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 مقدمه :

اول  یمرحله نتایجبدینوسیله ضمن اعالم ، داوطلبان عزیز موفقیت برایو  سربلندیکران به درگاه ایزد منان و آرزوی ا سپاس بیب

 و داروسازی ،و تخصصی بهداشت ،پزشكی یهای علوم پایهرشتهو دکتری پژوهشی ( Ph.Dآزمون ورودی دوره دکتری تخصصی )

 :نماید، توجه پذیرفته شدگان عزیز را به نكات زیر جلب می1401-1402سال تحصیلی پزشكی دندان
 

 

 

های سنجش و پذیرش دانشجو در دوره»بر اساس قانون  پذیرش دانشجو بر اساس نمرات آزمون کتبی و مصاحبه است. 1-1

شورای »مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات  18/12/94مصوب « ها و مراکز آموزش عالی کشورتحصیالت تكمیلی در دانشگاه

کتری پژوهشی به ، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و د«های تحصیالت تكمیلیسنجش و پذیرش دانشجو در دوره

 پذیرد:شرح زیر انجام می

 
 تهیه طرح واره مصاحبه علمی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری کتبیآزمون  شیوه پذیرش

 - %30 %20 %50  دکتری تخصصی

 %20 %30 %20 %30  دکتری پژوهشی

 

برابر ظرفیت، جهت  به تعداد دو ،و نیز ظرفیت رشته داوطلبان یبا توجه به سهمیهو رشته در هر ی داوطلبان نمرهبر اساس  2-1

اند یا در جمع اند، یا حد نصاب نمره کتبی را کسب نكردهلذا افرادی که به مصاحبه دعوت نشده .اندشدهدوم دعوت  یمرحلهآزمون 

 اند.دو برابر ظرفیت رشته قرار نگرفته

درصد میانگین کل نمرات شرکت کنندگان در آزمون کتبی هر رشته و کسب  50در مرحله اول آزمون )کتبی( کسب حدنصاب  1-3

درصد میانگین نمره  50درصد از نمره کتبی آزمون الزامی است. همچنین در مرحله دوم آزمون )مصاحبه( کسب حداقل  30حداقل 

 باشد.رعایت سایر شرایط و مقررات الزامی میدرصد اول هر رشته با  5تراز شده مرحله دوم 

 

 :گانه آمایشی به شرح زیر استهای پذیرنده دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به تفکیک مناطق دهدانشگاه 4-1

 ، گیالن بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندرانهای علوم پزشكی: شامل دانشگاه 1آمایشی ی منطقه -1

 ارومیه، تبریزهای علوم پزشكی: شامل دانشگاه 2آمایشی ی منطقه -2

 کردستان، کرمانشاه، همدانهای علوم پزشكی: شامل دانشگاه 3آمایشی ی منطقه -3

 ،اهوازعلوم پزشكی:  هایشامل دانشگاه 4آمایشی ی منطقه-4

 ، فسا، هرمزگانشیرازهای علوم پزشكی: شامل دانشگاه 5آمایشی ی منطقه-5

 ، اراکقم ،زنجان، قزوینهای علوم پزشكی: شامل دانشگاه 6آمایشی ی منطقه-6

 اصفهان، شهرکرد،کاشان، یزدهای علوم پزشكی: شامل دانشگاه 7آمایشی ی منطقه-7

 کرمانعلوم پزشكی:  هایشامل دانشگاه 8آمایشی ی منطقه-8

 مشهد سبزوار، بیرجند،های علوم پزشكی: شامل دانشگاه 9آمایشی ی منطقه-9

علوم ، شهید بهشتی، ، تهرانهللاارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه: علوم پزشكی هایشامل دانشگاه 10آمایشی ی منطقه-10

 ، دانشگاه مجازی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهداسالمی، دانشگاه آزاد (رویان)، جهاد دانشگاهی توانبخشی و سالمت اجتماعی

 سازمان انتقال خون ایران و

 :دعوت داوطلبان به مصاحبه -1
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است: زیرهای علوم پزشکی مجری دوره دکتری پژوهشی به شرح فهرست سازمانها/مؤسسات و دانشگاه  1-5  

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه -1

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان -2

 درمانی اهوازدانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی،  -3

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران -4

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل -5

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز -6

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران -7

 سمناندانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی  -8

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی -9

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید صدوقی یزد -10

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان -11

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان -12

 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی  -13

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران -14

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد)خراسان رضوی( -15

 

 های پژوهشی مصاحبه در دوره

 ) ArticleOriginal( اله اصیل پژوهشیمق 2توانند در مصاحبه دکتری پژوهشی شرکت نمایند که دارای حداقل داوطلبانی می (1

 باشند. مسئولیا  نویسنده اولبعنوان   PubMedیا  ciencesSeb of Wهای بین المللی در نمایه شده چاپ و نمایه

  مهم: اتتذکر

 باشد.بایست چاپ شده باشد و مستندات مربوط به ارسال و در دست بررسی بودن مقاله مورد قبول نمیمقاالت می 

( Acceptance غیرقابل قبول ).است 

  مقاالت مجالت خارجی نمایه شده در(Emerging Source Citation Indexing (ESC)) باشدقابل قبول نمی . 

شود و پذیرش مربوط به انتخاب رشته در مراکز در هر دانشگاه علوم پزشكی برای هر رشته فقط یک مصاحبه انجام می (2

 گیرد.تحقیقات آن دانشگاه، با همان مصاحبه صورت می

انتخاب رشته/محل و ارسال  نسبت به 12/05/1401شنبه چهارتا روز  10/05/1401 شنبهدوروز داوطلبان مجاز باید از  (3

  خود از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی اقدام نمایند. مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی

توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع بررسی شده و در صورت تأیید، داوطلب به مصاحبه  ،مقاالت بارگذاری شده (4

بخش مصاحبه نیست و منوط دعوت خواهد شد. صرف مجاز به انتخاب رشته/محل شدن در این مرحله به معنای حضور در 

  باشد.به تأیید مقاالت می

های علوم پزشكی که دارای ظرفیت باشد در دانشگاه سه مرکز تحقیقاته هر داوطلب بر اساس اولویت نمره کتبی، حداکثر ب (5

 معرفی خواهد شد.
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 عنوان مثال:ه ب

 های خود را به شرح زیر انتخاب کرده باشد:اگر داوطلبی اولویت

 1مرکز تحقیقات الف در دانشگاه شماره  -1

 1مرکز تحقیقات ب در دانشگاه شماره  -2

 2 مرکز تحقیقات ج در دانشگاه شماره -3

 3مرکز تحقیقات الف در دانشگاه شماره  -4

 2مرکز تحقیقات د در دانشگاه شماره  -5

 4مرکز تحقیقات د در دانشگاه شماره  -6

. 

. 

خواهد بود. مشروط بر اینكه نمره داوطلب آنگونه باشد که در  2و  1دانشگاه شماره  ،در این حالت ترتیب معرفی ایشان برای مصاحبه

 رشته مورد نظر در این سه مرکز قبول شده باشد. به عبارت دیگر ظرفیت هیچكدام از این سه مرکز تكمیل نشده باشد.

