
  بسمه تعالي
  

  )Ph.D( زمان و محل برگزاري مصاحبه دكتري تخصصي و پژوهشي -15اطالعيه شماره 

، پزشكي هاي علوم پايهداوطلبان پذيرفته شده در مرحله اول آزمون دكتري تخصصي و پژوهشي رشته با آرزوي موفقيت براي
  :رساندمياين داوطلبان موارد زير را به اطالع  ،بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي

  جهت حضور در جلسه مصاحبه بايد عالوه بر كارت شناسايي معتبر، كارت ورود به جلسه را همراه داشته باشيد. )1
، درروز مصاحبه CDاز مدارك بارگذاري شده خود در پورتال مركز سنجش پزشكي يك نسخه كپي تهيه كرده و در قالب يك  )2

 انشگاه نماييد.تحويل همكاران محترم در د

يك نسخه از پايان نامه خود را  باشد، داوطلبان الزم است حتماًبا توجه به اينكه ارائه پايان نامه در زمان مصاحبه الزامي مي) 3
دانشجويان ترم آخر نيز بايد پايان نامه دفاع شده يا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه  همراه داشته باشند.

   شود.امتياز مربوط به اين بخش مي همراه داشته باشند. عدم ارائه پايان نامه موجب كسر كننده به

بـه شهريور ماه و در مركز سنجش آموزش پزشـكي  6و  5روزهاي  )Ph.D( دكتري تخصصيهاي گروه داروسازي مصاحبه رشته) 4
ها متعاقبـاً (تفكيك رشـتهبرگزار خواهد شد. نشاني: تهران، خيابان آزادي، بين خيابان اسكندري و دكتر قريب، روبروي پارك اوستا 

  اعالم خواهد شد.)
  باشد.به شرح ذيل مي 1مطابق جدول شماره  )Ph.D( دكتري تخصصي و دندانپزشكي هاي علوم پايه) مصاحبه رشته5
  باشد.به شرح ذيل مي 2مطابق جدول شماره  )Ph.D by Research( دكتري پژوهشيهاي رشتهتمامي ) مصاحبه 6

ي خود به سايت اينترنتي دانشگاه مورد نظر مراجعه اند جهت كسب اطالع از زمان دقيق مصاحبه رشتهداوطلبان موظفتذكر مهم: 
  و يا از معاونت آموزشي آن دانشگاه پيگيري نمايند.

  موقع در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون مي باشد.عدم حضور به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  98-99سال تحصيلي  ،در مناطق آمايشي )Ph.D(دكتري تخصصي زمان و محل برگزاري مصاحبه  -1جدول شماره 

 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

 كرمان 8 اپيدميولوژي
27 
 مرداد

* * 
kmu.ac.ir 

http://kmu.ac.ir/fa/postgraduates 
    

رمان، ابتداي جاده هفت باغ ك
پرديزه دانشگاه علوم پزشكي علوي،

 كرمان، مجتمع كالسهاي ياس

 تهران 10 اخالق پزشكي
5 

 http://education.tums.ac.ir - *شهريور

  16يابان خ -تهران : بلوار كشاورز 
 ‐ 23پالك  ‐آذر نبش پورسينا 

مركز تحقيقات اخالق و تاريخ 
 پزشكي ( طبقه دوم)

 تبريز 2 ارگونومي
27 
 مرداد

* - https://amouzesh.tbzmed.ac.ir 

ت، خيابان خيابان گلگش -تبريز 
عطار نيشابوري دانشگاه علوم 

انشكده بهداشت و د -پزشكي تبريز
 تغذيه گروه آموزش ارگونومي

 اصفهان 7 اعضاي مصنوعي
27 
 مرداد

* * https://mui.ac.ir 

 -جريب خيابان هزار -اصفهان
 -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 دانشكده توانبخشي

 تهران 10 اقتصاد سالمت
5 

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

ن ايابخ -تهران ، خيابان انقالب 
 ‐يابان پورسينا خ -قدس 

ساختمان اصلي دانشكده بهداشت   
 دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 مشهد 9 انفورماتيك پزشكي
26 
 مرداد

