
  
  98-99هاي علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي سال تحصيلي رشتهتخصصي دروس و ضرايب آزمون دكتري 

 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي
اي آمار )، روشه5ضريب-سوال 80اصول و روشهاي اپيدميولوژي و اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در كشور(

.1  اپيدميولوژي  )1ضريب -سوال 30حصيلي(ت )، استعداد3ضريب-سوال 20زيستي(

داد )، استع5ضريب-سوال 80ق پزشكي()، اخال2ضريب-سوال 20روش تحقيق در علوم پزشكي(
.2  اخالق پزشكي   )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

- سوال 30)، استعداد تحصيلي(3ريب ض-سوال 20روروش تحقيق()، آما5ضريب -سوال 80ارگونومي(
.3  ارگونومي  )1ضريب 

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

- سوال 20اي آمار زيستي()، روشه5ضريب-سوال 80استنباط آماري،  تحليل بقا و كارآزمايي باليني(
.5  آمار زيستي  )1ضريب -سوال 30)، استعداد تحصيلي(3ضريب

وفلسفه آموزش بهداشت و  )، اصول3ضريب-سوال 40موزش و تكنولوژي آموزشي در سالمت(مباني آ
.6  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  )1ريب ض-سوال 30)، استعداد تحصيلي(5ريبض-سوال 60ارتقاي سالمت(

ي و برنامه ريزي آموزشي در )، طراح3ضريب-سوال 25مباني آموزش و تكنولوژي آموزشي در سالمت(
نظام سالمت و آموزش  مديريت آموزشي و روشهاي پژوهش در )،5ضريب-سوال 50زشكي(علوم پ

  )1ريب ض-سوال 30استعداد تحصيلي( )،2ضريب  –سوال  25پزشكي(
.7  آموزش پزشكي

)، 2ضريب-سوال 50يت  و فناوري اطالعات سالمت()، مدير5ضريب-سوال 50انفورماتيك پزشكي(
.8  ورماتيك پزشكيانف  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي(

 30عداد تحصيلي()، است2ضريب -سوال 20روروش تحقيق()، آما5ضريب -سوال 80بهداشت حرفه اي(
  )1ضريب -سوال

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

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

  درس بهداشت محيط از مباحث اصلي رشته (همانند سالهاي گذشته) خواهد بود.-
.10  بهداشت محيط

ك ها و تجهيزات پاراكلينيك در )، تكني5ضريب-سوال 60اپتومتري باليني و بيماريهاي چشم(
 )،3ريبض-سوال 20وتز عينك و كمك بينايي()، ديسپنسينگ و ساخت پر3ضريب-سوال 20اپتومتري(

  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي(
.11  بينايي سنجي

)، استعداد 3ضريب –سوال  75()، بيوشيمي باليني 2ضريب  –سوال  25بيولوژي سلولي مولكولي (
.12  بيوشيمي باليني  )1ضريب  –سوال  30تحصيلي (

عداد )، است6ضريب -سوال 75م توليد مثل()، علو3ضريب -سوال 25ولي(زيست شناسي سلولي و مولك
  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

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

داد )، استع5ضريب-سوال 70ري()، مباني مراقبتهاي پرستا3ريبض-سوال 30آمار و روش تحقيق(
.14  پرستاري  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

عداد )، است5ضريب -سوال 80ه شناسي پزشكي()، حشر3ضريب - سوال 20بيولوژي سلولي مولكولي(
.15  حشره شناسي پزشكي  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

 30يلي()، استعداد تحص2ريب ض- سوال 25يمني شناسي پزشكي(ا)، 5ضريب -سوال 75خون شناسي(
  )1ضريب -سوال

خون شناسي آزمايشگاهي و 
.16  علوم انتقال خون
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 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي
- سوال 30)، استعداد تحصيلي(2ريب ض-سوال 20شيمي باليني()، بيو5ضريب -سوال 80ژنتيك انساني(

  )1ضريب 
  نتيك انساني و بيوشيمي باليني از مباحث اصلي و مرتبط با رشته ژنتيك خواهد بود.ژدروس -

.17  ژنتيك پزشكي

)، 5ضريب-سوال 70ه شناسي و روانشناسي سالمندي()، جامع3ضريب-سوال 30و روش تحقيق(آمار 
.18  سالمند شناسي  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي(