ظرفیت هر  در صورتیكه و 3 و 2، 1ای شماره هشده باشد، به دانشگاه تكمیل 1چنانچه ظرفیت پذیرش مرکز الف در دانشگاه شماره 

 معرفی خواهد شد. 3و  2تكمیل شده باشد، داوطلب به دانشگاه شماره  1 دو مرکز تحقیقات در دانشگاه شماره

 

های علوم های قابل انتخاب در همه دانشگاهندی از حداکثر امكان معرفی به مصاحبه، کلیه اولویتمداوطلبان باید جهت بهره (6

و سایر پارامترها انتخاب نمایند. بدیهی است  را که در رشته داوطلب پذیرش دارند مشاهده نموده و بر اساس عالقه پزشكی

داوطلبی که فقط تعدادی از مراکز تحقیقات را انتخاب کند و ظرفیت آن مراکز تحقیقات تكمیل باشد برای مصاحبه معرفی 

 پذیرش حذف خواهد شد. فرایندنشده و از 

 شود شرکت کنند.توانند در مصاحبه واحدی که براساس رشته داوطلب برگزار مین پس از معرفی به دانشگاه میداوطلبا (7

وری، مصاحبه علمی و بخش ا)در سه بخش سوابق آموزشی، پژوهشی و فنساختارمند  آزمون مرحله دوم )مصاحبه( به صورت (8

 برگزار خواهد شد.واره( عملی و طرح 

ضروری است سوابق آموزشی، پژوهشی و اطالعات مورد نیاز را از طریق سایت مرکز  ،خاب رشته/ محلداوطلبان مجاز به انت (9

های پذیرنده مورد ارزیابی قرار گیرد. الزم بارگذاری نموده تا از طریق دانشگاه www.sanjeshp.irسنجش آموزش پزشكی: 

اصل مدارک و مستندات آموزشی، پژوهشی خود را جهت ارائه به مراکز تحقیقات مصاحبه کننده به ذکر است داوطلبان، 

  همراه داشته باشند.

 تذکرات مهم:

بارگذاری نموده و در  گذاری شدههای شماره را به ترتیب در فایل (1)اشاره شده در بند  مقاالتبایست داوطلبان می -1

 زیرنویس هر مورد وضعیت مقاله را بصورت دقیق توضیح دهند.

 عنوان مثال:ه ب

 .باشد(می PubMed)مستند بارگذاری شده لینک مقاله از بانک اطالعاتی  PubMedاول/ مجله  مقاله نفر
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های بعنوان نویسنده اول یا مسئول که در نمایه e-pub)اصیل( چاپ شده یا  originalمقاله  2) دو مقاله شرطی -2

 نمایه شده باشد( باید بصورت زیر بارگذاری شود: PubMedیا  Web of Sciencesالمللی بین

 مقاله چاپ شده در مجله که در آن عنوان مجله، تاریخ چاپ مقاله، نام نویسندگان )نویسنده اول یا مسئول( قید شده باشد.  Pdfالف( 

 : نمونه

 
 

 در محل مورد نظر بارگذاری شود. PubMedیا  Web of Sciencesهای بین المللی لینک مقاله از نمایهب(

 :نمونه

  اگر مقاله نمایه شده درPubMed :باشد 
28596946https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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  اگر مقاله نمایه شده درWeb of Sciences :باشد 

e=Generahttp://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mod

5&doc=1Pq&page=4Devv5ZoBZuXhoo3&SID=E7lSearch&qid= 

 

 
 

  :های دکتری پژوهشیامتیازات تحصیلی و پژوهشی مربوط به مصاحبه دوره

 Web of Science(ISI), PubMed, Scopusمقاالت معتبر بین المللی نمایه شده در نمایه های  (1

 مقاالت معتبر منتشر شده در مجالت داخلی با زمینه علمی پژوهشی  (2

 کنگره، سمینار و همایش()  ارائه خالصه مقاالت (3

 تألیف کتب علمی  (4

 ترجمه کتب علمی (5

 بین المللی و داخلی (Patent)سند ثبت اختراع  (6

 ها(مجری طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته، ارائه توصیه نامه ) مهارتهای پژوهشی داوطلب (7

 )بودجه تحقیقاتی، کسب مقام در جشنواره های ملی، دانشجوی پژوهشگر نمونه( داشتن جوایز معتبر داخلی و بین المللی (8

ها، عضویت در هیئت تحریریه مجالت علمی، بنیاد ملی )پایان نامه های برتر منتخب در دانشگاه سوابق درخشان پژوهشی (9

 نخبگان، استعدادهای درخشان(

 دانشگاه( h-indexحل تحصیل در مقاطع قبلی) براساس سطح دانشگاه م (10

 تناسب دانشنامه داوطلب با دوره پیشنهادی (11

 معدل کل دوره قبل  (12

 تناسب  سوابق پژوهشی با دوره پیشنهادی  (13

 تسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی (14

 آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصی (15
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 گردد. اعالم می 2و  1 شماره ولاهای تخصصی و پژوهشی به شرح جدمختلف در دوره هایظرفیت رشته

 تذکرات مهم:

داوطلبان در صورت داشتن کلیهه باشند، که به صورت مجموعه می و داروسازی بهداشت و تخصصی های علوم پایه،در رشته .1

تواننهد در های هر مجموعهه میپذیرش در رشتهمدارک مورد با  مله مطابقت مدرک تحصیلی مقطع قبلشرایط مربوط از ج

ههای ها و محلبایست نسبت به انتخهاب رشهتههای آن مجموعه شرکت نمایند. لذا داوطلبان حائز شرایط میمصاحبه رشته

 مورد نظر به ترتیب اولویت و عالقه اقدام نمایند. 

بقیه اله، دانشگاه آزاد، دانشهگاه تربیهت مهدرس، دانشهگاه  ها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران،پذیرش در دانشگاه .2

سسه سرم سازی رازی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی ؤشاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، م

جههت اطهالع تواننهد بهوده و داوطلبهان میسسهه ؤآن م امكانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین سایر شرایط از جمله خدمات و

بیشتر به آن دانشگاه یا مرکز )و یا سایت مربوطه( مراجعه فرماینهد. وزارت بهداشهت، درمهان و آمهوزش پزشهكی هیچگونهه 

 .نخواهد داشت سساتمؤها یا دانشگاهشرایط خاص این  مسئولیتی در خصوص

اسهاس امكانهات موجهود، خوابگهاه در ندارنهد و بهر  اسكان و تامین خوابگاههای علوم پزشكی کشور تعهدی در قبال دانشگاه .3

جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی دانشگاه یا مرکز مورد نظر توانند میدهند. داوطلبان اختیار دانشجو قرار می

مرکز سنجش آموزش پزشهكی در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشكی، بهداشت و تخصصی و همچنین مراجعه کنند. 

 ت. د داشنیا عدم ارائه خوابگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهمورد ارائه 

برای اعضای رسمی سپاه با ارائهه مجهوز شهرکت در آزمهون از معاونهت بهداشهت، بقیه اله تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی  .4

درمان و آموزش پزشكی سپاه و همچنین سایر نیروهای مسلح شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفهاع بها 

لوم پزشكی بقیه الهه بها توسط دانشگاه عارائه مجوز شرکت در آزمون از رده خدمتی مربوطه و تایید لیست شرکت کنندگان 

 پرداخت شهریه در قالب قرارداد آموزشی انجام خواهد شد.

