
                            ) Ph.D(دروس و ضرايب و مدارك مورد پذيرش آزمون دكتري تخصصي و پژوهشي   -2اطالعيه شماره 
  1399-1400سال تحصيلي 

  1399-1400هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي سال تحصيلي  رشتهتخصصي دروس و ضرايب آزمون دكتري 
 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه رديف رشته تحصيلي

، روشهاي آمار )5ضريب- سؤال 80(اصول و روشهاي اپيدميولوژي و اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در كشور
.1  اپيدميولوژي  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)3ضريب-سؤال 20(زيستي

، استعداد )5ضريب- سؤال 80(، اخالق پزشكي)2ضريب- سؤال 20(روش تحقيق در علوم پزشكي
.2  اخالق پزشكي   )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

- سؤال 30(، استعداد تحصيلي)3ضريب -سؤال 20(، آماروروش تحقيق)5ضريب - سؤال 80(ارگونومي
.3  ارگونومي  )1ضريب 

 30(استعداد تحصيلي ،)2ضريب- سؤال 30(، كينزيولوژي و بيومكانيك)4ضريب- سؤال 70(ارتز و پروتز
.4  اعضاي مصنوعي  )1ضريب -سؤال

، )2ضريب  -سؤال 20(، قارچ شناسي )5ضريب - سؤال 60) (تك ياخته شناسي و كرم شناسي(انگل شناسي پزشكي
.5  انگل شناسي  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي ،)2ضريب  -سؤال 20(ايمني شناسي 

 30(استعداد تحصيلي، )5ضريب-سؤال 75(، ايمني شناسي پزشكي )2ضريب- سؤال 25(بيولوژي سلولي مولكولي 
.6  ايمني شناسي پزشكي  )1ضريب -سؤال

- سؤال 20(، روشهاي آمار زيستي)5ضريب- سؤال 80(استنباط آماري،  تحليل بقا و كارآزمايي باليني
.7  آمار زيستي  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)3ضريب

، اصول وفلسفه آموزش بهداشت و )3ضريب- سؤال 40(مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سالمت
.8  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)5ضريب-سؤال 60(ارتقاي سالمت

، طراحي و برنامه ريزي آموزشي در )3ضريب- سؤال 25(مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سالمت
، مديريت آموزشي و روشهاي پژوهش در نظام سالمت و آموزش )5ضريب-سؤال 50(علوم پزشكي

  )1ضريب -سؤال 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب  – سؤال 25(پزشكي
.9  آموزش پزشكي

 40(، آمار و اپيدميولوژي )2ضريب  – سؤال 60(اصول مديريت، سياستگذاري سالمت و اقتصاد سالمت 
.10  آينده پژوهي سالمت  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)3ضريب  -سؤال

، )2ضريب- سؤال 50(، مديريت  و فناوري اطالعات سالمت)5ضريب- سؤال 50(انفورماتيك پزشكي
.11  انفورماتيك پزشكي  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي

 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب -سؤال 20(، آماروروش تحقيق)5ضريب -سؤال 80(بهداشت حرفه اي
  )1ضريب -سؤال

  .خواهد بود) همانند سالهاي گذشته(درس بهداشت حرفه اي از مباحث اصلي رشته -
.12  بهداشت حرفه اي

، تكنيك ها و تجهيزات پاراكلينيك در )5ضريب- سؤال 60(اپتومتري باليني و بيماريهاي چشم
 ،)3ضريب- سؤال 20(، ديسپنسينگ و ساخت پروتز عينك و كمك بينايي)3ضريب- سؤال 20(اپتومتري

  )1ضريب - سؤال 30(داد تحصيلياستع
.13  بينايي سنجي

ساختمان و عملكرد ماكرومولكولها، (بيوشيمي ، )3ضريب - سؤال 25(زيست شناسي سلولي و مولكولي
.14  بيوشيمي باليني  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)4ضريب - سؤال 75()متابوليسم و اختالالت باليني

، استعداد )6ضريب - سؤال 75(، علوم توليد مثل)3ضريب - سؤال 25(زيست شناسي سلولي و مولكولي
  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

  .درس علوم توليد مثل شامل مواد امتحاني جنين شناسي، بافت شناسي و فيزيولوژي توليد مثل و غدد مي باشد -
.15  بيولوژي توليدمثل



 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه رديف رشته تحصيلي
، استعداد )5ضريب- سؤال 70(، مباني مراقبتهاي پرستاري)3ضريب- سؤال 30(آمار و روش تحقيق

.16  پرستاري  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، استعداد )5ضريب - سؤال 80(، حشره شناسي پزشكي)3ضريب - سؤال 20(بيولوژي سلولي مولكولي
.17  حشره شناسي پزشكي  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب - سؤال 25(، ايمني شناسي پزشكي)5ضريب -سؤال 75(خون شناسي
  )1ضريب -سؤال

خون شناسي آزمايشگاهي و 
.18  علوم انتقال خون

، )3ضريب - سؤال 65(، بيوشيمي و بيوانفورماتيك )3ضريب - سؤال 35(زيست شناسي سلولي و مولكولي
.19  زيست پزشكي سامانه اي  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي

-سؤال 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب - سؤال 20(، بيوشيمي باليني)5ضريب -سؤال 80(ژنتيك انساني
  )1ضريب 

  .دروس ژنتيك انساني و بيوشيمي باليني از مباحث اصلي و مرتبط با رشته ژنتيك خواهد بود- 
.20  ژنتيك پزشكي

، )5ضريب- سؤال 70(، جامعه شناسي و روانشناسي سالمندي)3ضريب- سؤال 30(آمار و روش تحقيق
.21  شناسي سالمند  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي

، استعداد )5ضريب-سؤال 70(، مباني سالمت در حوادث و باليا)3ضريب- سؤال 30(آمار و روش تحقيق
.22  سالمت در باليا و فوريت ها  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، )3ضريب -سؤال 35(، روش تحقيق)3ضريب -سؤال 65(نظريه هاي جامعه شناسي و رفاه اجتماعي
.23  سالمت و رفاه اجتماعي  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي

، استعداد )2ضريب-سؤال 35(، اصول و مديريت برنامه ريزي راهبردي)5ضريب- سؤال 65(تغذيه
.24  سياستهاي غذا و تغذيه  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

 90(هاي شنوايي و تعادل ، نوروساينس، تشخيص و توانبخشي آسيب)2ضريب- سؤال 10(روش تحقيق
.25  شنوايي شناسي  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي،)6ضريب-سؤال

، استعداد )5ضريب-سؤال 80(، مباني طب ايراني و نوين)2ضريب- سؤال 20(روش تحقيق در علوم پزشكي
.26  ايراني سنتي طب  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، )3ضريب- سؤال 50(و نوروبيولوژي آناتوميو، نور)3ضريب- سؤال 50(نوروفيزيولوژي و نوروفارماكولوژي
.27  علوم اعصاب  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي

 50(، ژنتيك و بيولوژي سلولي مولكولي )2ضريب  – سؤال 50(آسيب شناسي عمومي و بافت شناسي 
.28  علوم بيومديكال مقايسه اي  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب  – سؤال

، استعداد )6ضريب - سؤال 75(، علوم تشريحي)2ضريب - سؤال 25(زيست شناسي سلولي و مولكولي
 علوم تشريحي  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي 29.

- سؤال 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب- سؤال 35(، بيوشيمي و فيزيولوژي)4ضريب- سؤال 65(تغذيه
.30  علوم تغذيه  )1ضريب 

 30(استعداد تحصيلي، )2ضريب-سؤال 50(، ايمني شناسي پزشكي )5ضريب-سؤال 50(بيولوژي سلولي مولكولي 
.31  علوم سلولي كاربردي  )1ضريب -سؤال

 60(پردازش تصوير  و ها رياضيات مهندسي، تصويربرداري پزشكي ، سيگنال و سيستمشامل  برداريرياضيات تصوير
 30(استعداد تحصيلي، ) 4ضريب  -سؤال 20 (نوروآناتومي ونوروفيزيولوژي شامل  علوم اعصاب، )5ضريب  -سؤال

  )1ضريب -سؤال

علوم وفناوريهاي تصويربرداري 
گرايش تصويربرداري  –پزشكي 

  عصبي
32.

