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  97-98 سال تحصيلي تريكآزمون د ضرايب - دروس 
 1مجموعه  شماره

 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  50

1  30  6  50  4  50   مامايي

 

 2مجموعه  شماره 
 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dدكتري تخصصي (رشته  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

1  30  5  50  4  50   روانشناسي نظامي

1  30  5  50  4  50   مشاوره توانبخشي

  
 3مجموعه  شماره 

رشته دكتري تخصصي   دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
)Ph.D( استعداد تحصيلي   پزشكي انگل شناسي  پزشكيقارچ شناسي   پزشكي ايمني شناسي

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

1  30  2  20  5   پزشكي قارچ شناسي 40 2 40

1  30  2  20  2   پزشكي انگل شناسي  40  5  40

  
 4مجموعه  شماره

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رشته دكتري تخصصي 
)Ph.D( استعداد تحصيلي 

 سوال باكتري شناسي 60( پزشكي ميكروبشناسي
سوال قارچ  5، پزشكي  سوال انگل شناسي 5، پزشكي 
 )پزشكي شناسي سوال ويروس 5و  پزشكي شناسي

  پزشكي ايمني شناسي

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  ضريب تعداد سوال
1  30  5  75  2  25   پزشكي باكتري شناسي

1  30  5  75  2  25   توكسين هاي ميكروبي

  
 5مجموعه  شماره  

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

 ضريب  تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب

1  30  2  40  4   پزشكي فيزيولوژي  60

1  30  2  40  4   فيزيولوژي ورزشي  60

1  30  3  40  2   فارماكولوژي  60
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 6مجموعه شماره

  )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (
  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

  استعداد تحصيلي  روش تحقيق  يريتسازمان و مد  اقتصاد بهداشت
  ضريب تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال

  1  30  2  20  2  40  4  40 اقتصاد سالمت
  1  30  2  20  3  40  3  40 سياستگذاري سالمت
  1  30  2  20 4 40 2 40 درماني و مديريت خدمات بهداشتي

  
  7مجموعه شماره 

 يب مربوطهدروس امتحاني و ضرا

 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 

  بهداشت و ايمني مواد غذايي  50  4  50  4  30  1
  

 8مجموعه  شماره 
 يب مربوطهدروس امتحاني و ضرا

دكتري رشته 
 استعداد تحصيلي )Ph.Dتخصصي (  علوم تشريحي  توليد مثل علوم

زيست شناسي 
 وليكسلولي و مول

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

1  30      6  70  2  30   علوم تشريحي

1  30      3  70  3  30   مهندسي بافت

1  30  6  70        توليدمثل بيولوژي  30  3
 

 9مجموعه  شماره  
  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  پزشكي ايمني شناسي  خون شناسي  بيولوژي سلولي مولكولي

 ضريب
تعداد 
 سوال

 ضريب  تعداد سوال  ضريب
تعداد
 سوال

 ضريب  تعداد سوال

1  30  2  50  5  50  آزمايشگاهي و  خون شناسي    
 علوم انتقال خون

1  30  2  50      5  50   علوم سلولي كاربردي

1  30  5  50      2  50   پزشكي ايمني شناسي
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 10مجموعه  شماره  

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

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

1  30      3  50  5   زيست پزشكي سامانه اي 50

1  30      5  50    باليني بيوشيمي  50  2
1  30    پزشكي نانوفناوري  50  3      50  5

  
 11مجموعه  شماره 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رشته دكتري تخصصي 
)Ph.D( استعداد تحصيلي  ريه هاي جامعه نظ  روش تحقيق

 شناسي و رفاه اجتماعي

نظريه هاي مددكاري 
اجتماعي وجامعه 

 شناسي و روانشناسي

 ضريب تعدادسوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  3  35  3  65       سالمت و رفاه اجتماعي

1  30  2  35      5  65   مددكاري اجتماعي

  
 12مجموعه  شماره 

 ني و ضرايب مربوطهدروس امتحا

دكتري رشته 
 استعداد تحصيلي )Ph.Dتخصصي (  آماروروش تحقيق  ارگونومي   بهداشت حرفه اي