تابع قوانین و مقررات دانشگاه مربوطه بوده و داوطلبان جهت کسب اطالعات باید به آن  دانشگاه آزادهای مربوط به رشته .5

 .مراجعه نمایند)یا سایت مربوطه( دانشگاه 

داوطلبهان ، آن توسط دانشهگاه اعهالم خواههد شهد مبلغاست که  شهریهتلزم پرداخت پرداز مس های شهریهتحصیل در دوره .6

 .مراجعه نمایند مربوطه باید به دانشگاه در خصوص مبلغ شهریه جهت کسب اطالعات

 دانشهجوی دانشهگاه شهده پذیرفته فرد شود،می پذیرش دانشگاه دو بین مشترک صورت به دانشجو که هاییمحل رشته در .7

 اسهاس را بهر خهود پژوهشی آموزشی یا دوره از قسمتی یا تمام تا باشد داشته آمادگی باید بود، لیكن دانشجو خواهد مبداء

 .بگذراند کنند،می تعیین هادانشگاه که محل هر ها دردانشگاه میان نامهتفاهم

 نههایی پهذیرش در داوطلب نباشد، معرفی قابل دانشجو نفر دو حداقل داوطلبان، کم تعداد دلیل به محلی/رشته در چهچنان .8

  .شد خواهد معرفی خود انتخابی هایاولویت سایر به

 شود. های آموزشی دانشگاه پذیرنده تعیین میدر هر رشته توسط گروه های مختلفگرایش .9

قبل ، شرکت در آزمون یستاد وزارت متبوع، دانشگاه / دانشكده های علوم پزشكی و سازمانهای وابسته متقاض ینشاغلکلیه  .10

، باید از انطباق کامل رشته مورد نظر با شرایط احراز شغل مورد صمیم در خصوص انتخاب رشته تحصیلیهرگونه اتخاذ تاز 

  یو تحول ادار یریتمرکز توسعه مد یتاز طریق مراجعه به ساتصدی فعلی اطمینان حاصل نمایند. بدین منظور الزم است 

مجوز ادامه  درخواست" یشده و از منو "مشاغل یسامانه مهندس" ینه، وارد گز .gov.irmdar.behdashtدرس آبه 

اخذ مجوز فوق، مسئولیت پیامدهای عدم پذیرش . بدیهی است در صورت عدم یند، اقدام نما، نسبت به اخذ مجوز"یلتحص

گونه و آموزش پزشكی هیچمدارک تحصیلی بعد از فراغت از تحصیل بر عهده کارمند بوده و وزارت بهداشت، درمان 

 مسئولیتی دراین زمینه بر عهده نخواهد داشت.

  هاظرفیت رشته  -2
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  ،پزشکی یهای علوم پایه( رشتهPh.Dهای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی )ظرفیت -1جدول شماره  