، ) 4ضريب  -سؤال 30 (نوروآناتومي ونوروفيزيولوژي شامل  علوم اعصاب، )5ضريب  -سؤال 40(تصويربرداري پزشكي 
  ) 1ضريب -سؤال 30(، استعداد تحصيلي)4ضريب  – سؤال 30(زيست شناسي سلولي و مولكولي 

علوم وفناوريهاي تصويربرداري 
.33  گرايش سلولي مولكولي –پزشكي



 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه رديف رشته تحصيلي
، استعداد )2ضريب  – سؤال 50(بيوشيمي باليني و فيزيولوژي ، )5ضريب  – سؤال50(فارماكولوژي 

.34  فارماكولوژي پزشكي  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

 30(، استعداد تحصيلي)5ضريب- سؤال 80(، فيزيك پزشكي)2ضريب- سؤال 20(رياضي فيزيك  و آمار
  )1ضريب -سؤال

  .درس فيزيك پزشكي شامل دروس اختصاصي دوره كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي مي باشد-

.35  فيزيك پزشكي

استعداد  ،)2ضريب- سؤال 30(، كينزيولوژي و بيومكانيك)4ضريب-سؤال 70(فيزيوتراپي در بيماريها
.36  فيزيوتراپي  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، ايمني )2ضريب  -   سؤال 20(، تك ياخته شناسي پزشكي )5ضريب  – سؤال 60(قارچ  شناسي پزشكي 
.37  قارچ شناسي  )1ضريب -سؤال 30(؛ استعداد تحصيلي)2ضريب  – سؤال 20(شناسي پزشكي 

استعداد  ،)2ضريب- سؤال 30(، كينزيولوژي و بيومكانيك)4ضريب- سؤال 70(كاردرماني در بيماريها
.38  كاردرماني  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، )2ضريب- سؤال 50(، مديريت  و فناوري اطالعات سالمت)5ضريب-سؤال 50(دانش علوم كتابداري
.39  كتابداري و اطالع رساني پزشكي  )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي

 30(استعداد تحصيلي ،)6ضريب-سؤال 90(، آسيب شناسي زبان و گفتار)2ضريب- سؤال 10(روش تحقيق
.40  گفتاردرماني  )1ضريب -سؤال

 35(، روش تحقيق)5ضريب -سؤال 65( نظريه هاي مددكاري اجتماعي وجامعه شناسي و روانشناسي
.41  مددكاري اجتماعي  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب -سؤال

 50(، مديريت  و فناوري اطالعات سالمت)4ضريب-سؤال 50(سيستمهاي اطالعات و تئوريهاي مديريت
.42  مديريت اطالعات سالمت  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)4ضريب-سؤال

 - سؤال 50(، آزمونهاي رواني، نظريه هاي شخصيت و روان درماني )4ضريب -سؤال50(مشاوره توانبخشي 
  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي) 3ضريب 

متقاضيان دقت نمايند در اين درس موضوعات مصاحبه، . منظور از درس آزمونهاي رواني، ارزيابي روانشناختي به معنـاي جامع آن مي باشد *
همچنـين درس شخصـيت و روان . ت آزمون از مباحث فوق خواهد بـودسؤاالآزمونها، آسيب شناسـي روانـي و تشخيص مورد نظر مي باشد و 

  كليه ديدگاههاي شخصيت و نظريه ها و تكنيكهاي درماني مورد نظر مي باشددرماني شامل 

.43  مشاوره توانبخشي

استعداد ، )3ضريب-سؤال 40(، اختالالت روانپزشكي)4ضريب- سؤال 60(نوروفيزيولوژي و نوروفارماكولوژي
.44  مطالعات اعتياد  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، استعداد )3ضريب - سؤال 75(، علوم تشريحي)3ضريب - سؤال 25(زيست شناسي سلولي و مولكولي
.45  مهندسي بافت  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

-سؤال 20(، آماروروش تحقيق)5ضريب (سؤال 20و اثر عوامل محيطي بر سالمت  سؤال 60بهداشت محيط 
  )1ضريب - سؤال 30(، استعداد تحصيلي)2ضريب 

 .خواهد بود) سالهاي گذشتههمانند (درس بهداشت محيط از مباحث اصلي رشته -
.46  مهندسي بهداشت محيط

 مدلسازي  ، 10 حياتي سيگنالهاي پردازش ، 15 دقيق ابزار( ، بيوالكتريك)5ضريب-سؤال 20(مهندسي رياضيات
.47  بيوالكتريك - مهندسي پزشكي   )1ضريب -سؤال 30(استعداد تحصيلي ،)5ضريب- سؤال 45()10 پزشكي تصاوير پردازش ، 10 بيولوژيكي سيستمهاي

 ، 10  پزشكي تصاوير  پردازش ، 10 دقيق ابزار ،15 رباتيك( پزشكي رباتيك ،)5ضريب-سؤال 20(مهندسي رياضيات
.48  رباتيك - مهندسي پزشكي   )1ضريب - سؤال 30(استعداد تحصيلي ،)5ضريب- سؤال 45()10 بيومكانيك

، استعداد )5ضريب -سؤال 75(، نانوزيست فناوري)3ضريب - سؤال 25( بيولوژي سلولي مولكولي
.49  نانوفناوري پزشكي  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي

، استعداد )4ضريب - سؤال 80(، ويروس شناسي پزشكي)1ضريب - سؤال 20(بيولوژي سلولي مولكولي
.50  ويروس شناسي پزشكي  )1ضريب - سؤال 30(تحصيلي



در رشته هاي ذيل كه به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتي كه از نظر مدارك مورد پذيرش منعي : قابل توجه داوطلبان
متشـكل از مـواد    سـؤال براي هر مجموعه يـك دفترچـه   . توانند در آزمون رشته هاي يك مجموعه شركت نمايند نداشته باشند مي

  .شود درسي اعالم شده با ضرايب مورد نظر هر رشته در نظر گرفته مي

 مجموعه  باكتري شناسي

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.D(رشته دكتري تخصصي 

باكتري شناسي  سؤال 60(ميكروبشناسي پزشكي 
قارچ  سؤال 5انگل شناسي پزشكي ،  سؤال 5پزشكي ، 

 )ويروس شناسي پزشكي سؤال 5شناسي پزشكي و 
  پزشكي ايمني شناسي

 ضريب  سؤالتعداد   سؤالتعداد  ضريب  ضريب  سؤالتعداد

1  30  5  75  2  25   باكتري شناسي پزشكي .51

1  30  5  75  2  25   توكسين هاي ميكروبي .52

 
 

 مجموعه بهداشت باروري

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.D(رشته دكتري تخصصي   بارداري و زايمان  بهداشت باروري

 ضريب  سؤالتعداد   ضريب  سؤالتعداد  ضريب  سؤالتعداد

1  30  4  50  6   بهداشت باروري .53 50

1  30  6  50  4  50   مامايي .54

 

 مجموعه روانشناسي

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.D(رشته دكتري تخصصي   شخصيت و روان درمانينظريه هاي  آزمونهاي رواني

 ضريب  سؤالتعداد   ضريب  سؤالتعداد  ضريب  سؤالتعداد

1  30  5  50  4  50   روانشناسي باليني .55

1  30  5  50  4  50   روانشناسي نظامي .56

  
متقاضيان دقت نمايند در اين درس موضوعات مصاحبه، آزمونها، آسيب . منظور از درس آزمونهاي رواني، ارزيابي روانشناختي به معنـاي جامع آن مي باشد  -

ه همچنـين درس شخصـيت و روان درماني شامل كلي. ت آزمون از مباحث فوق خواهد بـودسؤاالشناسـي روانـي و تشخيص مورد نظر مي باشد و 
 .ديدگاههاي شخصيت و نظريه ها و تكنيكهاي درماني مورد نظر مي باشد

  
 مجموعه  فيزيولوژي

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
 استعداد تحصيلي )Ph.D(رشته دكتري تخصصي   بيوشيمي باليني  فيزيولوژي پزشكي

 ضريب  سؤالتعداد   سؤالتعداد   ضريب  سؤالتعداد   ضريب

1  30  2  40  4   فيزيولوژي پزشكي .57 60

1  30  2  40  4   فيزيولوژي ورزشي .58 60

  
    



 مجموعه مديريت و اقتصاد

  )Ph.D(رشته دكتري تخصصي 
  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

  استعداد تحصيلي  روش تحقيق  سازمان و مديريت اقتصاد بهداشت
  ضريب  سؤالتعداد   ضريب  سؤالتعداد   ضريب سؤالتعداد ضريب سؤالتعداد

  1  30  2  20  2 40 4 40 اقتصاد سالمت .59
  1  30  2  20  3 40 3 40 سياستگذاري سالمت .60
  1  30  2  20  4 40 2 40 مديريت خدمات بهداشتي ودرماني .61

  
 مجموعه علوم و صنايع غذايي

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.D(رشته دكتري تخصصي   شيمي مواد غذايي  غذاييميكروبيولوژي مواد

 ضريب  سؤالتعداد   ضريب  سؤالتعداد  ضريب  سؤالتعداد

1  30  4  50  4  50   علوم و صنايع غذايي  .62

 بهداشت و ايمني مواد غذايي .63 50 4 50 4  30  1
  

 مجموعه  زيست فناوري و پزشكي مولكولي

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
 استعداد تحصيلي )Ph.D(رشته دكتري تخصصي   بيوشيمي باليني  بيولوژي سلولي مولكولي

 ضريب  سؤالتعداد   سؤالتعداد   ضريب  سؤالتعداد   ضريب

1  30  3  40    زيست فناوري پزشكي .64 60 5
1  30  3  40    پزشكي مولكولي .65 60 5

  
  

  1399  داروسازي سالرشته هاي تخصصي  دكتري مونزآمنابع دروس و ضرايب و 
 فارماسيوتيكس

سؤال 42  
)2ضريب (  

Aulton’s Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design. The latest edition.  

