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 97-98 سال تحصیلی تریکآزمون د ضرایب -دروس 
  1مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 بهداشت باروری بارداری و زایمان استعداد تحصیلی (Ph.Dدکتری تخصصی )رشته 

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 بهداشت باروری 50 6 50 4 30 1

 مامایی 50 4 50 6 30 1

 

 2مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 آزمونهای روانی نظریه های شخصیت و روان درمانی استعداد تحصیلی (Ph.Dدکتری تخصصی )رشته 

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 روانشناسی بالینی 50 4 50 5 30 1

 روانشناسی نظامی 50 4 50 5 30 1

 مشاوره توانبخشی 50 4 50 5 30 1

 

 3مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
رشته دکتری 

 (Ph.Dتخصصی )
 انگل شناسی قارچ شناسی  ایمنی شناسی استعداد تحصیلی

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 قارچ شناسی 40 2 40 5 20 2 30 1

 انگل شناسی 40 5 40 2 20 2 30 1

 

 4مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

رشته دکتری تخصصی 

(Ph.D) 
 استعداد تحصیلی

 5سوال باکتری شناسی،  60)میکروبشناسی 

 5سوال قارچ شناسی و  5سوال انگل شناسی، 

 سوال ویروس شناسی(

 ایمنی شناسی

 تعداد سوال ریبض تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 باکتری شناسی 25 2 75 5 30 1

 توکسین های میکروبی 25 2 75 5 30 1

 

 5مجموعه  شماره  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 فیزیولوژی بیوشیمی استعداد تحصیلی (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 یولوژیفیز 60 4 40 2 30 1

 فیزیولوژی ورزشی 60 4 40 2 30 1

 فارماکولوژی 60 2 40 3 30 1
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 6مجموعه شماره 

 (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 استعداد تحصیلی روش تحقیق سازمان و مدیریت اقتصاد بهداشت

 یبضر تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال

 1 30 2 20 2 40 4 40 اقتصاد سالمت

 1 30 2 20 3 40 3 40 سیاستگذاری سالمت

 1 30 2 20 4 40 2 40 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

  7مجموعه شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 میکروبیولوژی مواد غذایی شیمی مواد غذایی استعداد تحصیلی (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال بضری

 علوم و صنایع غذایی  50 4 50 4 30 1

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 50 4 50 4 30 1

 

 8مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری رشته 

 (Ph.Dتخصصی )
 علوم تشریحی تولید مثل علوم استعداد تحصیلی

زیست شناسی 

 ولیکمول سلولی و

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 علوم تشریحی 30 2 70 6   30 1

 مهندسی بافت 30 3 70 3   30 1

 بیولوژی تولیدمثل 30 3   70 6 30 1

 

 9مجموعه  شماره  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

رشته دکتری تخصصی 

(Ph.D) 

 بیولوژی سلولی مولکولی خون شناسی ایمنی شناسی لیاستعداد تحصی

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب تعداد سوال ضریب

تعداد 

 سوال
 تعداد سوال ضریب

 خون شناسی   50 5 50 2 30 1

 علوم سلولی کاربردی 50 5   50 2 30 1

 ایمنی شناسی 50 2   50 5 30 1
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 10مجموعه  شماره  

 مربوطه دروس امتحانی و ضرایب
رشته دکتری تخصصی 

(Ph.D) 
 بیولوژی سلولی مولکولی بیوشیمی نانو زیست فناوری استعداد تحصیلی

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 زیست پزشکی سامانه ای 50 5 50 3   30 1

 بیوشیمی 50 2 50 5   30 1

 نانوفناوری 50 3   50 5 30 1

 

 11مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

رشته دکتری تخصصی 

(Ph.D) 
 روش تحقیق استعداد تحصیلی

نظریه های جامعه 

 شناسی و رفاه اجتماعی

نظریه های مددکاری 

اجتماعی وجامعه 

 شناسی و روانشناسی

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعدادسوال ضریب

 سالمت و رفاه اجتماعی   65 3 35 3 30 1

 مددکاری اجتماعی 65 5   35 2 30 1

 

 12مجموعه  شماره  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری رشته 

 (Ph.Dتخصصی )
 ارگونومی آماروروش تحقیق استعداد تحصیلی

 بهداشت حرفه ای

 60)بهداشت حرفه ای 

سوال و سم شناسی 

شغلی و ایمنی صنعتی 

 ال(سو 20

 بهداشت محیط

 60)بهداشت محیط 

سوال و اثر عوامل 

 20محیطی بر سالمت 

 سوال(

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 بهداشت محیط 80 5     20 2 30 1

 بهداشت حرفه ای   80 5   20 2 30 1

 ارگونومی     80 5 20 3 30 1

 

 13موعه  شماره  مج

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری تخصصی رشته 

(Ph.D) 

 ولیکبیولوژی سلولی مول حشره شناسی یروس شناسیو استعداد تحصیلی

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 تعداد سوال ضریب

 یحشره شناس 20 3 80 5   30 1

 ویروس شناسی 20 1   80 4 30 1
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 14مجموعه  شماره  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
دکتری رشته 

 (Ph.Dتخصصی )
 یولکمول یسلول یولوژیب یانسان یکژنت بیوشیمی استعداد تحصیلی

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 ژنتیک    60 5 40 2 30 1

 زیست فناوری 60 5   40 3 30 1

 پزشکی مولکولی 60 5   40 3 30 1

 