* - http://postgraduate.mums.ac.ir 
مشهد، دانشكده پزشكي دانشگاه 

 علوم پزشكي مشهد

 اصفهان 7 انگل شناسي
28 
 مرداد

* * https://mui.ac.ir 

 -جريب خيابان هزار -اصفهان
 -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 دانشكده پزشكي

 ايران 10 ايمني شناسي
2 

 www.iums.ac.ir * *شهريور

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

دانشكده پزشكي، مركز مهارتهاي 
 باليني دانشكده پزشكي

 مشهد 9 زيستي آمار

و  26
27 
 مرداد

* * http://postgraduate.mums.ac.ir 
، مركز جامع 7مشهد، نبش سناباد 
 آزمون



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

آموزش بهداشت و 
 سالمت ارتقاء

 تهران 10
4 

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

خيابان  -تهران ، خيابان انقالب 
ينا ساختمان خيابان پورس -قدس 

اصلي دانشكده بهداشت دانشگاه 
 علوم پزشكي تهران 

آموزش بهداشت و 
 سالمت ءارتقا

10 

دانشگاه آزاد 
اسالمي 

واحدعلوم و 
 تحقيقات

2 
 www.Srbiau.ac.ir * *شهريور

گراه ستاري رتهران، انتهاي بز
(شمال)، ميدان دانشگاه، بلوار 
شهداي حصارك، دانشگاه آزاد 
 اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

 شيراز 5 آموزش پزشكي
27 
 مرداد

* * 
www.sums.ac.ir   

http://medicine.sums.ac.ir      
http://edc.sums.ac.ir 

 -سينحميدان امام  - خيابان زند  
  دانشكده پزشكي تلفن تماس:

و  07132305886 -7 
محل برگزاري:  07132308469

خيابان نشاط، سالن صدرا و سينا،  
مركز توسعه آموزش پزشكي 

)EDC : شماره تماس (
و  07132333064

07132336990 

آينده پژوهي 
 سالمت

 كرمان 8
26 
 مرداد

* - 
kmu.ac.ir 

http://kmu.ac.ir/fa/postgraduates 
    

باغ كرمان، ابتداي جاده هفت 
علوي، پرديزه دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمان، مجتمع كالسهاي ياس

 ايران 10 باكتري شناسي
 3و  2

 www.iums.ac.ir * *شهريور

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

دانشكده پزشكي، مركز مهارت هاي 
 باليني دانشكده پزشكي

 تهران 10 بهداشت باروري
 4و  3

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

تهران : خيابان دكتر ميرخاني 
(نصرت شرقي) نرسيده به ميدان 

 انشكده پرستاري وماماييد -توحيد

  بهداشت 
 ايحرفه

 همدان 3
26 
 مرداد

* * www.umsha.ac.ir 

فهميده،  خيابان شهيد -همدان
دانشگاه علوم پزشكي ابن سينا 
همدان، طبقه باالي دانشكده 