 فارماكوگنوزي
سؤال17   
)2ضريب (  

Trease and Evans Pharmacognosy. The latest edition. 

 فصل ١٩ الی ٢٦ از بخش ٥

 داروسازي باليني
سؤال 42  

)2ضريب (  

  )آخرين چاپ(شناسي تأليف دكتر غالمي و دكتر مجتهدزاده  كتاب درسنامه جامع درمان
  :عناوين

  ترمبوآمبولي، آنژين صدري، نارسايي قلبي، ختالالت چربي، اپرفشارخوني :قلب وعروق
  بيماري التهابي روده، ريفالكس معده به مري، زخم پپتيك :گوارشي
  آب و الكتروليت ها ،نارسايي مزمن كليه :كليوي

  پاركينسون، سردرد، صرع :مغز و اعصاب
  تيروئيد، ديابت :غدد درون ريز



  اضطراب، خلقي دوقطبي، افسردگي، اسكيزوفروني :روانپزشكي
  كنتراسپتيوها، PMSديسمنوره و  :زنان

  نقرس، ارتريت روماتوئيد، پوكي استخوان :استخوان و مفاصل
انتقالي از راه  يهاعفونت، )UTI(عفونت مجاري اداري ، عفونتهاي فوقاني دستگاه تنفس :عفوني
  )مننژيت(سيستم اعصاب مركزي ، هپاتيت، )STD(جنسي
  پسوريازيسو  آكنه :پوستي
  آنمي :خون

 COPD و آسم :تنفسي

  مروري بر عوارض جانبي داروهاي شيمي درماني :نكولوژيا
  
مباحثي كه در كتاب درسنامه جامع درمان شناسي وجود ندارد از كتاب براي الزم به ذكر است - *

Applied Therapeutics  استفاده شود  2013چاپ سال.  

 شيمي دارويي
سؤال 26  

)2ضريب (  

Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, The latest edition.   
Chapters: 

Drug  Design  and  Relationship of Functional Groups to Pharmacologic 

Activity (Chapter 2) 
Receptors as Targets for Drug Discovery (Chapter 7)    
Drug  Discovery Through Enzyme Inhibition (Chapter 8) 
Drug Affecting Cholinergic Neurotransmission (Chapter 9)  
Adrenergic Receptors and Drug Affecting Adrenergic Neurotransmission 

(Chapter 10) 
Antipsychotic and Anxiolytic Agents (Chapter 14) 
Sedative‐Hypnotics Drugs (Chapter 15) 
Antiseizure Drugs (Chapter 17) 
Antidepressant agents (Chapter 18) 
Central Analgesics (Chapter 20) 
Adrenocorticoids (Chapter 28) 
Thyroid  Function  and Thyroid Drugs (Chapter 29)  
Nonsteroidal Anti‐Inflammatory Agents (Chapter 31) 
Antihistamines and Related Antiallergic and Antiulcer Agents (Chapter 32) 
Antibiotics and Antimicrobial Agents (Chapter 33)  
Cancer and Chemotherapy (Chapter 37) 
Men’s Health (Chapter 40) 
Women’s Health (Chapter 41) 



 داروشناسي و
سم شناسي   

سؤال 43  
)2ضريب (  

 
1‐ Basic and Clinical Pharmacology. Katzung et al., The latest edition.  

  

 داروهاي مبحث ويژه، عناوين قسمت در البته. ويژه عناوين و شناسي سم قسمت بجز كتاب مباحث همه

 .امتحان است شامل گوارشي

٢‐ Casarett & Doull’s Toxicology: The  Basic Science of   Poisons. The Latest 
edition.  
Unit ١ 
‐History and scope of Toxicology 

 ‐Principles of Toxicology 

‐ Mechanisms of  Toxicology   
Unit ١١
‐ Absorption, Distribution, and Excretion of  Toxicants   
Unit IV

‐Toxic Responses of  the Blood.     

‐Toxic Responses of the Respiratory System    

‐Toxic Responses of the Nervous System     
٣‐Haddad  and Winchester ٢٠٠٧
Chapter :

٢‐ Emergency Management of Poisonina

    A:  AGeneral Approach to Poisoning

    B:  Decontamination   

٧١‐ Mercury: Heavy Metals and lnorganic Agents

٧٣‐ lead
٧٤‐Arsenic and Arsine
٧٦‐ Organophosphates and Carbamates‐Sodium Azide.

٨٧‐ Carbon Monoxide Poisoning

٨٨‐ Cyanide and Related Compounds‐ Sodium Azide. 
 استعداد تحصيلي

)1ضريب (سؤال  30  
- 

 
  
  
  
  
  
  



 1399-1400مواد دنداني سال تحصيلي   Ph.Dدروس و ضرايب و منابع آزمون

  

  

 منابع تعداد 
 سوال  ضريب  نام درس

 

، دكتركاظم محمد، دكتر حسين ملك افضلي(روشهاي آماري وشاخصهاي بهداشتي -1
  )1378نهاپتيان، سال دكتر وارتكس 

 Park & Parker –درسنامه پزشكي پيشگيري و اجتماعي جلد اول -2

15  1  آماروروش 
 تحقيق

 
Cohen,s Pathways of the pulp. 11th edition. 	Kenneth Hargreaves, 

Louis Berman  (2016) (chapters: 5, 10, 12, 13, 14, 15) 
15  1  اندودنتيكس

 
Fundamental of Fixed Prosthodontics. 4th edition.  Herbert T., Jr. 

Shillingburg (2012) (chapters: 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  26, 27 25  1  پروتزهاي 
 دنداني

 
1. Introduction to Dental Materials. 4th edition. Van Noort R 

(2013).{section 3,(chapters:3.4,3.5,3.6,3.7)} 
 
2. Craig’s restorative Dental Materials. 14th edition. Ronald 

Sakagvchi,jack ferrance,john powers (2019)  

30  3   مواد دنداني

 
1. Sturdevant,s Art & Science of Operative Dentistry. 7th edition. 

Andre v. ritter, lee w.boushell, ricardo walter (2019) (chapters:1,5) 
 
2. Summitt,s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th edition.	

Thomas J. Hilton (2013) (chapters: 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18,20) 

15  1  دندانپزشكي 
 ترميمي

استعداد  1 30 -
 تحصيلي



 1399-1400سال تحصيلي  رشته سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي Ph.Dمنابع آزمون

 منابعتعداد سوال ضريب نام درس

دندانپزشكي 
 كودكان

1 20 

1.Nowak A. Pediatric Dentistry.2019. 
،  24،  23، 22،  20،  19،  16،  15،  14،  12،  3فقط فصول 

26 ،27   ،29  ،31  ،32  ،33  ،34  ،35  ،39  ،40 

دندانپزشكي 
 ترميمي

1 15 

 

1. Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig's 
Restorative Dental Materials.14th Ed.2018. 

 كتاب  13و ) 178تا  171فقط از صفحات ( 10و  9فصول  - 

2. Andre Ritter. Sturdevant's Art and Science of Operative 
Dentistry. 7th Ed. 2018. 

   10و  5و  4و 3و 2و) اول اكلوژن 15تا  1از صفحه ( 1فصل - 

3.Summit’s Fundamentals of Operative Dentistry: A 
Contemporary Approach. 4th Ed. 2013. 

  11و  10و ) 217از مبحث باندينگ تا صفحه ( 9و  7و  6فصل - 

 1 15پريودانتيكس

1- Carranza’s Clinical Periodontology.2019. 

