علوك آزمایشگاهوی

گرایشهای علوك سلولی و مولکولی، *کارشناسی ارشوود رشته های: داروسازی، بیوشیمی بالینی، بیوشیمی، زیست شناسی  

 ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست فناوری(، سم شناسی، داروشناسی

 سم شناسی

 *دکتری عمومی داروسازی

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 
 داروسازی سنتی

 *دکتری عمومی داروسازی

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 
 داروسازی هسته ای

 و پلشکی*دکتری عمومی: داروسازی 

وری پلشکی  بیوصکنولوژی پلشکی(، مهندسی اوری دارویی، زیست فنا*کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، زیست فن

 شیمی، بیوشیمی، زیست شناسی،  میکروب شناسی، نانوصکنولوژی پلشکی  و نانوصکنولوژی دارویی، زیست فناوری میکروبی

زیست فناوری 

 دارویی         

 داروسازی، پلشکی، دامپلشکی *دکتری عمومی:

*کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، ناپیوسته اقتیاد، اقتیاد بهداشت، ارزیابی فناوری سالمت، مدیریت خدمات بهداشتی 

 و درمانی، نظارت بر امور دارویی 

اقتیاد و مدیریت 

 دارو

 *دکتری عمومی: داروسازی، پلشکی

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی. 

رشناسی رشته داروسازی، مشروط به دارا بودن کارشناسی ارشد رشته های شیمی، زیست شناسی، بیوصکنولوژی، * کا

 بیوشیمی، علوك گیاهی، کشاورزی و فیتوشیمی

 فارماکوگنوزی
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 *دکتری عمومی داروسازی

 *کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، شیمی آلی، شیمی صجلیه، شیمی دارویی 
 شیمی دارویی

 کتری عمومی داروسازی*د

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 
 داروسازی بالینی

 علوك آزمایشگاهیو دکتری  دندانپلشکی، داروسازی، پلشکی، دامپلشکیعمومی:  دکتری*

وری نانوصکنولوژی پلشکی، زیست فنا داروسازی، نانوصکنولوژی، بیوصکنولوژی  کلیه گرایش ها(، :رشته های ارشد کارشناسی*

صغذیه، ایمنی شناسی  کی، داروشناسی، سم شناسی، فیلیولوژی، بیوشیمی، بیوفیلیک، علوك صغذیه، علوك بهداشتی درپلش

پلشکی، ژنتیک، مهندسی ژنتیک،  زیست شناسی  گرایش علوك سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیلیک، 

ا(، شیمی  کلیه گرایش ها(، ژنتیک انسانی، مهندسی ژنتیک(، میکروب شناسی پلشکی، مهندسی پلشکی  کلیه گرایش ه

 پلیمر، بیومواد و بیوانفورماصیک 

 نانوفناوری دارویی

 در یکی از رشته های داروسازی، پلشکی، دندانپلشکی و دکتری حرفه ای دامپلشکی دکتری عمومی*

ی پلشکی، نانوفناوری دارویی، مهندسی *کارشناسی ارشد رشته های: داروسازی، زیست فناوری  کلیه گرایش ها(، نانوفناور

پلیمر، زیست شناسی سلولی ملکولی، فیلیک پلشکی، بیوفیلیک، شیمی  کلیه گرایش ها( بیوشیمی  پایه و بالینی(، 

بیومکانیک، ایمنی شناسی پلشکی، ژنتیک، شیمی  آلی و پلیمر(، مهندسی بافت، زیست فناوری پلشکی، مهندسی شیمی، 

 ی داروسازی و مهندسووووی پلشکووووی  زیست مواد(مهندسی مواد، مهندس

 زیست مواد دارویی

 *دکتری عمومی داروسازی

 *کارشناسی ارشد رشته داروسازی 

شیمی مواد خوراکی 

 و آبشناسی پلشکی
 

 

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی
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