  پزشکی و داروسازی، دندانو تخصصی بهداشت

 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 اپیدمیولوژی

   0 2 اصفهان

   0 3 ایران

   0 3 تهران

   0 2 شهیدبهشتی

   0 3 شیراز

   0 3 کرمان

   0 2 همدان

   0 2 یزد

 اخالق پزشکی

   0 2 تهران

 مشترک با شیراز و تهران 0 2 شهیدبهشتی

 مشترک با تهران و شهیدبهشتی 0 2 شیراز

 مشترک با تهران 0 2 قم

 ارگونومی
   0 3 شیراز

   0 3 همدان

 ارتوز و پروتز

   1 2 اصفهان

   1 2 ایران

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

 اقتصاد سالمت

   1 3 ایران

   1 2 تبریز

   1 3 تهران

   1 2 شیراز

 انفورماتیک پزشکی

   0 2 ارومیه

   0 3 ایران

 مشترک با شهیدبهشتی 0 2 تهران

 تهرانمشترک با  0 2 شهیدبهشتی

   0 3 کرمان

   1 3 مشهد

 انگل شناسی پزشکی

   0 2 اصفهان

   0 2 اهواز

   0 2 ایران

www.konkur.in

forum.konkur.in



9 
 

 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

   0 2 تهران

 مشترک با قزوین 0 2 زنجان

   0 2 مازندران

   0 2 همدان

 ایمنی شناسی پزشکی

   1 2 اصفهان

   1 2 تبریز

   0 3 تربیت مدرس

   1 2 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

   1 2 مازندران

 آمار زیستی

   1 2 اصفهان

   1 3 تربیت مدرس

   0 3 تهران

   0 3 شهیدبهشتی

   1 2 کرمان

   0 2 کرمانشاه

   0 2 مازندران

   0 2 مشهد

   1 2 همدان

   0 2 یزد

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

   1 2 اصفهان

   1 2 ایران

آزاد اسالمی واحد 

علوم و تحقیقات 

 تهران

0 3   

   0 2 بندرعباس

   1 2 تبریز

   1 2 تربیت مدرس

   0 3 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

   1 2 مشهد

www.konkur.in

forum.konkur.in



10 
 

 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

   1 2 همدان

   1 2 یزد

 آموزش پزشکی

   1 2 اصفهان

   1 2 ایران

   1 2 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

 آینده پژوهی سالمت
   0 2 ایران

   0 2 کرمان

 باکتری شناسی پزشکی

   0 2 اصفهان

   0 2 اهواز

   0 2 ایران

   0 2 تبریز

   0 2 تربیت مدرس

)دانشکده  تهران

 پزشکی(
2 0   

)دانشکده تهران 

 بهداشت(
2 0   

   0 2 شاهد

   0 2 شهیدبهشتی

   0 2 شیراز

   0 2 قزوین

   0 2 کاشان

   0 2 کرمانشاه

   0 2 مشهد

   0 2 همدان

 بهداشت باروری

   1 3 اصفهان

   1 3 تربیت مدرس

   1 3 تهران

   1 2 شاهرود

   1 3 شهیدبهشتی

   1 3 مشهد
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 بهداشت حرفه ای

   1 2 اصفهان

   0 2 ایران

   0 2 تربیت مدرس

   0 3 تهران

   0 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

   1 3 همدان

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

   1 2 تبریز

   0 2 تهران

   0 2 شیراز

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 کرمانشاه

 بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
   1 3 تهران

   0 2 شیراز

 بینایی سنجی

   0 3 ایران

   1 3 مشهد

 بالینیبیوشیمی 

   0 2 ارومیه

   0 2 اصفهان

   0 2 اهواز

   0 3 ایران

   0 2 بابل

   0 2 تبریز

   1 2 تربیت مدرس

   1 2 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   0 2 کرمان

   0 2 کرمانشاه

   0 2 گلستان

   0 2 مشهد

   1 2 همدان

   0 2 یزد
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 بیولوژی تولید مثل

   0 2 ایران

   1 2 تبریز

   0 2 تهران

 مشترک با ایران 1 2 تربیت مدرس

جهاد دانشگاهی 

 ابن سینا  -
0 3   

   1 2 شهیدبهشتی

   0 2 یزد

 پرستاری

   1 2 ارومیه

   1 4 اصفهان

   1 2 اهواز

   1 4 ایران

آزاد اسالمی واحد 

 پزشکی تهران
0 4   

 3 2 بقیه اله

)اعضاء رسمی سپاه پاسداران، نفر  2عادی 

نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی  3آقا( و 

سایر نیروهای مسلح شامل ارتش ناجا و 

قا( با ارائه گواهی وزارت دفاع، خانم و آ

تحصیل از یگان خدمتی عضویت و مجوز 

 در قالب قرارداد آموزشی

   1 2 بیرجند

   2 3 تبریز

   2 4 تربیت مدرس

   1 4 تهران

   1 2 سمنان

   1 3 شهیدبهشتی

   1 4 شیراز

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
4 0   

   1 2 کاشان

   1 3 کرمان

   1 2 گلستان

   1 2 گیالن

   1 3 مشهد

   1 3 همدان
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 پزشکی مولکولی

   0 2 اصفهان

   1 2 ایران

   1 2 بیرجند

   1 2 تبریز

   1 2 تهران

   1 2 زنجان

   0 3 شهرکرد

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

   1 2 قزوین

   1 2 کردستان

   1 2 گلستان

   1 2 مشهد

   1 2 همدان

   1 2 یزد

   1 3 تهران تاریخ علوم پزشکی

   0 3 ایران تصویربرداری مولکولی-تصویربرداری پزشکی

 عصبیفناوریهای -تصویربرداری پزشکی
   0 2 اصفهان

   0 2 تهران

 3 0 بقیه اله توکسین های میکروبی

نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی  3

سایر نیروهای مسلح شامل ارتش ناجا 

و وزارت دفاع، خانم و آقا( با ارائه 

گواهی عضویت و مجوز تحصیل از 

یگان خدمتی در قالب قرارداد 

 آموزشی

 انتقال خونخون شناسی آزمایشگاهی و علوم 

 شناسی آزمایشگاهیگرایش خون 1 3 تربیت مدرس

سازمان انتقال 

 خون ایران
 گرایش انتقال خون 1 2

 شناسی آزمایشگاهیگرایش خون 1 3 شهیدبهشتی

 شناسی آزمایشگاهیگرایش خون 0 2 کرمان

 روانشناسی بالینی
   2 2 ارتش

   0 6 ایران
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

   1 5 شهیدبهشتی

توانبخشی و علوم 

 سالمت اجتماعی
4 1   

 2 1 بقیه اله روانشناسی نظامی

نفر )اعضاء رسمی سپاه  1عادی 

نفر شهریه پرداز  2پاسداران، آقا( و 

)اعضاء رسمی سایر نیروهای مسلح 

شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم 

و آقا( با ارائه گواهی عضویت و مجوز 

تحصیل از یگان خدمتی در قالب 

 قرارداد آموزشی

 زیست پزشکی سامانه ای

   0 2 اصفهان

انستیتو پاستور 

 ایران
 مشترک با بقیه اله 0 2

 زیست فناوری پزشکی

انستیتو پاستور 

 ایران
2 0   

   1 2 ایران

 3 0 بقیه اله

نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی  3

سایر نیروهای مسلح شامل ارتش ناجا 

آقا( با ارائه و وزارت دفاع، خانم و 

گواهی عضویت و مجوز تحصیل از 

یگان خدمتی در قالب قرارداد 

 آموزشی

   1 2 تبریز

   1 3 تربیت مدرس

   1 3 تهران

   1 2 زنجان

   1 2 سمنان

   0 2 شهرکرد

   0 3 شهیدبهشتی

   1 3 شیراز

   1 2 گلستان

   1 3 مشهد

   1 2 همدان
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 ژنتیک پزشکی

   1 2 اصفهان

   1 2 تربیت مدرس

   1 2 تهران

   1 3 شهیدبهشتی

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
3 1   

   1 2 مشهد

   1 2 یزد

 سالمند شناسی

   0 2 تبریز

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
 مشترک با ایران 1 3

 سالمت در بالیا و فوریت ها

   0 3 ارتش

   1 2 اصفهان

   1 2 ایران

 1 2 بقیه اله

نفر )اعضاء رسمی سپاه  2عادی 

نفر شهریه پرداز  1پاسداران، آقا( و 

)اعضاء رسمی سایر نیروهای مسلح 

شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم 

و آقا( با ارائه گواهی عضویت و مجوز 

تحصیل از یگان خدمتی در قالب 

 قرارداد آموزشی

   0 2 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

   1 2 کرمان

   1 2 یزد

 سالمت ورفاه اجتماعی
علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
3 1   

 سیاست های غذا و تغذیه

   1 2 تبریز

   0 2 تهران

   1 1 شهیدبهشتی
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 سیاستگذاری سالمت

   0 3 ایران

   1 2 تبریز

   1 3 تهران

   1 2 کرمان

 شنوایی شناسی

 0 2 ایران
مشترک با تهران و علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
 مشترک با تهران 0 2

 طب سنتی ایرانی

   0 3 اراك

   0 2 اصفهان

   1 5 ایران

   1 3 بابل

   1 2 بیرجند

   1 3 تبریز

   1 5 تهران

   0 4 زنجان

   1 3 سبزوار

   1 4 شاهد

   1 4 شهیدبهشتی

 مشترک با تهران و شاهد 1 4 شیراز

   0 2 فسا

   1 3 قم

   1 4 کرمان

   1 3 کرمانشاه

   1 3 گلستان

   0 3 مازندران

 مشترک با تهران و شاهد 1 4 مشهد

   1 2 همدان

   1 3 یزد

 مشترک با تهران 1 4 مشهد سوزنیطب 
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 علوم اعصاب