 24و  23و  20و   19و  18و  17و  16و  15و  13و  12و  8و  7و  5و  3فصول -
و  49و  48و  47و  46و  45و  44و  36و  35و  33و  32و  28و  27و  25و  
شامل  قسمت (  72و  70و  69و  64و  62و  60و  59و  57و  52و  51و  50

 كتاب) هاي چاپ شده و آنالين 

دندانپزشكي 
 اجتماعي

2 50 

 
سازمان -تاليف نويسندگان) 1394(كتاب ملي سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

 انتشارات جهاد  دانشگاهي كليه فصول

استعداد 
  تحصيلي

1  30  - 



  :تذكرات الزم

قيـد شـده بـه عنـوان مـدارك      عنوان مدرك تحصيلي داوطلبان اعم از دانشنامه يا گواهي تحصيلي بايد دقيقا منطبق با رشـته هـاي    .1
 .باشد  تحصيلي مورد پذيرش

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي دارندگان دانشـنامه و يـا گـواهي     27/12/1389براساس مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ  .2
اشد، مجاز به نامه تخصصي باليني و يافوق تخصصي باليني دررشته هايي كه دكتراي عمومي پزشكي جزو مدارك مورد پذيرش مي ب

   .باشند شركت در آزمون مربوطه مي

  1399-1400سـال تحصيـلي  ).Ph.D(آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي  مدارك مورد پذيرش 
 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

وزارت دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد در يكي از رشـته هـاي مصـوب    
  كارشناسي ارشد جمعيت شناسي؛ جغرافياي پزشكي؛ آمار رياضي ؛بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

.1  اپيدميولوژي

.2  اخالق پزشكي  دندانپزشكي ؛داروسازي ؛دكتري حرفه اي پزشكي
دكتري عمومي پزشكي و يا كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي ارگونـومي؛ ايمنـي صـنعتي؛ طراحـي صـنعتي؛      

  ) كليه گرايشها(؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ مهندسي پزشكي )HSE(مديريت سالمت ايمني و محيط زيست 
.3  ارگونومي

  كارشناسي ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي و پزشكي عمومي
اعضاي مصنوعي و 

.4  وسايل كمكي

كارشناسي ارشد رشـته هـاي اقتصـاد بهداشـت؛     دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي 
اقتصاد؛ ارزيابي فناوري سالمت؛ مديريت خـدمات بهداشـتي درمـاني؛ اپيـدميولوژي؛ آمـار زيسـتي؛ مـديريت مـالي؛         

  مديريت بازرگاني
.5  اقتصاد سالمت

بيوانفورماتيـك؛  ؛ مهندسي الكترونيك؛ رياضي و آمار؛ )ها كليه گرايش(كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي كامپيوتر 
فناوري اطالعات؛ مديريت فناوري اطالعات؛ مهندسي پزشكي؛ مهندسي فناوري اطالعات؛ مديريت فناوري اطالعـات  

 computer(پزشكي؛ مهندسي پزشـكي؛ علـوم كـامپيوتر     sciences(    ؛ بيوفيزيـك؛ مـديريت كـارآفريني)   بـا پايـه
ارشـد علـوم پزشـكي؛ دكتـراي حرفـه اي پزشـكي؛       ؛ كليـه رشـته هـاي كارشناسـي     ) كارشناسي مهندسي كامپيوتر

  دندانپزشكي؛ داروسازي و علوم آزمايشگاهي

.6  انفورماتيك پزشكي

ميكـروب شناسـي پزشـكي؛ ايمنـي شناسـي پزشـكي؛       كارشناسي ارشد انگل شناسي پزشـكي؛ علـوم آزمايشـگاهي؛    
ي؛ قـارچ شناسـي؛   دامپزشـك  داروسـازي؛ دكتري عمـومي پزشـكي؛    ؛علوم آزمايشگاهي اي پاتوبيولوژي؛ دكتراي حرفه

  ميكروبيولوژي 
.7  انگل شناسي پزشكي

؛ خـون شناسـي آزمايشـگاهي و بانـك خـون     پـاتوبيولوژي؛   ايمني شناسـي؛ ؛ پزشكي كارشناسي ارشد ايمني شناسي
 علـوم  غيـراز گـرايش  ها  كليه گرايش(؛ زيست شناسي پزشكي انگل شناسي ؛پزشكي ؛ ميكروبشناسيباليني بيوشيمي

زيست فـن آوري پزشـكي؛ ژنتيـك     ؛پزشكي ؛ باكتري شناسيپزشكي ؛ ويروس شناسيپزشكي ؛ قارچ شناسي)گياهي
؛ دكتـري حرفـه اي علـوم    يدندانپزشـك  ، داروسـازي، دكتـري عمـومي پزشـكي    انساني؛ ايمونوژنتيك؛ بيوتكنولـوژي؛ 

 بيوفيزيك ؛؛ دكتراي حرفه اي دامپزشكيآزمايشگاهي

 ايمني شناسي پزشكي 8.

 )حياتي(كارشناسي ارشد آمار زيستي   آمار زيستي 9.



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

مهندسي بهداشـت محـيط؛ مهندسـي بهداشـت     ؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت؛ كارشناسي ارشد آموزش بهداشت
حرفه اي؛ علوم تغذيه؛ علوم اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ رفاه اجتماعي؛ توسعه محلـي گرايشـهاي شـهري و روسـتايي؛     

گـذاري سـالمت؛ مشـاوره؛ مـديريت رسـانه؛ آمـوزش        آموزش پزشكي؛ روانشناسي؛ علوم تربيتي؛ پرسـتاري؛ سياسـت  
اري سـالمت؛ مامـايي؛ پرسـتاري؛ دكتـراي عمـومي پزشـكي و دندانپزشـكي؛        بزرگساالن؛ آموزش پزشكي؛ سياسـتگذ 

  دكتراي حرفه اي دامپزشكي و متخصصين باليني 

 آموزش بهداشت و

.10  ارتقاء سالمت

آموزش پرستاري؛ مديريت خدمات بهداشتي  ؛آموزش بهداشت ؛كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته هاي آموزش پزشكي
درماني؛ آمار زيستي؛ مديريت خدمات پرستاري؛ اتاق عمـل؛ فنـاوري اطالعـات سـالمت؛ اپيـدميولوژي؛ روانشناسـي       

علـوم تربيتـي در سـه گـرايش برنامـه       باليني؛ مديريت آموزشي؛ مديريت برنامه ريزي آموزش عالي؛ كارشناسي ارشد
ي درسي و تكنولوژي آموزشي؛ مامايي؛ برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشـكي؛  ريزي آموزشي، برنامه ريز

دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشـكي؛   ؛دارندگان مدارك دكتراي تخصصي باليني وفوق تخصصي باليني
ور؛ اعضـاي هيئـت   هاي علوم پزشكي سراسـر كشـ   دانشكده اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاهها و

  )باپرداخت شهريه(هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي  علمي گروه

.11  آموزش پزشكي

كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ اقتصاد بهداست؛ ارزيابي فناوري سالمت؛ اپيـدميولوژي؛ فنـاوري   
  )داروسازيپزشكي، دندانپزشكي و (اطالعات سالمت؛ آينده پژوهي؛ دكتري عمومي 

.12  آينده پژوهي سالمت

ميكروبيولـوژي؛   كارشناسي ارشد ميكروبشناسي پزشكي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي؛ بيولـوژي سـلولي و مولكـولي؛   
 ي ودندانپزشـك  ي،؛ دكتـري عمـومي پزشـك   پزشـكي ؛ ويـروس شناسـي   پزشـكي ؛ انگل شناسي پزشكيقارچ شناسي 

  دامپزشكي؛ ميكروبشناسي مواد غذاييدكتري حرفه اي  ؛دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي ؛زيداروسا
.13 زشكيپباكتري شناسي 

دكتري عمومي پزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي؛ مشاوره در مامايي؛ مديريت خدمات بهداشتي و درماني 
با (آموزش پزشكي ؛ )با پايه كارشناسي مامايي(؛ آموزش بهداشت )با پايه كارشناسي بهداشت عمومي و يا مامايي(

  )پايه كارشناسي مامايي
.14  بهداشت باروري

.15  بهداشت حرفه اي  ؛ ارگونومي؛ سم شناسي؛ بهداشت ايمني صنعتي)بهداشت صنعتي( كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
بهداشـت و ايمنـي   : دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد رشـته هـاي   

غذايي؛ ميكروبشناسي مواد غذايي؛ علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفـي و بهداشـتي؛ علـوم بهداشـتي در     مواد 
تغذيه؛ علوم تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ مهندسي بهداشـت محـيط؛ كنتـرل مـواد خـوراكي و      

  )با پايه ليسانس علوم و صنايع غذايي(آشاميدني 

 بهداشت و ايمني مواد
  غذايي

16.

