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آزمون دکتری تخصصی پزشکی برگزار شد

آزمون  دكتري تخصصي (D.Ph) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، طب سنتي، تاريخ  علوم پزشكي، مواد  
    دنداني، سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي برگزار شد.

دربه گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (D.Ph ) این رشته ها روز پنجشنبه 16 آبان برگزار شد و 
این دوره از آزمون 7 هزار و 2 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 4 هزار و 333 داوطلب زن و 2 هزار و 669 داوطلب

مرد بودند.

  

اينترارسال اعتراض به سواالت آزمون فقط به صورت اوليه آزمون ساعت 18 روز 21 آبان منتشر می شود و مهلت کلید 
نتي در روزهای 21 تا 24 آبان انجام می گیرد و 

كليد نهايي ساعت 18 روز 6 آذرماه اعلام می شود. 

  

آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي (D.Ph )  رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، طب سنتي، تاريخ علوم پزشكي،
مواد  دنداني، سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي سال تحصيلي 92 -93 با حضور7 هزار و  2 داوطلب برگزار می شود.

  

آزمون شامل دو مرحله كتبي ( 70 درصد) و مصاحبه (30درصد) است. آزمون كتبي  بصورت تستي برگزار مي شود. از
داوطلباني كه در آزمون كتبي مرحله اول حدنصاب  لازم را با توجه به سهميه مربوطه كسب كرده باشند به تعداد دو برابر

ظرفيت،  جهت آزمون شفاهي مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد. در رشته اخلاق پزشكي در  مرحله اول سه برابر
جهت مصاحبه اعلام می شود.

  

ظرفيت)  و انتخاب محل تحصيل از طريق اينترنت روز 24 آذرماهاسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون (دو برابر 
منتشر خواهد شد و آزمون  مرحله دوم (مصاحبه) در روزهای 14 تا 19 دیماه ماه برگزار خواهد شد. 

  

نتايج نهايي آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی ساعت 18 روز 6 بهمن منتشر می شود. 

بر اساس اعلام مرکز سنجش، مجموع ظرفیت  پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي(D.Ph) در دانشگاه های علوم  
طب سنتی پزشکی،  دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي،  دانشگاه آزاد اسالمي و 

یک هزار و 206 نفر اعلام شده است. این تعداد در 
58 رشته تخصصی پزشکی پذیرفته می شوند. 
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