   1 2 ایران

 3 0 بقیه اله

نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی  3

سایر نیروهای مسلح شامل ارتش ناجا 

و وزارت دفاع، خانم و آقا( با ارائه 

گواهی عضویت و مجوز تحصیل از 

یگان خدمتی در قالب قرارداد 

 آموزشی

   1 2 تبریز

   1 2 تهران

 مشترک با مازندران 0 2 شاهرود

   0 2 شهیدبهشتی

   0 2 شیراز

   0 2 کرمان

 مشترک با مازندران 0 2 گلستان

   0 2 مازندران

   0 2 مشهد

   0 2 همدان

   0 3 شیراز علوم بیومدیکال مقایسه ای

 علوم تشریحی

   1 2 اصفهان

   1 2 اهواز

   1 2 ایران

 2 1 بقیه اله

نفر )اعضاء رسمی سپاه  1عادی 

نفر شهریه پرداز  2پاسداران، آقا( و 

)اعضاء رسمی سایر نیروهای مسلح 

شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم 

و آقا( با ارائه گواهی عضویت و مجوز 

تحصیل از یگان خدمتی در قالب 

 قرارداد آموزشی

   1 2 تبریز

   1 2 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

   1 2 کرمانشاه

   0 2 کرمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



18 
 

 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 علوم تغذیه

   1 3 اصفهان

   1 2 اهواز

   0 2 ایران

   1 3 تبریز

   1 3 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 3 شیراز

   0 2 کرمانشاه

   1 3 مشهد

   1 2 یزد

 علوم سلولی کاربردی

   1 1 ارومیه

   1 1 ایران

   0 2 تبریز

   1 1 تربیت مدرس

   1 1 تهران

جهاد دانشگاهی 

 رویان -
1 1   

   1 1 سمنان

   1 1 شهیدبهشتی

   0 2 شیراز

   1 1 کاشان

 علوم و صنایع غذایی
   1 2 تبریز

   1 2 شهیدبهشتی

 فارماکولوژی

   1 2 اصفهان

   0 2 اهواز

   0 2 ایران

آزاد اسالمی واحد 

 تهرانپزشکی 
0 2   

   0 2 تبریز

   0 2 تهران

   0 2 زنجان

   0 3 شهیدبهشتی

   0 2 شیراز
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

   0 2 مازندران

   0 2 مشهد

 فیزیک پزشکی

   1 2 اصفهان

   1 3 اهواز

   0 3 ایران

   0 2 تبریز

   1 3 تربیت مدرس

   1 3 تهران

   1 3 مشهد

 فیزیوتراپی

   1 2 اهواز

   1 3 ایران

   0 2 تبریز

   0 3 تربیت مدرس

   1 3 تهران

   1 2 شهیدبهشتی

   1 2 شیراز

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

 فیزیولوژی

   1 2 اراك

   1 2 اصفهان

   0 2 اهواز

   1 2 ایران

 2 1 بقیه اله

نفر )اعضاء رسمی سپاه  1عادی 

نفر شهریه پرداز  2پاسداران، آقا( و 

)اعضاء رسمی سایر نیروهای مسلح 

شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم 

و آقا( با ارائه گواهی عضویت و مجوز 

تحصیل از یگان خدمتی در قالب 

 قرارداد آموزشی

   1 2 تبریز

   0 3 تربیت مدرس

   1 2 تهران

   1 2 سمنان

   1 2 شهیدبهشتی
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

   1 2 شیراز

   1 2 مشهد

 فیزیولوژی ورزش
 3 0 بقیه اله

نفر شهریه پرداز )اعضاء رسمی  3

سایر نیروهای مسلح شامل ارتش ناجا 

و وزارت دفاع، خانم و آقا( با ارائه 

گواهی عضویت و مجوز تحصیل از 

یگان خدمتی در قالب قرارداد 

 آموزشی

   0 3 کرمان

 قارچ شناسی پزشکی

   0 3 تربیت مدرس

   0 2 تهران

   0 2 مازندران

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

   1 4 اصفهان

   1 3 ایران

   0 3 کرمان

 کار درمانی

   1 2 ایران

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

 گفتار درمانی

   0 2 اهواز

 مشترک با تهران 0 2 ایران

   1 2 تهران

علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

 مامایی
   2 4 اهواز

   1 3 تبریز

 مددکاری اجتماعی
علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

 مدیریت اطالعات سالمت

   0 2 تهران

   0 2 شهیدبهشتی

   0 2 کاشان

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

   1 3 اصفهان

   1 4 ایران
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزاد اسالمی واحد 

 پزشکی تهران
0 8   

آزاد اسالمی واحد 

 تهران جنوب
0 5   

آزاد اسالمی واحد 

 تهران شمال
0 6   

آزاد اسالمی واحد 

 ساری
0 5   

آزاد اسالمی واحد 

علوم و تحقیقات 

 تهران

0 8   

 2 1 بقیه اله

نفر )اعضاء رسمی سپاه  1عادی 

شهریه پرداز نفر  2پاسداران، آقا( و 

)اعضاء رسمی سایر نیروهای مسلح 

شامل ارتش ناجا و وزارت دفاع، خانم 

و آقا( با ارائه گواهی عضویت و مجوز 

تحصیل از یگان خدمتی در قالب 

 قرارداد آموزشی

   1 2 تبریز

   1 4 تهران

   1 3 شیراز

   1 3 کرمان

   1 2 مشهد

 مشاوره توانبخشی
علوم توانبخشی و 

 سالمت اجتماعی
2 1   

 مطالعات اعتیاد

   1 2 ایران

   1 2 تهران

   0 2 زنجان

   1 2 شاهرود

   1 2 کاشان

 مهندسی بافت

   0 2 اصفهان

   0 2 ایران

آزاد اسالمی واحد 

 پزشکی تهران
0 2   

   0 2 تبریز
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

   0 2 تهران

جهاد دانشگاهی 

 رویان -
1 1   

   1 1 سمنان

   1 1 شاهرود

   0 2 شهرکرد

   0 2 شهیدبهشتی

   0 2 شیراز

   1 1 فسا

   1 2 قم

   0 2 مازندران

   0 2 همدان

 مهندسی بهداشت محیط

   0 3 اصفهان

   1 2 اهواز

   0 2 ایران

   1 2 تبریز

   0 2 تربیت مدرس

   1 3 تهران

   0 2 زنجان

   0 2 شهرکرد

   1 3 شهیدبهشتی

   0 2 شیراز

   1 2 کرمانشاه

   0 2 مشهد

   0 2 همدان

   0 2 یزد

 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک(

   0 3 اصفهان

   1 4 تهران

   1 4 شهیدبهشتی

 مهندسی پزشکی )رباتیک(

آزاد اسالمی واحد 

 قزوین
0 5   

   1 2 تهران
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 نانوفناوری پزشکی

 مشترک با تهران 0 2 ایران

آزاد اسالمی واحد 

 پزشکی تهران
0 8   

   2 3 تبریز

 مشترک با شهیدبهشتی 1 3 تهران

   1 3 شهید بهشتی

   1 2 شیراز

 ویروس شناسی پزشکی
   1 5 ایران

   0 3 شیراز

 مشترک با دانشگاه صنعتی شریف 0 3 ایران هوش مصنوعی

 پزشکییادگیری الکترونیکی در آموزش 

   0 2 تهران

تهران مشترك با 

 مجازی
1 0 

مشترک با دانشگاه علوم پزشكی 

 مجازی

   0 2 شهید بهشتی

   0 3 شیراز

 پزشکیهای تخصصی دندانرشته

 زیست مواد دندانی
  1 2 تهران

  0 2 شهید بهشتی

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  1 3 اصفهان

  1 4 تهران

  0 2 شیراز

  0 1 کرمان

  0 2 مشهد

 داروسازیهای تخصصی رشته

 اقتصاد و مدیریت دارو 
   1 3 تهران  

   1 3 شهید بهشتی  

 داروسازی بالینی 

   2 8 تهران  

   1 3 اصفهان  

   1 3 تبریز  

   3 4 شهید بهشتی  

   1 4 شیراز  

   2 4 مشهد  

   2 6 مازندران  
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 داروسازی سنتی 

   1 3 دانشگاه شاهد

   1 3 تهران  

   0 2 اهواز  

   1 1 تبریز  

آزاد اسالمی واحد 

 تهرانداروییعلوم
0 4   

   1 3 شهید بهشتی  

   1 2 شیراز  

   1 2 مازندران  

   1 2 مشهد  

   1 2 کرمان  

 داروسازی هسته ای

   1 3 تهران  

   1 2 مازندران  

   1 2 شهید بهشتی  

 زیست فناوری دارویی 

   1 2 تبریز  

   1 3 شیراز  

   1 3 مشهد  

   1 2 کرمان  

   1 2 اصفهان  

   1 2 شهید بهشتی  

 زیست مواد دارویی 

   1 2 تهران  

   1 2 تبریز  

   0 2 کرمانشاه  

   0 2 زنجان  

 سم شناسی

   1 2 تهران  

آزاد اسالمی واحد 

 تهرانداروییعلوم
0 4   

   0 2 اهواز  

   1 2 مازندران  

   1 2 مشهد  

   1 2 کرمان  

   1 2 شیراز  

  1 2 تهران   شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی 
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 توضیحات شهریه پرداز عادی دانشگاه رشته

 شیمی دارویی

   1 3 تهران  

   1 3 تبریز  

   1 3 شهید بهشتی  

   1 3 مشهد  

   1 2 مازندران  

 فارماسوتیکس

   1 3 تهران  

   1 3 اصفهان  

   1 2 اهواز  

   1 3 تبریز  

   0 2 زنجان  

   1 3 شهید بهشتی  

   1 2 شیراز  

   0 2 مازندران  

   1 3 مشهد  

   1 2 کرمان  

 فارماکوگنوزی

   1 3 تهران  

   1 2 اصفهان  

   0 2 تبریز  

   1 2 شیراز  

   1 2 مازندران  

   1 2 مشهد  

   0 2 کرمان  

   1 3 کرمانشاه  

 های آرایشی و بهداشتیکنترل دارو و فرآورده

   1 2 تهران  

   0 2 زنجان  

   1 2 مشهد  

   0 2 شیراز  

   0 2 کرمان  

 نانوفناوری دارویی 

   1 1 تهران  

   1 1 اصفهان  

   1 2 تبریز  

   1 1 زنجان  

   1 2 شهید بهشتی  

   1 1 شیراز  

   1 1 مازندران  

   1 2 مشهد  
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 (Ph.D by Research) های پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشیظرفیت  -2جدول شماره 

 ظرفیت مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی رشته دکتری تخصصی پژوهشی