.17  بينايي سنجي  كارشناسي ارشد رشته بينايي سنجي
با پايه (زيست شناسي گرايش بيوشيمي؛ شيمي  علوم تغذيه؛داروسازي؛ كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني؛ بيوشيمي؛ 

 داروسازي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي ،دكتري عمومي پزشكي، دامپزشكي؛ )ليسانس بيوشيمي
.18  بيوشيمي باليني

دكتري پزشكي عمومي؛ دامپزشكي؛ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و يـا كارشناسـي ارشـد پرسـتاري؛ مامـايي؛      
ويـروس شناسـي پزشـكي؛ ميكـروب شناسـي پزشـكي؛ ميكروبيولـوژي         ؛فيزيولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني

؛ ايمني شناسي پزشكي؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ علوم تشريحي؛ بيولوژي توليد ) ميكروب بيماري زا(
  ؛ زيست فناوري پزشكي )ها كليه گرايش(مثل؛ بيولوژي 

.19  بيولوژي توليد مثل



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

بـه   گرايش هـاي مربـوط   آموزش يا مديريت خدمات پرستاري و يا رشته ها وكارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي 
 كارشناسي ارشد هوشبري با ليسانس پرستاريپرستاري؛ 

	پرستاري

 
20.

دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي؛ مقاطع تخصصـي و  
رشـته هـاي بـاكتري شناسـي؛ بيوتكنولـوژي ميكروبـي؛ بيوفيزيـك؛        فوق تخصصي پزشـكي و يـا كارشناسـي ارشـد     

حشـره شناسـي پزشـكي و     ؛)بيوتكنولـوژي پزشـكي  (فيزيولوژي؛ ژنتيك انساني؛ قارچ شناسي؛ زيست فناوري پزشكي
باگرايش بيوشيمي، ژنتيك، (زيست شناسي  ؛مبارزه باناقلين؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون؛ ويروس شناسي

  ؛ انگل شناسي؛ ميكروبيولوژي؛ ايمونولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ تغذيه )كولي و ميكروبيولوژيسلولي مول

.21  پزشكي مولكولي

؛ انگـل  )كليـه گرايشـها  (كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي مـواد غـذايي؛ زيسـت شناسـي     
نـاقلين؛ زيسـت فنـاوري پزشـكي     شناسي پزشكي؛ ايمنـي شناسـي پزشـكي؛ حشـره شناسـي پزشـكي و مبـارزه بـا         

؛ بيوشيمي باليني؛ سم شناسي، قارچ شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ زيست فنـاوري  )بيوتكنولوژي پزشكي(
دندانپزشـكي و   ؛دارويي؛ دكتراي عمومي پزشـكي؛ داروسـازي  ) بيوتكنولوژي(ميكروبي؛ زيست فناوري ) بيوتكنولوژي(

  دامپزشكي

.22  توكسين هاي ميكروبي

؛ دكتـراي  )به غير از گـرايش گيـاهي  (؛ زيست شناسي پزشكيكارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي؛ انگل شناسي 
  دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي ؛داروسازي ؛پزشكيعمومي 

حشره شناسي پزشكي 
.23  و مبارزه با ناقلين

ژنتيـك   ؛ايمنـي شناسـي پزشـكي    ؛بيوشـيمي بـاليني   ؛پـاتوبيولوژي  ؛علوم آزمايشگاهي ؛كارشناسي ارشد هماتولوژي
  و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي زيداروسا ي ودندانپزشك ي،دكتري عمومي پزشكانساني؛ 

خون شناسي 
آزمايشگاهي و علوم 

  انتقال خون
24.

مشـاوره، تربيتـي،   (روانشناسـي روانسـنجي و رشـته هـاي    روانشناسي شخصيت؛ روانشناسي باليني؛  كارشناسي ارشد
 دكتري عمومي پزشكيبهداشت روان؛  ؛)استثنائي عمومي و

 روانشناسي باليني 25.

  ؛ بهداشت روان و دكتراي عمومي پزشكي)كليه گرايشها(كارشناسي ارشد روانشناسي 
  روانشناسي نظامي

رشته مختص كادر نظامي (
  )وانتظامي مي باشد

26.

داروسازي و دندانپزشكي و كارشناسي ارشـد رشـته هـاي بيوشـيمي بـاليني؛       دكتري عمومي در رشته هاي پزشكي؛
؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ )كليه گرايشها(؛ علوم و فناوري ميكروبي )كليه گرايش ها(زيست شناسي سلولي مولكولي 

 انگل شناسي پزشكي؛ قارچ شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ ايمني شناسـي پزشـكي؛ علـوم و فنـاوري نـانو     
؛ زيست شناسي گرايش بيوفيزيك؛ ژنتيك انساني؛ آمار زيستي؛ نانوفنـاوري پزشـكي؛ زيسـت فنـاوري     )كليه گرايشها(
ــوژي( ــاوري  ) بيوتكنول ــوژي(پزشــكي؛ زيســت فن ــاوري  ) بيوتكنول ــي؛ زيســت فن ــوژي(ميكروب ــولي؛ ) بيوتكنول مولك

  بيوانفورماتيك؛ انفورماتيك پزشكي

زيست پزشكي 
  اي سامانه

Systems 

Biomedicine 

27.

كارشناسي ارشد پزشكي مولكولي؛ باكتري شناسي؛ بيوشيمي؛ خون شناسي آزمايشـگاهي وبانـك خـون؛ نانوفنـاوري     
؛ )بيوتكنولـوژي پزشـكي  (پزشكي؛ ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ ژنتيك؛ ژنتيك انسـاني؛ زيسـت فنـاوري پزشـكي     

؛ زيست پزشكي؛ انگـل  )كليه گرايش ها(زيست شناسي بيوتكنولوژي؛ بيوتكنولوژي كشاورزي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ 
دكتـراي   نانوزيسـت فنـاوري؛  نـاقلين؛   مبـارزه بـا   شناسي؛ ميكروب شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشـكي و 

  دندانپزشكي؛ داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي ؛عمومي رشته هاي پزشكي

.28  پزشكي زيست فناوري



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

؛ زيسـت شناسـي   پزشـكي  ايمني شناسي؛ باليني ؛ بيوشيمي؛ ژنتيك انسانيباالتر در رشته ژنتيككارشناسي ارشد يا 
؛ همـاتولوژي  )بيوتكنولوژي پزشكي(زيست فناوري پزشكي؛ )ژنتيك و بيوشيميسلولي و مولكولي؛ گرايش هاي علوم (
و يا متخصصـان رشـته هـاي     زيداروسا ي ودندانپزشك ي،دكتري عمومي پزشكبيوتكنولوژي ميكروبي؛  ؛)خونشناسي(

  ؛ دامپزشكيمختلف پزشكي؛ دكتراي علوم آزمايشگاهي

.29  ژنتيك پزشكي

سالمت سالمندي؛ آموزش بهداشـت؛ بهداشـت عمـومي؛ اپيـدميولوژي؛      ؛كارشناسي ارشد رشته هاي سالمند شناسي
اجتماعي؛ روانشناسي  مددكاري اجتماعي؛ بينايي سنجي؛ رفاه ؛مديريت خدمات بهداشتي درماني ؛مديريت توانبخشي
علوم  ؛مشاوره در مامايي؛ فيزيوتراپي؛ شنوايي شناسي؛ كاردرماني؛ گفتار درماني؛ علوم تغذيه؛مامايي ؛باليني؛ پرستاري

بهداشتي در تغذيه؛ جامعه شناسي؛ پژوهش هاي اجتمـاعي؛ جامعـه شناسـي؛ جمعيـت شناسـي و دكتـري عمـومي        
  دندانپزشكي و داروسازي ؛پزشكي

.30  شناسيسالمند 

دامپزشكي؛ كارشناسـي ارشـد    دكتري دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دندانپزشكي؛ دكتراي علوم آزمايشگاهي و
مطالعات دفاعي، اسـتراتژيك؛ مـديريت بحـران؛ پدافنـد     : كليه رشته هاي علوم پزشكي و كارشناسي ارشد رشته هاي

با گرايش امنيت اطالعات؛ ايمني، بهداشت و محـيط   ITغيرعامل؛ مديريت سوانح طبيعي؛ مهندسي فناوري اطالعات 
؛ مديريت اجرايي؛ مديريت ورزشي؛ محيط زيسـت؛  )اي، توانبخشي مدرسه اي، شغلي، خانواده(؛ مشاوره )HSE(زيست 