داد )، استع5ضريب-سوال 70ي سالمت در حوادث و باليا()، مبان3ضريب-سوال 30آمار و روش تحقيق(
.19  سالمت در باليا و فوريت ها  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

)، 3ضريب - سوال 35تحقيق( )، روش3ضريب - سوال 65نظريه هاي جامعه شناسي و رفاه اجتماعي(
.20  سالمت و رفاه اجتماعي  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي(

داد )، استع2ضريب-سوال 35و مديريت برنامه ريزي راهبردي( )، اصول5ضريب- سوال 65تغذيه(
.21  تغذيهسياستهاي غذا و   )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

 90(هاي شنوايي و تعادل)، نوروساينس، تشخيص و توانبخشي آسيب2ضريب-سوال 10روش تحقيق(
.22  شنوايي شناسي  )1ريب ض-سوال 30استعداد تحصيلي( )،6ضريب-سوال

داد )، استع5ضريب-سوال 80ي طب ايراني و نوين()، مبان2ضريب-سوال 20روش تحقيق در علوم پزشكي(
.23  ايراني سنتي طب  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

)، 3ريبض-سوال 50وبيولوژي(و نور آناتوميو)، نور3ضريب-سوال 50نوروفيزيولوژي و نوروفارماكولوژي(
.24  علوم اعصاب  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي(

عداد )، است6ضريب -سوال 75م تشريحي()، علو2ضريب -سوال 25زيست شناسي سلولي و مولكولي(
 علوم تشريحي  )1ضريب -سوال 30تحصيلي( 25.

- سوال 30)، استعداد تحصيلي(3ريبض-سوال 35يمي و فيزيولوژي()، بيوش5ضريب- سوال 65تغذيه(
.26  علوم تغذيه  )1ضريب 

استعداد  )،2ضريب  –سوال  50بيوشيمي باليني و فيزيولوژي (، )4ضريب  –سوال 50فارماكولوژي (
.27  فارماكولوژي  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

 30)، استعداد تحصيلي(5ريبض- سوال 80(فيزيك پزشكي )،2ضريب-سوال 20مار(رياضي فيزيك  و آ
  )1ضريب -سوال

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

.28  فيزيك پزشكي

استعداد  )،2ريبض-سوال 30)، كينزيولوژي و بيومكانيك(4ريبض-سوال 70فيزيوتراپي در بيماريها(
.29  فيزيوتراپي  )1ضريب -سوال 30صيلي(تح

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

)، 2ضريب-سوال 50يت  و فناوري اطالعات سالمت()، مدير5ضريب-سوال 50دانش علوم كتابداري(
.31  كتابداري و اطالع رساني پزشكي  )1ضريب -السو 30استعداد تحصيلي(

 30اد تحصيلي(استعد )،6ضريب-سوال 90)، آسيب شناسي زبان و گفتار(2ريبض-سوال 10روش تحقيق(
.32  گفتاردرماني  )1ضريب -سوال

 35تحقيق( )، روش5ضريب - سوال 65( نظريه هاي مددكاري اجتماعي وجامعه شناسي و روانشناسي
.33  مددكاري اجتماعي  )1ضريب -سوال 30)، استعداد تحصيلي(2ريب ض-سوال

 50يت  و فناوري اطالعات سالمت()، مدير4ضريب-سوال 50سيستمهاي اطالعات و تئوريهاي مديريت(
.34  مديريت اطالعات سالمت  )1ضريب -سوال 30)، استعداد تحصيلي(4ريبض-سوال
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 مواد امتحاني و ضرايب مربوطه  رديف رشته تحصيلي
 - سوال 50ونهاي رواني، نظريه هاي شخصيت و روان درماني ()، آزم4ضريب -سوال50نبخشي (مشاوره توا

  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي( ) ،3ضريب 
ات مصاحبه، رس موضوعمنظور از درس آزمونهاي رواني، ارزيابي روانشناختي به معنـاي جامع آن مي باشد. متقاضيان دقت نمايند در اين د *

روان  خصـيت وشب شناسـي روانـي و تشخيص مورد نظر مي باشد و سواالت آزمون از مباحث فوق خواهد بـود. همچنـين درس آزمونها، آسي
  درماني شامل كليه ديدگاههاي شخصيت و نظريه ها و تكنيكهاي درماني مورد نظر مي باشد

.35  مشاوره توانبخشي

)، 3ريبض- سوال 40(الت روانپزشكي)، اختال4ريبض-سوال 60نوروفيزيولوژي و نوروفارماكولوژي(
.36  مطالعات اعتياد  )1ضريب -سوال 30استعداد تحصيلي(

