
 داروسازيتخصصي دكتري  رد تأييد شركت در آزمون دوره هايرشته هاي مو نهائي فهرست

 1402سال   
 

 مدارک تحصيلي مورد پذيرش رشته

  رشته كنترل دارو

و فرآورده هاي آرايشي و 

 بهداشتي

 عمومي داروسازيدكتري *

 داروسازي  رشته كارشناسي ارشد*

 رشته  فارماسيوتيكس

 ازيعمومي داروسدكتري *

 داروسازي رشته  كارشناسي ارشد*

 

 رشته  سم شناسي

 عمومي: داروسازي، پزشكي، دامپزشكي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهـيدكتري *

بيوشيمي باليني، بيوشيمي، زيست شناسي داروسازي، : رشته هاي كارشناسي ارشــد*

 ري(، )گرايشهاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك، ميكروبيولوژي، زيست فناو

 سم شناسي، داروشناسي

 

 رشته  داروسازي سنتي

 عمومي داروسازيدكتري *

 داروسازي رشته كارشناسي ارشد *

 

 رشته داروسازي هسته اي
 داروسازي عموميدكتري *

 داروسازي رشته  كارشناسي ارشد*

وري ازيست فنرشته 

 دارويي            

 عمومي: داروسازي و پزشكيدكتري *

پزشكي فناوري دارويي، زيست فناوري زيست داروسازي، : رشته هاي شدكارشناسي ار*

)بيوتكنولوژي پزشكي(، مهندسي شيمي، بيوشيمي، زيست شناسي،  ميكروب شناسي، 

 ميكروبيفناوري نانوتكنولوژي پزشكي  و نانوتكنولوژي دارويي، زيست 

 

رشته اقتصاد و مديريت  

 دارو

 مپزشكيعمومي: داروسازي، پزشكي، دادكتري *

اقتصاد بهداشت، ناپيوسته ناپيوسته اقتصاد،  داروسازي، :رشته هاي كارشناسي ارشد*

 سالمت، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، نظارت بر امور دارويي فناوري ارزيابي 

 

 رشته فارماكوگنوزي

 عمومي: داروسازي، پزشكيدكتري *

ناسي، بيوتكنولوژي، *كارشناسي ارشد رشته هاي : داروسازي، شيمي، زيست ش

 بيوشيمي، علوم گياهي، كشاورزي و فيتوشيمي 

تمامي رشته هاي فوق الذكر كه به شرط داشتن كارشناسي  *توجه: كارشناسان ارشد

 داروسازي واجد شرايط شركت در آزمون مي باشند.

 رشته شيمي دارويي

 عمومي داروسازيدكتري *

 آلي، شيمي تجزيه، شيمي دارويي  *كارشناسي ارشد رشته هاي: داروسازي، شيمي

 



 مدارک تحصيلي مورد پذيرش رشته

 رشته داروسازي باليني

 عمومي داروسازيدكتري *

 *كارشناسي ارشد رشته داروسازي 

 

 داروييفناوري رشته نانو

علوم و دكتري  دندانپزشكي، داروسازي، پزشكي، دامپزشكيعمومي: دكتري *

 آزمايشگاهي

 ها(،بيوتكنولوژي )كليه گرايشداروسازي، نانوتكنولوژي،  :رشته هاي ارشد كارشناسي*

پزشكي، داروشناسي، سم شناسي، فيزيولوژي، فناوري نانوتكنولوژي پزشكي، زيست 

بيوشيمي، بيوفيزيك، علوم تغذيه، علوم بهداشتي درتغذيه، ايمني شناسي پزشكي، 

ژنتيك، مهندسي ژنتيك، زيست شناسي )گرايش علوم سلولي مولكولي، ميكروبيولوژي، 

وفيزيك، ژنتيك(، ميكروب شناسي پزشكي، مهندسي پزشكي )كليه بيوشيمي، بي

گرايش ها(، شيمي )كليه گرايش ها(، ژنتيك انساني، مهندسي پليمر، بيومواد و 

 بيوانفورماتيك 

 

 رشته زيست مواد دارويي

 در يكي از رشته هاي داروسازي، پزشكي، دندانپزشكي و  عموميدكتري *

 دكتري حرفه اي دامپزشكي

فناوري )كليه گرايش ها(، نانوفناوري ناسي ارشد رشته هاي: داروسازي، زيست *كارش

دارويي، مهندسي پليمر، زيست شناسي سلولي ملكولي، فيزيك فناوري پزشكي، نانو

پزشكي، بيوفيزيك، شيمي )كليه گرايش ها( بيوشيمي )پايه و باليني(، بيومكانيك، 

فناوري مر(، مهندسي بافت، زيست ايمني شناسي پزشكي، ژنتيك، شيمي )آلي و پلي

پزشكي، مهندسي شيمي، مهندسي مواد، مهندسي داروسازي و مهندســــي 

 پزشكــــي )زيست مواد(

 

رشته شيمي مواد خوراكي 

 و آبشناسي پزشكي

 عمومي داروسازيدكتري *

 *كارشناسي ارشد رشته داروسازي 

 

 