؛ )گرايش طبيعـي و انسـان سـاخت   (مهندسي پزشكي؛ مديريت فناوري اطالعات؛ مديريت شهري؛ مخاطرات محيطي 
  ت محيط زيست با گرايش مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيستمديريمديريت دولتي؛ 

سالمت درباليا و 
.31  فوريت ها

؛ )كليـه گـرايش هـا   (؛ روانشناسي )كليه گرايش ها(كارشناسي ارشد دركليه رشته هاي علوم پزشكي؛ علوم اجتماعي 
ريزي رفاه  ؛ برنامه)درارتباطات اجتماعيتحقيق (پژوهش علوم اجتماعي؛ علوم ارتباطات اجتماعي؛ ارتباطات اجتماعي 

اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري؛ مديريت دولتي؛ جغرافيا و برنامـه ريـزي شـهري؛ جغرافيـا و برنامـه ريـزي       
  روستايي؛ دكتراي عمومي پزشكي

.32  سالمت ورفاه اجتماعي

مـديريت خـدمات بهداشـتي درمـاني؛     كارشناسي ارشـدعلوم تغذيـه؛ علـوم بهداشـتي در تغذيـه؛ اقتصـاد بهداشـت؛        
؛ بهداشـت  )بهداشـتي  گـرايش كنتـرل كيفـي و   (اپيدميولوژي؛ آموزش بهداشت؛ آمار زيستي؛ علوم و صـنايع غـذايي   

؛ كنتـرل مـواد   ) بـا پايـه كارشناسـي تغذيـه    (مديريت وايمني موادغذايي؛ علوم تغذيه دربحران و حوادث غيرمترقبه؛ 
  دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي ؛) اسي علوم تغذيهبا پايه كارشن(خوراكي و آشاميدني

سياست هاي غذا 
.33  وتغذيه

؛ مـديريت توانبخشـي؛ رفـاه    )تمام گـرايش هـا  (اقتصاد بهداشت  ؛كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني
 ارزيـابي فنـاوري سـالمت؛    ؛اي بهداشت محـيط؛ بهداشـت حرفـه    ؛؛ برنامه ريزي رفاه اجتماعي؛ اپيدميولوژياجتماعي

آموزش بهداشت؛ اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت؛ سالمت سالمندي؛ اكولوژي انساني؛ پرستاري؛ مامـايي؛ سـالمت و   
دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دكتراي دامپزشكي؛  ؛دكتراي عمومي پزشكيترافيك؛ 
MBA  مديريت بيمارستاني؛ MBAمديريت اجرايي، مـديريت بازرگـاني و   ارو؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مديريت د
MBA ) سال سابقه اشتغال در سيستم سـالمت كشـور بـا تاييـد بـاالترين مقـام        2با پايه كارشناسي علوم پزشكي و

  )دستگاه مربوطه

 گذاري سالمت سياست 34.

.35  شناسيشنوايي   كارشناسي ارشد رشته شنوايي شناسي يا دكتري عمومي پزشكي

.36  طب سنتي ايراني  پزشكان عمومي و متخصصين



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

دندانپزشكي؛ داروسـازي و دامپزشـكي؛ كارشناسـي ارشـد رشـته هـاي فيزيولـوژي؛ زيسـت          ؛دكتري عمومي پزشكي
؛ ژنتيك انساني؛ ژنتيـك  )بيوشيمي با گرايش علوم سلولي و مولكولي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي، ژنتيك و(شناسي 

 ؛؛ فارمـاكولوژي )كليـه گـرايش هـا   (علوم شـناختي  ؛ سم شناسي؛ بيوشيمي باليني؛ )آناتومي(پزشكي؛ علوم تشريحي 
گفتاردرماني؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكـي؛ بينـايي سـنجي؛ شـنوايي شناسـي؛ فيزيـك        كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛

اري پزشـكي؛ روانشناسـي بـاليني؛ روانشناسـي كـودك و نوجـوان؛ روانشناسـي        پزشكي؛ بيوفيزيك؛ فناوري تصويربرد
الكترونيـك؛ رياضـي؛ ايمنـي     –؛ مهندسـي بـرق   )كليه گـرايش هـا  (سالمت؛ مهندسي بيومكانيك؛ مهندسي پزشكي 

  شناسي پزشكي؛ هوش مصنوعي؛ روانشناسي عمومي

.37  علوم اعصاب

باليني؛ ژنتيك انساني؛ ايمني شناسي؛ ايمني شناسي پزشـكي؛  كارشناسي ارشد علوم تشريحي؛ فيزيولوژي؛ بيوشيمي 
انگل شناسي؛ انگل شناسي پزشكي؛ قارچ شناسي؛ قارچ شناسي پزشكي؛ خون شناسـي آزمايشـگاهي و بانـك خـون؛     
ميكروبشناسي پزشـكي؛ ويـروس شناسـي پزشـكي؛ بهداشـت و ايمنـي مـواد غـذايي؛ علـوم تغذيـه؛ تغذيـه بـاليني؛             

؛ )همـه گرايشـها  (ذايي؛ سم شناسي؛ زيست شناسي سلولي مولكولي؛ زيست شناسـي جـانوري   ميكروبشناسي مواد غ
  زيست فناوري ميكروبي؛ زيست فناوري مولكولي

  دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي

علوم بيومديكال 
.38  مقايسه اي

 بافـت شناسـي؛ دكتـري عمـومي پزشـكي، دندانپزشـكي،       ؛؛ جنين شناسـي )آناتومي(كارشناسي ارشد علوم تشريحي 
 دامپزشكي

 علوم تشريحي

 
39.

علوم تغذيه در بحـران و حـوادث   علوم بهداشتي در تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران؛ كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه؛ 
مهندسـي شـيمي گـرايش صـنايع     غيرمترقبه؛ تغذيه باليني؛ تغذيه ورزشي؛ علوم وصنايع غذايي؛ بيوشـيمي بـاليني؛   

؛ بهداشت )با پايه كارشناسي علوم تغذيه(كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي ؛ ) با پايه كارشناسي علوم تغذيه(غذايي 
بـا پايـه كارشناسـي علـوم     (كنترل مـواد خـوراكي و آشـاميدني   ؛ ) با پايه كارشناسي علوم تغذيه(و ايمني مواد غذايي 

  داروسازي ؛كيدكتري عمومي پزش؛  )تغذيه
) گـرايش تغذيـه دام  (؛ مهندسي كشاورزي علـوم دامـي   )گرايش صنايع غذايي(الزم به ذكر است مهندسي كشاورزي 
 .مجاز به شركت در آزمون نمي باشند

	علوم تغذيه
40.

زيسـت   ؛)كليه گرايش ها(زيست شناسي  ؛)كليه گرايشها( كارشناسي ارشد علوم تشريحي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي
آوري پزشكي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ بيوتكنولـوژي؛ سـم شناسـي؛     فن

بيولوژي تكويني؛ ايمني شناسي پزشكي؛ فيزيولوژي؛ فارماكولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيـك انسـاني؛ خـون شناسـي     
رشـته هـاي پزشـكي؛ دندانپزشـكي؛      ؛ نانوفناوري پزشكي؛ دكتراي عمومي در)هماتولوژي(آزمايشگاهي و بانك خون 

  داروسازي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي

.41  علوم سلولي كاربردي

؛ شيمي مواد غذايي؛ ميكروبيولوژي مواد غذايي؛ )كليه گرايش ها(كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي
، بهداشـت و ايمنـي مـواد    )گرايش علـوم و صـنايع غـذايي   (علوم غذايي؛ مهندسي كشاورزي  ؛مهندسي صنايع غذايي

با پايه كارشناسي علوم تغذيه يا علوم و صـنايع غـذايي گـرايش كنتـرل     (غذايي؛ بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي 
با پايه ليسانس علـوم و  (كنترل مواد خوراكي و آشاميدني ؛ )كيفي و بهداشت يا بهداشت محيط و يا بهداشت عمومي

  دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و دامپزشكي؛  )صنايع غذايي

.42  علوم و صنايع غذايي



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

؛ زيست فناوري پزشكي؛ فيزيك پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ بيوشـيمي  )كليه گرايشها(بيولوژي سلولي و ملكولي 
هسـته اي گـرايش مهندسـي پرتـو پزشـكي؛ دكتـري       باليني؛ بيوفيزيك؛ فيزيولوژي؛ نانوتكنولوژي پزشكي؛ مهندسي 

  عمومي پزشكي و دكتري عمومي داروسازي

هاي  علوم و فناوري
  تصويربرداري پزشكي
گرايش تصويربرداري 

  سلولي مولكولي

43.