عداد )، است3ضريب -سوال 75م تشريحي()، علو3ضريب -سوال 25زيست شناسي سلولي و مولكولي(
.37  مهندسي بافت  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

 مدلسازي  ، 10 حياتي سيگنالهاي پردازش ، 15 دقيق ابزار( لكتريك)، بيوا5ضريب-سوال 20مهندسي( رياضيات
ريب ض-سوال 30ستعداد تحصيلي(ا )،5ضريب-سوال 45()10 پزشكي تصاوير پردازش ، 10 بيولوژيكي سيستمهاي

1(  
.38  يوالكتريكب -مهندسي پزشكي 

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

عداد )، است5ضريب -سوال 75وزيست فناوري()، نان3ضريب - سوال 25( بيولوژي سلولي مولكولي
.40  نانوفناوري پزشكي  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(

عداد )، است4ضريب -سوال 80شناسي پزشكي()، ويروس 1ريب ض- سوال 20بيولوژي سلولي مولكولي(
.41  ويروس شناسي پزشكي  )1ضريب -سوال 30تحصيلي(
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قابل توجه داوطلبان : در رشته هاي ذيل كه به صورت مجموعه ارائه شده داوطلبان در صورتي كـه از نظـر مـدارك مـورد پـذيرش 
يند. براي هر مجموعه يك دفترچه سوال متشكل از مواد هاي يك مجموعه شركت نماتوانند در آزمون رشتهمنعي نداشته باشند مي

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

 1شماره مجموعه  

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (

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

 سوال ويروس شناسي پزشكي) 5شناسي پزشكي و 

  پزشكي ايمني شناسي

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  ضريب  تعداد سوال

1  30  5  75  2  25   باكتري شناسي پزشكي . 42

1  30  5  75  2  25   توكسين هاي ميكروبي . 43

 
 

 2شماره مجموعه 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

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

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  4  50  6   بهداشت باروري . 44  50

1  30  6  50  4  50   مامايي . 45

 

 3شماره مجموعه 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  نظريه هاي شخصيت و روان درماني  آزمونهاي رواني

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  5  50  4  50   روانشناسي باليني . 46

1  30  5  50  4  50   روانشناسي نظامي . 47

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

شناسـي روانـي و تشخيص مورد نظر مي باشد و سواالت آزمون از مباحث فوق خواهد بـود. همچنـين درس شخصـيت و روان درماني شامل كليه 
 .ديدگاههاي شخصيت و نظريه ها و تكنيكهاي درماني مورد نظر مي باشد

  
 4شماره مجموعه 

  اني و ضرايب مربوطهدروس امتح
 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  انگل شناسي پزشكي  قارچ شناسي پزشكي  ايمني شناسي پزشكي

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  2  20  5   قارچ شناسي پزشكي . 48  40  2  40

1  30  2  20  2   انگل شناسي پزشكي . 49  40  5  40
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 5شماره مجموعه  

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

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب

1  30  2  40  4   فيزيولوژي پزشكي . 50  60

1  30  2  40  4   فيزيولوژي ورزشي . 51  60

  
  6شماره مجموعه 

  )Ph.Dته دكتري تخصصي (رش
  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

  استعداد تحصيلي  روش تحقيق  سازمان و مديريت  اقتصاد بهداشت
  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

  1  30  2  20  2  40  4  40 اقتصاد سالمت . 52
  1  30  2  20  3  40  3  40 سياستگذاري سالمت . 53

  1  30  2  20  4  40  2  40 ات بهداشتي ودرمانيمديريت خدم . 54
  

  7شماره مجموعه 
 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  شيمي مواد غذايي  ميكروبيولوژي مواد غذايي

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  4  50  4  50   علوم و صنايع غذايي  . 55

  بهداشت و ايمني مواد غذايي . 56  50  4  50  4  30  1
  

 8شماره مجموعه  

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  ايمني شناسي پزشكي  بيولوژي سلولي مولكولي

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  2  50  5  50   علوم سلولي كاربردي . 57

1  30  5  75  2  25   ايمني شناسي پزشكي . 58

  
 9شماره مجموعه  

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

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب

1  30  3  40    زيست فناوري پزشكي . 59  60  5
1  30  3  40    زشكي مولكوليپ . 60  60  5
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