 هداشت محيطب
 60(بهداشت محيط 

سوال و اثر عوامل 
 20محيطي بر سالمت 

 سوال)

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  د سوالتعدا  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30  2  20          5  80   بهداشت محيط

1  30  2  20      5  80       بهداشت حرفه اي

1  30  3  20  5  80           ارگونومي

  
 13مجموعه  شماره  

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
دكتري تخصصي رشته 

)Ph.D( استعداد تحصيلي 
 يروس شناسيو

  كيپزش
 حشره شناسي

 پزشكي

بيولوژي سلولي 
 وليكمول

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

1  30      5  80  3  20   پزشكي يحشره شناس

1  30  4  80      1  20    پزشكي ويروس شناسي
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 14مجموعه  شماره  

دكتري تخصصي رشته   دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
)Ph.D( استعداد تحصيلي   باليني بيوشيمي  يولكمول يسلول يولوژيب  يانسان يكژنت

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

1  30  2  40  5 60    پزشكيژنتيك   
1  30  3  40    پزشكي زيست فناوري  60  5    
1  30  3  40    پزشكي مولكولي  60  5    

 

 15مجموعه  شماره 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

دكتري رشته 
و  ييعلوم اعصاب شنوا  زبان و گفتار يب شناسيآس  استعداد تحصيلي )Ph.Dتخصصي (

 تعادل
 روش تحقيق

 ضريب  ضريب تعداد سوال  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال ضريب تعداد سوال
1  30      4  60  2  30   شنوايي شناسي

1  30  4  60      2  30   گفتاردرماني

  
 16مجموعه شماره 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

دكتري رشته 
 )Ph.Dتخصصي (

كينزيولوژي و   استعداد تحصيلي
 بيومكانيك

در  فيزيوتراپي
  بيماريها  ارتز و پروتز

در كاردرماني 
 بيماريها

ضريب تعداد 
 سوال

ضريب تعداد 
 سوال

 ضريب
تعداد
ضريب  سوال تعداد

تعداد  ضريب  سوال
 سوال

1  30  2  30  4  70           فيزيوتراپي

1  30  2  30      4  70       اعضاي مصنوعي

1  30  2  30          4  70   كاردرماني

  
 17مجموعه  شماره 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 )Ph.Dدكتري تخصصي (رشته 
استعداد 
 تحصيلي

 يمديريت  و فناور
 اطالعات سالمت

سيستمهاي اطالعات 
 و تئوريهاي مديريت

دانش علوم
 ابداريتك

كانفورماتي
 يكپزش

ضريب تعداد 
 سوال

 ضريب
تعداد 
 سوال

 ضريب
تعداد
 سوال

ضريب تعداد
سوال ضريب تعداد

سوال
1  30  4  50   مديريت اطالعات سالمت          50  4

1  30  2  50   پزشكي انفورماتيك  50  5        

1  كتابداري و اطالع رساني پزشكي       50  5      50  2  30
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 18مجموعه شماره 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه دكتري تخصصي رشته 
)Ph.D( استعداد تحصيلي  و نوين يطب سنتمباني   يكاخالق پزش  روش تحقيق در علوم پزشكي

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

1  30      5  80  2  20   يكاخالق پزش
  يطب سنت  20  2      80  5  30  1

  
 19ه شمارهمجموع

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

دكتري رشته 
 استعداد تحصيلي )Ph.Dتخصصي (

 يزيو برنامه ر يطراح
 كيدر علوم پزش يآموزش

اصول وفلسفه آموزش 
بهداشت و ارتقاي سالمت

نولوژي كمباني آموزش و ت
 آموزشي در سالمت

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب  عداد سوالت  ضريب  تعداد سوال