  پزشكي، مركز برگزاري 
 آزمون هاي دانشگاه 

 تهران 10 بهداشت محيط
 4و  3

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

ن ايابخ -تهران ، خيابان انقالب 
ينا  ساختمان خيابان پورس -قدس 

اصلي دانشكده بهداشت دانشگاه 
 علوم پزشكي تهران 



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

بهداشت و ايمني 
 مواد غذايي

 تبريز 2
27 
 مرداد

- * https://amouzesh.tbzmed.ac.ir 

ت، خيابان خيابان گلگش -تبريز 
عطار نيشابوري دانشگاه علوم 

اشت و دانشكده بهد -پزشكي تبريز
 غذاييعلوم صنايعآموزشگروهتغذيه

 شهيد بهشتي  10 بينايي سنجي 
5 

 pg.sbmu.ac.ir * *شهريور

سين(ع) ميدان امام ح-تهران
رستان روبروي بيما -خيابان دماوند

تلفن  -نبخشي دانشكده توا -بوعلي
77561411 

 تربيت مدرس 10 بيوشيمي باليني
 6و  5

 www.modares.ac.ir/edu * *شهريور
ساختمان  -تربيت مدرسدانشگاه 

 دكتر شاهمرادي

 يزد 7 بيولوژي توليد مثل
27 
 مرداد

* * web.ssu.ac.ir 

ار خيابان تيمس - ميدان ابوذر -يزد 
دانشكده  -ي خيابان بوعل -فالحي 

 پرستاري و مامايي

 ايران 10 پرستاري

و  5، 4
6 

شهريور
* * www.iums.ac.ir 

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

دانشكده پزشكي، مركز مهارتهاي 
 باليني دانشكده پزشكي

 ايران 10 پزشكي مولكولي
 3و  2

 www.iums.ac.ir * *يورشهر

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
پزشكي ايران، دانشگاه علوم 

دانشكده پيراپزشكي مركز 
 تحقيقات سلولي و مولكولي

حشره شناسي 
پزشكي و مبارزه با 

 ناقلين

 تهران 10
6 

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

ن ايابخ -تهران ، خيابان انقالب 
ينا ساختمان خيابان پورس -قدس 
دانشكده بهداشت دانشگاه  2شماره 

 تهران  علوم پزشكي

خون شناسي 
آزمايشگاهي و علوم 

انتقال خون با 
گرايش علوم انتقال 

 خون

10 

موسسه 
آموزشي و عالي

پژوهشي طب 
 انتقال خون

4 
 tmi.ac.ir * *شهريور

بزرگراه هاي شيخ فضل اله نوري و 
 -دجنب برج ميال -شهيد همت

موسسه عالي آموزشي و پژوهشي 
 طب انتقال خون 

 10 روانشناسي باليني
بهزيستي و علوم 

 توانبخشي

4 
 www.uswr.ac.ir * *شهريور

 خ-بلوار دانشجو-ولنجك–تهران 
دانشگاه علوم بهزيستي و –كودكيار 

طهراني  ساختمان شهيد-توانبخشي
 )3مقدم (ساختمان شماره 



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

 بقيه اله (عج) 10 روانشناسي نظامي 
2 

 www. bmsu.ac. ir - *شهريور

 -خ مالصدرا  -ميدان ونك -تهران
ك شهيد  -خ شيخ بهايي جنوبي 

پزشكي بقيه  دانشگاه علوم-نصرتي
 اختمان پيامبر اعظم (ص) س -اله

زيست پزشكي 
 ايسامانه

 اصفهان 7
27 
 مرداد

* * https://mui.ac.ir 

 -جريب خيابان هزار -اصفهان
 -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 فناوري هاي نويندانشكده 

زيست فناوري 
 پزشكي

 تهران 10
 6و  5

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

خيابان  -تهران : بلوار كشاورز 
 88پالك  -يا خيابان ايتال-قدس 

دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 شهيد بهشتي  10 ژنتيك پزشكي
 5و  4

 pg.sbmu.ac.ir * *شهريور

ميدان -چمران بزرگراه شهيد-تهران
 -ارخيابان كودكي-شهيد شهرياري

تلفن  -دانشكده پزشكي اسكيل لب
23871 

 تبريز 2 سالمندشناسي
27 
 مرداد

* - https://amouzesh.tbzmed.ac.ir 

ت، خيابان خيابان گلگش -تبريز 
عطار نيشابوري دانشگاه علوم 

و  انشكده بهداشتد -پزشكي تبريز
 تغذيه گروه آموزش بهداشت

سالمت در باليا و 
 فوريتها

 كرمان 8

و  26
27 
 مرداد

* * 
kmu.ac.ir 

http://kmu.ac.ir/fa/postgraduates 
    

كرمان، ابتداي جاده هفت باغ 
علوي، پرديزه دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمان، مجتمع كالسهاي ياس