 اپیدمیولوژی 

 1 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت کردستان 

 1 قلب و عروق اصفهان

 1 طب پیشگیری و سالمت جمعیت      ایران

 1 عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کرمانشاه

 1 اچ  ای وی و مراقبت های آمیرزشی  کرمان

 1 سلولی و مولکولی  ارومیه انگل شناسی 

 ایمنی شناسی پزشکی
 1 سرطان سمنان

 1 پژوهشکده گوارش و کبد  شهید بهشتی 

 1 رشد و نمو کودکان اصفهان آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

 1 پژوهشکده غدد شهید بهشتی  بهداشت باروری

 بیماریها  ناقلین بیولوژی و کنترل

 )حشره شناسی پزشکی(
 1 علوم بهداشتی مازندران

 1 مراقبت های پرستاری ایران پرستاری

 1 علوم دارویی کرمانشاه سنتیداروسازی 

 1 علوم دارویی مازندران ایداروسازی هسته

 1 کاربردی دارویی تبریز زیست فناوری پزشکی

 1 کاربردی دارویی تبریز زیست مواد دارویی

 ژنتیک پزشکی

 1 سلولی و مولکولی بابل 

 1 پژوهشکده غدد شهید بهشتی 

 1 سندرم متابولیک مشهد

 1 طب پیشگیری و سالمت جمعیت      ایران اجتماعیسالمت و رفاه 

 سم شناسی

 2 علوم دارویی شهید بهشتی 

 1 علوم دارویی مازندران

 1 سالمت مواد غذایی و آشامیدنی  ارومیه

 شیمی دارویی

 2 فیتوشیمی شهید بهشتی 

 1 علوم دارویی شهید بهشتی 

 2 علوم دارویی مازندران

 1 سلولی مولکولی ایران علوم اعصاب

 علوم تغذیه

 1 قلب و عروق یزد یزد 

 1 بازتوانی قلب اصفهان

 3 امنیت غذایی اصفهان

 1 چاقی و عادات غذایی )پژوهشگاه غدد( تهران 

 1 فیتوشیمی شهید بهشتی  فارماکوگنوزی
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 ظرفیت مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی رشته دکتری تخصصی پژوهشی

 1 علوم دارویی شهید بهشتی  فارماکولوژی

 فارماسیوتیکس

 1 کاربردی دارویی تبریز

 1 علوم دارویی شهید بهشتی 

 1 علوم دارویی مازندران

 1 عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کرمانشاه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 1 پژوهشکده علوم دندانپزشکی  شهید بهشتی  مهندسی بافت 

 مهندسی بهداشت محیط

 5 فناوریهای زیست محیطی اهواز

 6 تکنولوژی بهداشت محیط  ایران

 1 کنترل عوامل زیان آور محیط و کار  شهید بهشتی 

 1 بهداشت محیط  کردستان 

 1 عوامل محیطی مؤثر بر سالمت کرمانشاه

 1 علوم بهداشتی مازندران

 مواد دندانی
 1 لیزر در دندانپزشکی تهران 

 1 پژوهشکده علوم دندانپزشکی  شهید بهشتی 

 3 داروییکاربردی  تبریز نانوفناوری پزشکی

 1 کاربردی دارویی تبریز نانوفناوری دارویی

 

 
ز ا 12/05/1401شنبه چهارتا روز  10/05/1401 شنبهدوروز از  ،یو پژوهش یانتخاب رشته/محل و ارسال مدارک و سوابق آموزش

پس از مطالعه دقیق این دفترچه و مجاز به انتخاب رشته/محل داوطلبان  خواهد شد. انجام یمرکز سنجش آموزش پزشك تیسا قیطر

از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش  در زمان مقرر(، باید 2و  1ها و مراکز تحقیقاتی )جداول شماره آگاهی از ظرفیت دانشگاه

است( نسبت به ت نام اولیه ثبت شده ای که در زمان ثبآموزش پزشكی با وارد نمودن کد ملی و شماره تلفن همراه )الزامًا شماره

 د. نخود اقدام نمای یو پژوهش یآموزشها و ارسال مدارک و سوابق انتخاب رشته/محل

گیرد، لذا های وی صورت میپذیرش نهایی بر اساس نمره و سهمیه داوطلب و با توجه به ترتیب اولویت انتخاب فراینداز آنجا که 

 هر داوطلب بر اساس عالقه فردی انجام پذیرد. های انتخابی شود اولویتتوصیه می

 تذکرات مهم:

 ثبت نهایی خودداری شود. های مورد نظر وارد نشده، از فشردن گزینه تا زمانی که تمام اولویت  (1-3
پیش از داری شود. در صورتیكه پس از پایان مراحل انتخاب رشته/محل و ثبت نهایی، از فرم مربوطه پرینت گرفته شده و نگه ( 2-3

 باشد.فشردن گزینه ثبت نهایی پرینت گرفته شود فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری نمی

شود داوطلب شخصاً اقدام لذا توصیه میباشد. ل فرم انتخاب رشته/محل به عهده داوطلب میمسئولیت هر گونه اشتباه در تكمی(  3-3

هایی که به دلیل تكمیل اطالعات توسط شخص دیگر یا کافی نت و ... ایجاد شود مورد به تكمیل فرم انتخاب رشته/محل نماید. اشتباه

 پذیرش نیست. 

پذیرش حذف  فرایندچنانچه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته/محل نكرده باشد امكان انتخاب مجدد وجود نداشته و از   (4-3

 خواهد شد. 

 نحوه انتخاب رشته/محل  -3
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آن بر عهده (  در صورتی که رشته انتخابی داوطلب با مدرک تحصیلی مقطع قبلی وی مطابقت نداشته باشد، عواقب بعدی 5-3

 رشته باید بر اساس مدارک مورد پذیرش )طبق دفترچه راهنمای آزمون( انجام پذیرد.باشد. لذا انتخاب شخص داوطلب می

(  ارسال فرم انتخاب رشته/محل از طریقی به غیر از سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشكی )از جمله ارسال پستی یا 6-3

 حضوری( به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.  

الزم است قبل از انتخاب، از میزان شهریه دانشگاه مورد نظر  ی شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمیهاداوطلبان متقاضی دوره(   7-3

 خود اطالع کسب نمایند.

 نکات مهم: 

تا روز  10/05/1401 شنبهدوروز از ( 2و  1)جداول شماره ول ظرفیت پذیرش ااساس جد بر بایداول  یپذیرفته شدگان مرحله( 1

سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی خود از طریق  های رشته/محلنسبت به انتخاب اولویت 12/05/1401شنبه چهار

(www.sanjeshp.ir) های فوق موفق به انتخاب رشته/محل نشود، از در صورتی که داوطلب به هر دلیل در تاریخ .نمایند اقدام

 ر این زمینه ندارد.گونه مسئولیتی دفرایند پذیرش حذف خواهد شد و مرکز سنجش آموزش پزشكی هیچ

چه در رشته/محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل دو نفر دانشجو قابل معرفی نباشد، داوطلب در پذیرش نهایی به سایر ( چنان2

 های انتخابی خود معرفی خواهد شد.اولویت

مورد نیاز را از طریق سایت مرکز سنجش ( داوطلبان مجاز به انتخاب رشته/محل، ضروری است سوابق آموزشی، پژوهشی و اطالعات 3

الزم است داوطلبان اصل مدارک و مستندات )به  نمایند.وارد سامانه  بر اساس راهنمای زیر( www.sanjeshp.irآموزش پزشكی )

ژوهشی و .... پس کننده، به همراه داشته باشند. )تحویل مدارک و سوابق آموزشی، پهای مصاحبهویژه پایان نامه( را جهت ارائه به گروه

 از انجام مصاحبه به کارشناسان و اساتید ضروری نیست(.