؛ فنـاوري  )هـا  كليـه گـرايش  (؛ مهندسي بـرق  )گرايش بيوالكتريك(كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي؛ مهندسي پزشكي
؛ آمار رياضي؛ رياضي با گرايشهاي محض و كاربردي؛ دكتـراي عمـومي   )و سي تي اسكن MRI(تصويربرداري پزشكي 

  پزشكي؛ مهندسي هسته اي گرايش مهندسي پرتو پزشكي

هاي  علوم و فناوري
  تصويربرداري پزشكي

گرايش تصويربرداري 
  عصبي

44.

 اي علوم آزمايشگاهي دكتري حرفه ؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،كارشناسي ارشد فارماكولوژي؛ دكتري عمومي پزشك
	پزشكي فارماكولوژي

45.

مهندسـي پرتوپزشـكي؛ مهندسـي     ؛مهندسي پزشكي ؛بيوفيزيك ؛فيزيك ؛كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيك پزشكي
 پزشـكي  ؛)MRI(پرتوپزشكي؛ فناوري تصـويربرداري پزشـكي    ؛تكنولوژي راديولوژي ؛)گرايش پرتوپزشكي(هسته اي 
 دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و داروسازيفوتونيك؛ راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي؛  ؛هسته اي

  
  فيزيك پزشكي

  
46.

 ؛ دكتري عمومي پزشكيكارشناسي ارشد فيزيوتراپي  يفيزيوتراپ 47.
و سـلولي و  گـرايش جـانوري   ( ؛ زيسـت شناسـي  )و دامجـانوري  انسـاني،  (فيزيولـوژي   كارشناسي ارشد فيزيولـوژي؛ 

 ؛ دامپزشكيزيداروسا ي ودندانپزشك ي،دكتري عمومي پزشك؛ مامايي؛ )از جمله بيهوشي(؛ پرستاري )مولكولي

 فيزيولوژي

 
48.

بيولـوژي ملكـولي؛ علـوم     -فيزيوتراپي؛ بيوشـيمي   ؛كاردرماني -تربيت بدني  ؛كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي
  پزشكي و دندانپزشكي ؛تشريحي و دكتري عمومي داروسازي

.49  فيزيولوژي ورزشي

 ؛پـاتوبيولوژي  ؛انگـل شناسـي پزشـكي    ؛باكتري شناسي پزشكي قارچ شناسي؛ ؛كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي
  و دامپزشكي دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي ؛داروسازي ؛ميكروبيولوژي پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي

.50  قارچ شناسي پزشكي

.51  كار درماني  )با پايه كارشناسي كاردرماني(ارگونومي كارشناسي ارشد كاردرماني و 
كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي و غيرپزشكي؛ فناوري اطالعات سالمت؛ آموزش مـدارك پزشـكي؛   
مدارك پزشكي؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ انفورماتيك پزشكي؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجي؛ علم اطالعات و 

  دانش شناسي

كتابداري و اطالع 
.52  رساني پزشكي

.53  گفتار درماني  كارشناسي ارشد كليه رشته ها صرفا با مدرك كارشناسي گفتار درماني
.54  مامايي  كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي و مشاوره در مامايي

كارشناسي ارشد ؛ ) با كارشناسي مددكاري اجتماعي(؛ كليه رشته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي دكتراي عمومي
  رفاه اجتماعي ؛مديريت خدمات اجتماعي ؛مددكاري اجتماعي

.55  مددكاري اجتماعي



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

مشاوره و روانشناسي دركليه گرايش ها؛ كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛ گفتاردرماني؛ شنوايي شناسي؛ رفـاه   كارشناسي ارشد
توانبخشي؛ اعضاي مصـنوعي و وسـايل   اجتماعي؛ روانشناسي سالمت؛ روانشناسي نظامي؛ كودكان استثنايي؛ مديريت 

  پرستاري؛ بهداشت روان؛ دكتراي عمومي پزشكي كمكي؛
.56  مشاوره توانبخشي

 ؛داروسـازي و دندانپزشـكي   ؛دكتراي تخصصي روانپزشكي؛ دكتراي تخصصي اعصاب داخلي؛ دكتراي عمومي پزشـكي 
؛ آنـاتومي  ؛سـم شناسـي   ؛؛ فيزيولـوژي؛ زيسـت شناسـي   )باليني، عمومي، باليني كـودك (كارشناسي ارشد روانشناسي

  روانشناسي سالمت؛ بهداشت روان؛ علوم شناختي گرايش روانشناسي شناختي
.57  مطالعات اعتياد

اجتماعي؛ كتابـداري و اطـالع   كارشناسي ارشد آموزش مدارك پزشكي؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ مددكاري 
رساني پزشكي؛ كتابداري و اطالع رساني؛ مديريت خدمات بهداشتي درماني؛ فناوري اطالعـات سـالمت؛ انفورماتيـك    

  دندانپزشكي داروسازي و پزشكي؛ ارزيابي فناوري سالمت و دكتراي عمومي دررشته هاي پزشكي؛

مديريت اطالعات 
.58  سالمت

آمـوزش   ريت خـدمات بهداشـتي و درمـاني؛ مـديريت بيمارسـتان؛ اقتصـاد بهداشـت؛       كارشناسي ارشد در رشته مدي
آمـوزش پزشـكي؛ مـديريت     مـديريت توانبخشـي؛ رفـاه اجتمـاعي؛    ارزيابي فناوري سالمت؛ بهداشت و ارتقا سالمت، 

ــايي ــي؛ مام ــديريت  اجراي ــديريت پرســتاري؛ پرســتاري؛ م ــه گرايشــها(؛ م ــومي؛ ؛ ) كلي  Businessبهداشــت عم

Administration دامپزشكي ؛زيداروسا ي ودندانپزشك ي،دكتري عمومي پزشك؛ 

مديريت خدمات 
 بهداشتي و درماني

 

59.

؛ )كليـه گرايشـها  (؛ زيسـت شناسـي   )آنـاتومي، بافـت شناسـي و جنـين شناسـي     (كارشناسي ارشـد علـوم تشـريحي    
؛ فيزيولوژي؛ بافـت  )كليه گرايشها(شناسي پزشكي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ مهندسي پزشكي  بيوتكنولوژي؛ ايمني

خون شناسـي آزمايشـگاهي و    ؛شناسي؛ فارماكولوژي؛ سم شناسي؛ بيوپليمر؛ بيومواد؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني
زيست فناوري پزشكي؛ مهندسي پليمـر؛ مهندسـي    ؛نانوتكنولوژي پزشكي ؛نانوتكنولوژي ؛فيزيك پزشكي ؛بانك خون

شناسـي تكـويني؛ بافـت شناسـي      ؛ زيست)كليه گرايشها(بيوشيمي؛ مهندسي مكانيك مواد، مهندسي شيمي؛ شيمي؛ 
  )كليه رشته ها(دامپزشكي؛ مهندسي كامپيوتر؛ مهندسي نساجي؛ مهندسي برق

  و علوم آزمايشگاهي دكتري حرفه اي دامپزشكي  ؛داروسازي و دندانپزشكي ؛دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي

.60  مهندسي بافت

آب  -عمران  مهندسي ؛ي محيطارشد مهندسي بهداشت محيط؛ مهندسي محيط زيست؛ مهندسي بهسازكارشناسي 
محـيط زيسـت؛    -؛ مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست؛ محيط زيست؛ مهندسي منـابع طبيعـي   و فاضالب

شـهاي  آمـوزش محـيط زيسـت؛ كليـه گراي     –مديريت؛ محيط زيسـت   -برنامه ريزي؛ محيط زيست  -محيط زيست 
مـديريت   –شيمي؛ مهندسي شيمي؛ مهندسي عمران؛ مهندسي مكانيك؛ اكولوژي انساني؛ مهندسي بهداشت محـيط  

سـم   –بهره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي شهري؛ بهداشـت محـيط    –پسماند؛ مهندسي بهداشت محيط 
هداشت پرتوها؛ مهندسي عمران ب –مديريت كيفيت هوا؛ بهداشت محيط  –شناسي محيط؛ مهندسي بهداشت محيط 

  گرايش محيط زيست؛ مهندسي عمران گرايش آب و فاضالب

بهداشت مهندسي 
	محيط

 

61.