سالمت دهان و 
دندانپزشكي 
  اجتماعي

 6  تهران 10
 http://education.tums.ac.ir - * شهريور

جنب  -ر شماليانتهاي كارگ -تهران
دانشكده  -سازمان انرژي اتمي

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
  تهران

سالمت و رفاه 
 اجتماعي

10 
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي

5 
 www.uswr.ac.ir - *شهريور

 خ-بلوار دانشجو-ولنجك–تهران 
دانشگاه علوم بهزيستي و –كودكيار 

طهراني  ساختمان شهيد-توانبخشي
 )3مقدم (ساختمان شماره 

هاي غذا و سياست
 تغذيه 

 شهيد بهشتي  10
5 

 pg.sbmu.ac.ir * *شهريور

) بلوار شهرك قدس(غرب-تهران
 خيابان شهيد -شهيد فرحزادي

 - 7حافظي (ارغوان غربي) پالك 
 22360656 تلفن



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

سياستگذاري 
 سالمت

 كرمان 8
26 
 مرداد

* * 
kmu.ac.ir 

http://kmu.ac.ir/fa/postgraduates 
    

رمان، ابتداي جاده هفت باغ ك
زشكي پپرديزه دانشگاه علوم علوي،

 كرمان، مجتمع كالسهاي ياس

 تهران 10 شنوايي شناسي
4 

 http://education.tums.ac.ir - *شهريور

خيابان  انقالب، پيچ تهران : 
في صنبش خيابان  -شميران 

ساختمان   336عليشاه پالك 
طبقه اول  1مركزي شماره 

دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم 
 پزشكي تهران (طبقه اول)

 ايران 10 طب سنتي 
5 

 www.iums.ac.ir * *شهريور

وحدت يابان خ - ميدان حسن آباد
 -ارك شهرضلع جنوبي پ -اسالمي

 847پالك  -خيابان بهشت
 دانشكده طب سنتي

 شيراز 5 علوم اعصاب

و  26
27 
 مرداد

* * www.sums.ac.ir   
http://samsat.sums.ac.ir 

حدفاصل  -خيابان قصرالدشت 
كوچه  -خيابان فلسطين و مالصدرا

 -موند (الماس)ساختمان ديا - 29
 -طبقات اول و دوم ساختمان

دانشكده علوم و فناوري هاي نوين 
پزشكي  شماره تماس: 

07132305471  

علوم بيومديكال 
 ايمقايسه

 شيراز 5
28 
 مرداد

* * www.sums.ac.ir   
http://samsat.sums.ac.ir 

حدفاصل  -خيابان قصرالدشت 
كوچه  -خيابان فلسطين و مالصدرا 

 -موند (الماس)ساختمان ديا - 29
 -طبقات اول و دوم ساختمان

دانشكده علوم و فناوري هاي نوين 
پزشكي  شماره تماس: 

07132305471 

 تربيت مدرس 10 علوم تشريحي
 4و  3

 www.modares.ac.ir/edu * *شهريور

ساختمان  -دانشگاه تربيت مدرس
 دكتر شاهمرادي

 مشهد 9 علوم تغذيه

و  26
27 
 مرداد

* * http://postgraduate.mums.ac.ir 
مشهد، دانشكده پزشكي دانشگاه 

 علوم پزشكي مشهد



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

علوم سلولي 
 كاربردي

 ايران 10
4 

 www.iums.ac.ir * *شهريور

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
دانشگاه علوم پزشكي ايران، 
دانشكده پيراپزشكي مركز 
 تحقيقات سلولي و مولكولي

صنايع و علوم 
 غذايي

 تبريز 2
27 
 مرداد

* - https://amouzesh.tbzmed.ac.ir/ 

خيابان يابان گلگشت، خ -تبريز
عطار نيشابوري دانشگاه علوم 

اشت دانشكده بهد -ي تبريزپزشك
غذاييصنايععلومآموزشگروهوتغذيه

علوم و فناوريهاي 
تصويربرداري 

پزشكي گرايش 
 عصبيتصويربرداري

 تهران 10
4 

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

خيابان  -تهران : بلوار كشاورز 
 88الك پ -يابان ايتاليا خ-قدس 

دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران

اوريهاي علوم و فن
پزشكي تصويربرداري

تصويربرداري گرايش
 مولكولي

 ايران 10
5 

 www.iums.ac.ir - *شهريور

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
 دانشگاه علوم پزشكي ايران،
دانشكده پيراپزشكي مركز 
 تحقيقات سلولي و مولكولي