 راهنمای درج سوابق آموزشی و پژوهشی در سایت مرکز سنجش توسط داوطلب

)همزمان بها  12/05/1401شنبه چهارتا روز  10/05/1401 شنبهدوروز  از باشند، داوطلبان در صورتی که مجاز به انتخاب رشته/محل

رهگیهری را  کهد مربوطهه، یگزینه انتخاب با سوابق، ارسال یگزینه شدن فعال و ملی کد کردن وارد با توانندرشته/محل( میانتخاب 

شوند. ابتدا الزم است فرم درج سوابق را از سهایت پرینهت گرفتهه و ی مربوط به دریافت سوابق آموزشی و پژوهشی درج و وارد صفحه

ذخیره و آن را در سایت بارگذاری کنند. در ضمن باید مستندات دیگر خود را مطابق فهرم فهوق  pdfپس از تكمیل و امضا، به صورت 

در سایت بارگذاری کنند. تطبیق کامل مدارک اظهار شده در فرم درج سوابق، با مدارک بارگهذاری شهده، بسهیار مههم بهوده و امتیهاز 

ر فرم درج سوابق اظهار شده و مستند مربوط به آن نیز بارگذاری شهده گیرد که دسوابق آموزشی و پژوهشی تنها به مدارکی تعلق می

باشد. در مورد مقاالت نیز تنها مستندات مؤید انتشار قطعی مقاله مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین از بارگذاری مستندات مربهوط بهه 

الزم به ذکهر اسهت تنهها مقهاالت اصهیل  مقاله خودداری شود.  (Under Revision)یا تحت بررسی بودن  (Submission)ارسال

(Original برگرفته از پایان نامه یا در ارتباط موضوعی با مقطع قبهل و مقهاالت )systematic review  مهرتبط دارای امتیهاز مهی

بعد از فرصهت چه داوطلب پذیرش قطعی مقاله را . لذا الزم است داوطلبان از بارگذاری مقاالت غیرمرتبط خودداری نمایند. چنانباشند

شهود توصهیه مهیتواند در روز مصاحبه آن را به مسهئوالن برگهزاری مصهاحبه ارائهه کنهد. بارگذاری سوابق در سایت دریافت کند، می

 ذخیره کرده و در روز مصاحبه به مسئوالن برگزاری ارائه کنند.  CDداوطلبان اطالعات بارگذاری شده در سایت مرکز سنجش را در 

ذخیره شده و از بارگذاری هر گونه مهدارک و مسهتندات  CDی شود صرفاً مستندات مرتبط و دارای امتیاز در سایت و اکیداً توصیه م

 اضافی و غیرضروری خودداری شود.

 الزم است داوطلبان جهت مصاحبه کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشد. (4
های الزم در خصهوص مهوارد مختلهف، از جملهه بینیمحل مصاحبه، پیش دانشگاه( ضروری است داوطلبان جهت حضور به موقع در 5

 انجام به موقع سفر و اسكان را صورت دهند.
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طریهق  گانه در قالهب اطالعیهه ازهای مختلف در مناطق آمایشی ده(  اطالعات الزم در خصوص محل برگزاری آزمون مصاحبه رشته6

ی مصهاحبه توانند بهه سهایت دانشهگاه برگهزار کننهدههمین سایت متعاقباً اعالم خواهد شد. داوطلبان جهت کسب اطالعات بیشتر می

 مراجعه کنند. 

 هستند،و داوطلبان متعهد به صحت مطالب  شدهاستخراج  ،که نتایج آزمون براساس مدارک ارائه شده توسط داوطلبان نظر به این (7

 ریا تحصیل، قبولی داوطلبان کان لم یكن تلقی شده و مسئولیت آن ب/در صورت محرز شدن موارد مغایرت در هر مرحله از آزمون و

 ها با آنان برخورد خواهد شد.ت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونیأو طبق مصوبات ه استداوطلب  یعهده

 ماه سال جاری اعالم خواهد شد. شهریورنتایج نهایی آزمون از طریق همین سایت در  (8

پس از اعالم نتایج نهایی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی قرار خواهد گرفت و داوطلبان  داوطلبان یکلیهی کارنامه (9

 ، آن را دریافت کنند.مراجعه به سایتتوانند با می

ابگاه ندارند و بر اساس امكانات موجود، خوابگاه در اختیار مین خوأهای علوم پزشكی کشور تعهدی در قبال اسكان و تدانشگاه( 10

دهند. لذا داوطلبان جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی دانشگاه یا مرکز مورد نظر مراجعه کنند. مرکز دانشجو قرار می

 ت.سنجش آموزش پزشكی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داش

هایی که الملل سابق(، دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههای با پرداخت شهریه )بین( داوطلبان دقت کنند قبل از انتخاب رشته11

ها یا به معاونت توانند به سایت دانشگاهها اطالع یابند. به همین جهت داوطلبان میکنند، حتماً از میزان شهریهشهریه دریافت می

 .ای مذکور مراجعه نمایندهآموزشی دانشگاه

ی داوطلبان درصد میانگین نمره 50ی کل آزمون و نیز درصد نمره 30باید واجد ، داوطلب Ph.Dهای آزمون نامه( بر اساس آیین12

بر اساس مدرک تحصیلی خود و مدارک مورد پذیرش هر رشته، تنها در دقت کنند حتمًا  داوطلبانشرکت کننده در آن رشته باشد. 

بط با مدرک تحصیلی ای غیر مرتانتخاب رشته/محل نمایند. در غیر این صورت اگر در رشته  هایی که مجاز به انتخاب هستندتهرش

 د شد.خواهپذیرفته نهایی شوند قبولی آنها کان لم یكن تلقی  مقطع قبلی خود،

   

 :تخصصیهای دکتری مصاحبه دورهبخش امتیازات تحصیلی، آموزشی و پژوهشی مربوط به 

 معدل آخرین مقطع تحصیلی (1

 ( تدریس نظری یا عملی واحدهای درسی دانشگاهی مرتبط  2

 ( آموزش از راه دور واحدهای درسی دانشگاهی مرتبط با استفاده از  فناوری های نوین آموزشی  3

 (  تولید محتوای آموزشی  برای آموزش از راه دور  4

 ( طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه بعنوان مسئول یا همكار  5

 ( در ارتباط موضوعی با رشته مقطع قبلOriginal( مقاالت چاپ یا پذیرفته شده، برگرفته ازپایان نامه و یا مقاالت اصیل )6

 مجله مربوطه Impact Factorبا در نظر گرفتن  Scopusو  ISI   ،PubMed( مقاالت ایندکس شده در 7

 ( مقاالت با سایر ایندکس های معتبر8

 ( سخنرانی یا پوستر در کنگره های علمی9

 ( اختراعات و اکتشافات ثبت شده10

 رشته مربوطه و با تایید انجمن علمی مربوط و یا معاونت پژوهشی دانشگاه ب دراتالیف کت (11
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 )عج( بقیه اهللدانشگاه علوم پزشکی ضوابط و شرایط  -1-4

زیر چند رشته به شرح  مسلح )ارتش، ناجا و وزارت دفاع( درهای مربوط به این دانشگاه، داوطلبان رسمی سپاه، سایر نیروهای رشته در

 مجاز به انتخاب خواهند بود:

 خدمتی مربوطه یآزمون از رده مجوز شرکت در یرسمی سپاه پاسداران با ارائه سپاه: اعضای -1

 مجوز شرکت در یسایر نیروهای مسلح: شامل اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران با ارائه -2

 خدمتی مربوطه یآزمون از رده

 .ین خوابگاه ندارداین دانشگاه تعهدی در خصوص تأم -3
 باشد.میپذیرش برای سایر نیروهای مسلح با پرداخت شهریه -4

 دانشگاه علوم پزشکی ارتشی تخصصی در وابط مربوط به پذیرش دانشجوی دکترشرایط و ض -2-4

ی گواهی عضویت معتبر به تاریخ شهریور ماه تمامی داوطلبان متقاضی باید عضو رسمی ارتش جمهوری اسالمی ایران باشند. )ارائه-1

 به بعد( 1394

 یگان مربوطه الزامی است.ی مجوز شرکت در آزمون از ارائه -2

 موافقت تام از اداره بهداشت یگان مربوطه مبنی بر تحصیل تمام وقت و انتساب تحصیلی الزامی است.-3

 روزی بوده و دانشگاه تعهدی در قبال خوابگاه و ایاب و ذهاب ندارد.تحصیل در دانشگاه، غیرشبانه-4

 علوم پزشکی یرای دانشجویان ورودی دانشکدهب دانشگاه تربیت مدرسشرایط، ضوابط و تسهیالت  -3-4

دانشگاه دولتی در آنها پذیرش  3هایی که حداقل به دانشجویان دارای رتبه های برتر دوره روزانه در آزمون ورودی )در رشته -1
 های مربوط تعلق می گیرد:به شرح زیر با رعایت تبصره ایدانشجو دارند(، هدیه

 میلیون تومان  15( دانشجویان رتبه اول آزمون )رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه(: 1-1
 میلیون تومان 12( دانشجویان رتبه دوم آزمون )رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه(: 1-2

 میلیون تومان 10( دانشجویان رتبه سوم آزمون )رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه(: 1-3 
هایی که دو دانشگاه دولتی در آنها پذیرش دانشجو دارند،  تنها به رتبه اول )رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی ( در رشته1-4 

 شود.  میلیون تومان پرداخت می  12و مصاحبه( مبلغ 
های بعدی و براساس پیشرفت تحصیلی دانشجو در مبلغ هدیه تا پایان نیمسال دوم تحصیلی و الباقی در نیمسال تبصره: یک سوم

 طول تحصیل پرداخت می شود. 