 15مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری رشته 

 (Ph.Dتخصصی )
 زبان و گفتار یب شناسیآس استعداد تحصیلی

و  ییعلوم اعصاب شنوا

 تعادل
 روش تحقیق

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 شنوایی شناسی 30 2 60 4   30 1

 گفتاردرمانی 30 2   60 4 30 1

 

 16مجموعه شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری رشته 

 (Ph.Dتخصصی )

 استعداد تحصیلی
کینزیولوژی و 

 بیومکانیک

در  فیزیوتراپی

  بیماریها
 ارتز و پروتز

در کاردرمانی 

 بیماریها

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ریبض

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال

 فیزیوتراپی     70 4 30 2 30 1

 اعضای مصنوعی   70 4   30 2 30 1

 کاردرمانی 70 4     30 2 30 1

 

 17مجموعه  شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dدکتری تخصصی )رشته 

استعداد 

 تحصیلی

 یمدیریت  و فناور

 المتاطالعات س

سیستمهای اطالعات 

 و تئوریهای مدیریت

دانش علوم 

 تابداریک

 کانفورماتی

 یکپزش

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال

 مدیریت اطالعات سالمت     50 4 50 4 30 1

 پزشکی انفورماتیک 50 5     50 2 30 1

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی    50 5   50 2 30 1
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 18مجموعه شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
دکتری تخصصی رشته 

(Ph.D) 
 روش تحقیق در علوم پزشکی یکاخالق پزش و نوین یطب سنتمبانی  استعداد تحصیلی

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 یکاخالق پزش 20 2 80 5   30 1

 یطب سنت 20 2   80 5 30 1

 

 19مجموعه شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری رشته 

 (Ph.Dتخصصی )
 استعداد تحصیلی

 یزیو برنامه ر یطراح

 کیدر علوم پزش یآموزش

اصول وفلسفه آموزش 

 بهداشت و ارتقای سالمت

نولوژی کمبانی آموزش و ت

 آموزشی در سالمت

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال یبضر

 آموزش بهداشت 40 3 60 5   30 1

 کیآموزش پزش 40 3   60 5 30 1

 

 20مجموعه شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه
دکتری رشته 

تخصصی 

(Ph.D) 

 روشهای آمار زیستی  استعداد تحصیلی
و  اصول و روشهای اپیدمیولوژی

 شورکدر  اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

استنباط آماری،  تحلیل 

 و کارآزمایی بالینی بقا

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 اپیدمیولوژی   80 5 20 3 30 1

 آمار زیستی 80 5   20 3 30 1

 

 21مجموعه شماره 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری تخصصی شته ر

(Ph.D) 

استعداد 

 تحصیلی

 یمراقبتها یمبان

 یپرستار

جامعه شناسی و 

 روانشناسی سالمندی

سالمت در مبانی 

 بالیا حوادث و 
 ق یآمار و روش تحق

 ضریب
تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب تعداد سوال ضریب

تعداد 

 سوال
 ضریب

تعداد 

 سوال

 الیاسالمت در ب 30 3 70 5     30 1

 سالمند شناسی 30 3   70 5   30 1

 یپرستار 30 3     70 5 30 1
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 22مجموعه شماره  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری تخصصی رشته 

(Ph.D) 
 کیاختالالت روانپزش استعداد تحصیلی

و  یآناتومونور

 نوروبیولوژی

و  یولوژیزینوروف

 یولوژکنوروفارما

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ریبض تعداد سوال ضریب

 علوم اعصاب 60 4 40 3   30 1

 ادیمطالعات اعت 60 4   40 3 30 1

 

 23مجموعه شماره  

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

دکتری تخصصی رشته 

(Ph.D) 
 استعداد تحصیلی

ت یریاصول و مد

 یراهبرد یزیبرنامه ر
 هیتغذ یولوژیزیو ف یمیوشیب

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 هیعلوم تغذ 65 5 35 3   30 1

 هیغذا و تغذ یاستهایس 65 5   35 2 30 1

 

 24شماره مجموعه 

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 (Ph.Dدکتری تخصصی )رشته 

استعداد 

 تحصیلی

 ،15 رباتیک) پزشکی رباتیک

 تصاویر  پردازش ، 10 قیقد ابزار

 (10 بیومکانیک ، 10  پزشکی

 ، 15 دقیق ابزار) بیوالکتریک

  ، 10 حیاتی سیگنالهای پردازش

 ، 10 بیولوژیکی سیستمهای مدلسازی

 (  10 پزشکی تصاویر پردازش

 مهندسی ریاضیات

 ضریب
 تعداد

 سوال
 ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

تعداد 

 سوال

 یکترکوالیب - کیپزش یمهندس 25 5 45 5   30 1

 یکربات - کیپزش یمهندس 25 5   45 5 30 1

 

 بینایی سنجی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

رشته دکتری 

 (Ph.Dتخصصی )
 استعداد تحصیلی

دیسپنسینگ و ساخت 

 پروتز عینک و کمک بینایی

تکنیک ها و تجهیزات 

 پاراکلینیک در اپتومتری

و  اپتومتری بالینی

 بیماریهای چشم

 تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب تعداد سوال ضریب

 بینایی سنجی 60 5 20 3 20 3 30 1

 

 فیزیک پزشکی

 دروس امتحانی و ضرایب مربوطه

 ریاضی فیزیک  و آمار فیزیک پزشکی استعداد تحصیلی (Ph.Dرشته دکتری تخصصی )

 تعداد سوال ضریب عداد سوالت ضریب تعداد سوال ضریب

 فیزیک پزشکی 20 3 60 5 30 1


