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آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی از اول شهریور

ثبت  نام آزمون ورودي دوره دکتري تخصصی (D.Ph) سال 93 رشته هاي علوم پایه پزشکی  و بهداشت، داروسازي،  
دندانپزشکی و طب سنتی از اول شهریورماه آغاز می شود و  داوطلبان تا 15 شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارسال

    مدارک خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنماي شرکت در آزمون که شامل ضوابط پذیرش،  رشته هاي مورد پذیرش، مواد
امتحانی در تاریخ اول شهریور ماه از طریق سایت  مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

  

داوطلبان مدارك مورد نیاز براي ثبت نام از جمله عکس، کارت ملی، شناسنامه،  دانشنامه دوره کارشناسی ارشد یا دکتري
عمومی یا مدرك معتبري که نشان دهنده  فراغت از تحصیل داوطلب باشد، مدارك تحصیلی خارج از کشور باید به تأیید
یکی  از وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوري  رسیده باشد، گواهی معدل دوره

تحصیلی، مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه  عمومی براي داوطلبان مرد، حکم کارگزینی سال 93 اعضاي هیأت
علمی رسمی،  موافقت نامه کتبی بدون قید و شرط بالاترین مقام مسئول اداري با ادامه تحصیل  در مقطع D.Ph براي

اعضاي هیأت علمی رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی و مؤسسات وابسته را آماده کرده و به صورت اسکن
شده ارسال کنند.

  

سایر مدارک در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آمده است و داوطلبان باید برای تکمیل آن به سایت مراجعه کنند.

  

هزینه ثبت نام 500 هزار ريال است. پرداخت با کارت هاي شتاب و به صورت اینترنتی خواهد بود.

  

54 رشته در این دوره پذیرش می شوند که شامل آمار زیستی، اپیدمیولوژی،  اقتصاد سلامت، آموزش بهداشت و ارتقای
سلامت، آموزش پزشکی، انگل شناسی  پزشکی، انفورماتیک پزشکی، اخلاق پزشکی، اعضای مصنوعی، ایمنی شناسی پزشکی، 
باکتری شناسی پزشکی، بیولوژی تولید مثل، بینایی سنجی، بهداشت محیط،   بیوشیمی بالینی، بهداشت باروري، بهداشت حرفه

اي، پرستاري، پزشکی مولکولی،  توکسین هاي میکروبی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، روانشناسی  بالینی،
روانشناسی نظامی(رشته مختص کادر  نظامی و انتظامی است)، زیست  فناوري پزشکی، ژنتیک پزشکی، سیاستگذاري سلامت،
سیاست هاي غذا و تغذیه،  سالمند شناسی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها، شنوایی  شناسی، علوم تشریحی،

علوم تغذیه، علوم اعصاب، علوم و صنایع غذایی، علوم  سلولی کاربردي، فارماکولوژي، فیزیوتراپی، فیزیولوژي، فیزیولوژي
ورزشی،  فیزیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، کار درمانی، گفتار درمانی، مدیریت خدمات  بهداشتی و درمانی،  مدیریت

اطلاعات سلامت، مددکاري اجتماعی، مشاوره  توانبخشی، مطالعات اعتیاد، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی بافت، 
نانوفناوري پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و هماتولوژی است.
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