ه میلیون کلیه دانشجویان دوره روزانه، رساله نظری حداقل پنج میلیون تومان و رسال تجربی حداقل شانزد برای حمایت از رساله -2

 تومان اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده است.
دانشگاه دولتی در آن رشته در  3هایی که حداقل های برتر دوره روزانه در آزمون سراسری )در رشتهبه دانشجویان دارای رتبه -3

(، به شرح زیر با رعایت 2یف عالوه بر اعتبار پژوهشی رساله )رد رند( اعتبار ویژه پژوهشی )گرانت(سال جاری پذیرش دانشجو دا
 های مربوط تعلق می گیرد:تبصره

 میلیون تومان گرانت  شامل رتبه آزمون و مصاحبه(: هفت ( دانشجویان رتبه اول آزمون سراسری )رتبه کل3-1
 ( دانشجویان رتبه دوم آزمون سراسری )رتبه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه(: پنج میلیون تومان گرانت 3-2
 ( دانشجویان رتبه سوم آزمون سراسری )رتبه کل شامل رتبه آزمون و مصاحبه(: چهار میلیون تومان گرانت 3-3

دانشگاه دولتی  4هایی که حداقل )رتبه کل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه( در رشته دانشگاه به دانشجویان رتبه اول -4
الحسنه بلند مدت با شرایط و ضوابط معاونت ، مبلغ هفت میلیون تومان وام قرضدر آن رشته در سال جاری پذیرش دانشجو دارند

 نماید.دانشجویی پرداخت می

 هاضوابط و شرایط خاص برخی از دانشگاه -4
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آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، )در صورت  55ماده  6های روزانه و نوبت دوم، براساس تبصره به کلیه دانشجویان دوره -5
 مدرسی(، گواهی صالحیت مدرسی اعطا خواهد شد. گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صالحیت 

های دکتری از فرصت مطالعاتی خارج از کشور )بورس کوتاه مدت( با دانشگاه تمهیدات الزم را به منظور استفاده دانشجویان دوره -6
 توجه به شرایط و ضوابط موجود فراهم نموده و در این راستا نهایت همكاری را به عمل خواهد آورد.

مک هزینه تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دانشكده علوم پزشكی دانشگاه تربیت مدرس در هر سال متناسب با ک -7
 %40گردد. حداقل مبلغ پرداختی حدود تعرفه مصوب دانشگاه براساس بودجه و اعتبارات مربوط و میزان کارکرد دانشجویان اقدام می

 ی خواهد بود. تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
 * شیوه نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان در سایت دانشگاه  قابل مشاهده است.

ها، واگذاری خوابگاه صرفاً به صورت مجردی فقط به آن دسته از دانشجویان روزانه تعلق با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه -8
ل شامل مجموع رتبه آزمون کتبی و مصاحبه(،  یک تا پنج باشد. ضمناً اختصاص خواهد گرفت که رتبه آنها در آزمون دکتری )رتبه ک

پذیرد. مدت سكونت حداکثر تا پایان نیمسال  هشتم در مقطع های اول  و دوم  صورت میخوابگاه به طور تدریجی در طول نیمسال
 باشد.ی هر نیمسال میبها با نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان در ابتدادکتری با پرداخت نقدی اجاره

 های مازاد  و دانشجویان روزانه شاغل، بورسیه و بومی را ندارد.دانشگاه امكان تأمین خوابگاه برای دانشجویان دوره -9
باشد. متقاضیان متأهل واجد شرایط دریافت کمک ودیعه مسكن، براساس ضوابط صندوق رفاه دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی می -10

 باشند.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مجاز به درخواست وام مذکور میدانشجویان 
به کلیه دانشجویان دوره روزانه و مازاد در سنوات مجاز تحصیلی وعده ناهار بر اساس اعتبار تامینی از سوی صندوق رفاه و   -11

شود. لیكن صرفا به دانشجویان دوره روزانه ئه میقیمت های مصوب این صندوق، در روزهای غیر تعطیل از شنبه تا چهارشنبه ارا

 شود.های دانشگاه عالوه بر وعده ناهار، وعده صبحانه و شام نیز طبق قیمت های مصوب صندوق رفاه ارائه میساکن خوابگاه
 را ندارد. هایی غذاییدانشگاه همه ساله در تابستان در بازه زمانی اول مرداد الی بیست شهریور امكان ارائه وعده -12
پرداخت هر گونه وام بصورت محدود و براساس اعتبار تأمینی از سوی  صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش  -13

 باشد.پزشكی می
عه معاونت آموزشی دانشگاه مراج آگاهی از میزان شهریه به پورتال داوطلبان دوره مازاد ضروری است قبل از انتخاب رشته برای -14

 بابت ارائه خدمات آموزشی بوده و شامل خدمات رفاهی نمی باشد.   نمایند. در ضمن این شهریه صرفاً
کلیه پذیرفته شدگان، ملزم به ارایه گواهی قبولی زبان انگلیسی مورد تأیید دانشگاه حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع  -15
 باشند. در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.    می
 های تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشگاه، به سایت دانشگاه مراجعه نمایند. داوطلبان به منظور آگاهی از زمینه -16

 www. modares.ac.ir* نشانی اینترنتی دانشگاه: 

 دانشگاه شاهدشرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در  -4-4

 ین اسالم و التزام عملی به احكاماعتقاد به دین مب -1

 ظام جمهوری اسالمی و قانون اساسیاعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه، ن -2

 های غیرقانونیها و گروهوابستگی تشكیالتی، هواداری از احزاب و سازمان یعدم سابقه -3

 محكومیت کیفری موثر ینداشتن سابقه -4

 کامل به ضوابط و مقررات دانشگاه بندییپا -5

جاب برتر رعایت کامل ضوابط پوشش اسالمی و شئونات اسالمی برای خواهران و برادران )اعتقاد و التزام عملی به چادر به عنوان ح -6

 (برای خواهران ضروری است

گزینش دانشگاه  یررسی الزم از سوی هستهب ،های عمومی متقاضیان دوره و احراز موارد فوقبدیهی است در خصوص صالحیت 

 گزینش دانشگاه خواهد بود. یو پذیرش نهایی داوطلبان منوط به تأیید هسته گرفتهصورت 

جهت  اعالم خواهد شد، الزم است در تاریخی که کنند،الزم به ذکر است داوطلبانی که تمایل دارند دانشگاه شاهد را انتخاب 

به نشانی اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه شاهد کسب گزینش به دانشگاه شاهد مراجعه نمایند. این داوطلبان جهت 

www.shahed.ac.ir   کنند.مراجعه 
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