1  30      5  60  3  40 
و  آموزش بهداشت
 ارتقاء سالمت

1  30  5  60     3 40    كيآموزش پزش
  

 20مجموعه شماره 

دكتري رشته   دروس امتحاني و ضرايب مربوطه
تخصصي 

)Ph.D( 
 استعداد تحصيلي روشهاي آمار زيستي  و  اصول و روشهاي اپيدميولوژي

 شوركدر  اپيدميولوژي بيماريهاي شايع

استنباط آماري،  تحليل 
 و كارآزمايي باليني بقا

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

1  30  3  20   اپيدميولوژي      80  5

1  30    آمار زيستي  80 5    20  3
  

 21مجموعه شماره 

  دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

دكتري تخصصي رشته 
)Ph.D( 

استعداد 
 يتحصيل

 يمراقبتها يمبان
 يپرستار

جامعه شناسي و 
 روانشناسي سالمندي

سالمت در مباني 
 باليا حوادث و 

ق يآمار و روش تحق

 ضريب
تعداد 
 سوال

 ضريب
تعداد 
 سوال

 ضريب  تعداد سوال  ضريب
تعداد
 سوال

 ضريب
تعداد
 سوال

1  30          5  70  3  30  و فوريت ها سالمت در باليا
1  30      5  70   3  30    المند شناسيس
1  30    يپرستار  30  3          70  5
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 22مجموعه شماره  

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

دكتري تخصصي رشته 
)Ph.D( استعداد تحصيلي  و  يآناتومونور  كياختالالت روانپزش

  نوروبيولوژي
و  يولوژيزينوروف

 يولوژكنوروفارما
 ضريب  تعداد سوال  ضريب تعداد سوال  ضريب سوالتعداد   ضريب  تعداد سوال

1  30      3  40  4  60    علوم اعصاب
1  30  3  40      4  60    اديمطالعات اعت

  
 23مجموعه شماره  

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

دكتري تخصصي رشته 
)Ph.D( استعداد تحصيلي 

ت يرياصول و مد
 يولوژيزيو ف يميوشيب  يراهبرد يزيبرنامه ر  هيتغذ

 ضريب تعداد سوال ضريب  عداد سوالت  ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال

1  30      3  35  5  65    هيعلوم تغذ
1  30  2  35      5  65    هيغذا و تغذ ياستهايس

  
 24شماره مجموعه 

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 )Ph.Dدكتري تخصصي (رشته 
استعداد 
 تحصيلي

 ،15 رباتيك( پزشكي رباتيك
 تصاوير  پردازش ، 10 دقيق ابزار
  )10 بيومكانيك ، 10  شكيپز

 ، 15 دقيق ابزار( بيوالكتريك
  ، 10 حياتي سيگنالهاي پردازش
 ، 10 بيولوژيكي سيستمهاي مدلسازي

 )  10 پزشكي تصاوير پردازش

 مهندسي رياضيات

 ضريب
 تعداد
 سوال

 ضريب  تعداد سوال  ضريب  تعداد سوال  ضريب
تعداد 
 سوال

1  30      5  45  5  25    يكتركواليب -  كيپزش يمهندس
1  30  5  45      5  25    يكربات -  كيپزش يمهندس

  
 بينايي سنجي

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

رشته دكتري 
 استعداد تحصيلي )Ph.Dتخصصي (

ديسپنسينگ و ساخت 
 پروتز عينك و كمك بينايي

تكنيك ها و تجهيزات
 پاراكلينيك در اپتومتري

اپتومتري باليني و
 بيماريهاي چشم

 ضريب  داد سوالتع  ضريب  تعداد سوال  ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال
1  30  3  20  3  20  5  60   بينايي سنجي
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 فيزيك پزشكي

 دروس امتحاني و ضرايب مربوطه

 استعداد تحصيلي )Ph.Dرشته دكتري تخصصي (  رياضي فيزيك  و آمار  فيزيك پزشكي

 ضريب تعداد سوال  ضريب تعداد سوال  ضريب  التعداد سو

1  30  5  60  2  20    فيزيك پزشكي
 