؛ اعضـاي مصـنوعي و   )كليه گـرايش هـا  (؛ فيزيك )كليه گرايش ها(مهندسي برق  مهندسي پزشكي؛ كارشناسي ارشد
 ؛)كليـه گرايشـها  (كـامپيوتر   ؛انفورماتيك پزشكي ؛فيزيك پزشكي ؛ارگونومي ؛كاردرماني ؛گفتار درماني ؛وسايل كمكي

مهندسـي پرتوپزشـكي و دكتـراي     ؛فيزيوتراپي ؛فيزيوتراپي ورزشي ؛بينايي سنجي ؛فناوري اطالعات؛ شنوايي شناسي
  عمومي پزشكي

  مهندسي پزشكي
.62  )بيوالكتريك(



 مدارك تحصيلي مورد پذيرش  رديف رشته تحصيلي

 مهندسـي مكاترونيـك؛   ؛)هـا  كليـه گـرايش  (؛ مهندسي مكانيـك  )ها كليه گرايش(كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي 

؛ اعضـاي مصـنوعي و   )هـا  كليه گـرايش (مهندسي و علوم كامپيوتر ؛ مهندسي رباتيك؛)كليه گرايش ها(مهندسي برق 
فناوري اطالعات سالمت؛ فيزيوتراپي؛ فيزيوتراپي ورزشي؛ كاردرمـاني؛ ارگونـومي،    وسايل كمكي؛ انفورماتيك پزشكي؛

رندگي، ديناميك پرواز و كنترل، سازههاي هوايي، آئروديناميك، بهاي جلوشامل رشته (مجموعه مهندسي هوا و فضا 
  دكتراي عمومي پزشكي و ) حيتهاي پروازي، مهندسي فضايي، مهندسي فناوري ماهوارهالسوانح هوايي و ص

 مهندسي پزشكي

.63  )رباتيك پزشكي(

همـه  (؛ شـيمي  )هـا  همـه گـرايش  (؛ بيوفيزيـك؛ فيزيـك   )نانوتكنولوژي پزشـكي (كارشناسي ارشد نانوفناوري پزشكي
مهندسـي نسـاجي؛    ؛)هـا  كليـه گـرايش  (؛ مهندسـي مـواد   )همه گرايشها(زيست شناسي  ؛شيمي ؛ مهندسي)ها گرايش

ايمونولوژي؛ اعضاي مصنوعي؛ انگل شناسي؛ بيوشـيمي؛ مهندسـي بهداشـت حرفـه اي؛      ؛)كليه گرايشها(بيوتكنولوژي
 ؛علوم و صنايع غذايي؛ علوم بهداشتي در تغذيه ؛علوم تغذيه ؛يك انسانيحشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين؛ ژنت

فيزيـك   ؛ويروس شناسي پزشكي؛ مهندسي بهداشت محـيط  ؛ميكروب شناسي ؛قارچ شناسي ؛فيزيوتراپي ؛فيزيولوژي
؛ نـانوبيوتكنولوژي  پزشكي؛ سم شناسي؛ هماتولوژي؛ مهندسي پزشكي؛ زيست فناوري پزشكي؛ زيست فناوري دارويي؛

؛ دكتـراي  دندانپزشـكي و داروسـازي   ؛دكتـراي عمـومي پزشـكي   شيمي دارويي؛ تكنولوژي گـردش خـون؛    ؛فوتونيك
  اي دامپزشكي حرفه

  وري پزشكيانانوفن
  64.

؛ ايمنـي شناسـي؛   ؛ علـوم آزمايشـگاهي؛ دامپزشـكي   كارشناسي ارشد ويروس شناسي؛ پاتوبيولوژي؛ بـاكتري شناسـي  
؛ دكتـراي حرفـه اي   زيداروسـا  ي ودندانپزشك ي،شناسي؛ دكتري عمومي پزشكبيولوژي سلولي و مولكولي؛ ميكروب 

  دامپزشكي علوم آزمايشگاهي؛
.65 پزشكيويروس شناسي 

 

   



 1399ي تخصصي داروسازي سال  دكتر مدارك مورد پذيرش در آزمون دوره هاي 

  مدارك مورد پذيرش   رشته
   كنترل دارو

و فرآورده هاي 
  آرايشي و بهداشتي

  داروسازي دكتراي عمومي
به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 

  )داروسازي

  فارماسيوتيكس
  دكتراي عمومي داروسازي

به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 
  )داروسازي

  شناسيسم 

  داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهـي: دكتراي عمومي
گرايشهاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك، (بيوشيمي باليني، بيوشيمي، زيست شناسي : كارشناسي ارشــد

و كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي  ، داروسازي، سم شناسي، داروشناسي)ميكروبيولوژي، زيست فناوري
  )به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي(كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 

  داروسازي سنتي
  دكتراي عمومي داروسازي

به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 
  )داروسازي

  داروسازي هسته اي
  دكتراي عمومي داروسازي

به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 
  )داروسازي

زيست فناوري 
 دارويي            

  داروسازي و پزشكي: دكتراي عمومي
، مهندسي شيمي، )بيوتكنولوژي پزشكي(زيست فنĤوري دارويي، زيست فنĤوري پزشكي : كارشناسي ارشد

مي، زيست شناسي،  ميكروب شناسي، نانوتكنولوژي پزشكي  و نانوتكنولوژي دارويي، زيست فناوري بيوشي
 ميكروبي

به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 
  )داروسازي

اقتصاد و مديريت  
  دارو

  يداروسازي، پزشكي، دامپزشك: دكتراي عمومي
ناپيوسته اقتصاد، اقتصاد بهداشت، ارزيابي فناوري سالمت، مديريت خدمات بهداشتي و : كارشناسي ارشد

  درماني، نظارت بر امور دارويي  
به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 

  )داروسازي



  مدارك مورد پذيرش   رشته

  فارماكوگنوزي
  داروسازي، پزشكي: دكتراي عمومي

كارشناسي ارشد رشته هاي داروسازي، شيمي، زيست شناسي، بيوتكنولوژي، بيوشيمي، علوم گياهي، 
  كشاورزي و فيتوشيمي به شرط داشتن كارشناسي داروسازي

  شيمي دارويي
  دكتراي عمومي داروسازي

داروسازي و شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي دارويي كارشناسي ارشد پيوسته : كارشناسي ارشد
  )به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي(كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 

  داروسازي باليني
 دكتراي عمومي داروسازي

به شرط دارا بودن كارشناسي (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 
  )داروسازي

  نانوفناوري دارويي

 علوم آزمايشگاهيو دكتري  دندانپزشكي، داروسازي، پزشكي، دامپزشكي: عمومي يادكتر

نانوتكنولوژي پزشكي، زيست فنĤوري  ،)كليه گرايش ها(نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي  :ارشد كارشناسي
پزشكي، داروشناسي، سم شناسي، فيزيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه، علوم بهداشتي درتغذيه، 

گرايش علوم سلولي مولكولي، (پزشكي، ژنتيك، مهندسي ژنتيك،  زيست شناسي ايمني شناسي 
، )كليه گرايشها(، ميكروب شناسي پزشكي، مهندسي پزشكي )ميكروبيولوژي، بيوشيمي، بيوفيزيك، ژنتيك

كارشناسي ارشد  ؛، ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و بيوانفورماتيك)كليه گرايش ها(شيمي 
  )به شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي(پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي 

  زيست مواد دارويي

  در يكي از رشته هاي داروسازي، پزشكي، دندانپزشكي و دكتــري حرفه اي دامپزشكي ي عموميادكتر
، نانوفناوري پزشكي، نانوفناوري دارويي، )هاكليه گرايش (زيست فناوري : كارشناسي ارشد رشته هاي 

) كليه گرايش ها(مهندسي پليمر، زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك پزشكي، بيوفيزيك، شيمي 
، مهندسي )آلي و پليمر(، بيومكانيك، ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك، شيمي )پايه و باليني(بيوشيمي 

سي مواد، مهندسي داروسازي و مهندســــي بافت، زيست فناوري پزشكي، مهندسي شيمي، مهند
به (كارشناسي ارشد پيوسته داروسازي و كارشناسي ارشد ناپيوسته داروسازي ) زيست مواد(پزشكــــي 

  )  شرط دارا بودن كارشناسي داروسازي
شيمي مواد خوراكي و 
  آبشناسي پزشكي

  دكتراي عمومي داروسازي
  داروسازي كارشناسي ارشد به شرط دارا بودن ليسانس

 

 مركز سنجش آموزش پزشكي 