 تهران 10 فارماكولوژي
3 

 http://education.tums.ac.ir - *شهريور

خيابان  -بميدان انقال -تهران
خيابان  -خيابان قدس -انقالب

پورسينا دانشكده پزشكي (گروه 
 فارماكولوژي)

 تهران 10 فيزيوتراپي
 6و  5

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

تهران : خيابان انقالب، پيچ 
في صنبش خيابان  -شميران 

ساختمان   336عليشاه پالك 
طبقه اول  1مركزي شماره 

دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم 
 پزشكي تهران (طبقه اول)

 مشهد 9 فيزيك پزشكي
27 
 مرداد

* * http://postgraduate.mums.ac.ir 
دانشكده پزشكي دانشگاه مشهد، 

 علوم پزشكي مشهد

 تربيت مدرس 10 فيزيولوژي
 4و  3

 www.modares.ac.ir/edu * *شهريور

ساختمان  -دانشگاه تربيت مدرس
 شماره يك دانشكده علوم پزشكي

 بقيه اله (عج) 10 فيزيولوژي ورزشي 
6 

 www. bmsu.ac. ir - *شهريور

   -مالصدرا خ -يدان ونكم -تهران
 شهيدنصرتي -شيخ بهايي جنوبي

  پزشكي بقيه الهعلومدانشگاه
 ساختمان پيامبر اعظم (ص) 



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

 مازندران 1 قارچ شناسي
27 
 مرداد

* * www.mazums.ac.ir 

 -ميدان خزر   -مازندران ساري 
مجتمع   -جاده دريا  17كيلومتر 

دانشكده  -پيامبر اعظم (ص) 
 پزشكي ساري 

 ايران 10 كاردرماني
6 

 www.iums.ac.ir - *شهريور

خيابان  -بلوار ميرداماد، ميدان مادر
  -رانخيابان مددكا-شاه نظري

 دانشكده علوم توانبخشي   

كتابداري و اطالع 
 رساني پزشكي

 اصفهان 7
27 
 مرداد

* * https://mui.ac.ir 

 -جريب خيابان هزار -اصفهان
 -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

  دانشكده مديريت و 
 رساني پزشكي اطالع

 10 گفتاردرماني
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي

5 
 www.uswr.ac.ir - *شهريور

 خ-بلوار دانشجو-ولنجك–تهران 
دانشگاه علوم بهزيستي و –كودكيار 

طهراني  ساختمان شهيد-توانبخشي
 )3مقدم (ساختمان شماره 

 اهواز 4 مامايي
28 
 مرداد

* * www.ajums.ac.ir 

شاپور جنديانشگاهد -لستانگ-اهواز
 انشكده پرستاري و ماماييد -اهواز

 10 مددكاري اجتماعي
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي

5 
 www.uswr.ac.ir - *شهريور

 خ-بلوار دانشجو-ولنجك–تهران 
دانشگاه علوم بهزيستي و –كودكيار 

طهراني  ساختمان شهيد-توانبخشي
 )3مقدم (ساختمان شماره 

مديريت اطالعات 
 سالمت

 كاشان 7
28 
 مرداد

* - www.kaums.ac.ir 

 -اونديبلوار قطب ر -كاشان
 -دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 دانشكده پيراپزشكي 

مديريت خدمات 
 بهداشتي درماني

 ايران 10
 4و  3

 www.iums.ac.ir * *شهريور

بزرگراه همت، جنب برج ميالد، 
دانشگاه علوم پزشكي ايران، 

مهارت هاي دانشكده پزشكي، مركز 
 باليني دانشكده پزشكي

مديريت خدمات 
 بهداشتي درماني

10 

دانشگاه آزاد 
واحدعلوم اسالمي

 و تحقيقات

2 
 www.Srbiau.ac.ir * *شهريور

گراه ستاري رتهران، انتهاي بز
(شمال)، ميدان دانشگاه، بلوار 
شهداي حصارك، دانشگاه آزاد 
 اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

 10 مشاوره توانبخشي
علوم بهزيستي و 

 توانبخشي

5 
 www.uswr.ac.ir * -شهريور

 خ-بلوار دانشجو-ولنجك–تهران 
دانشگاه علوم بهزيستي و –كودكيار 

طهراني  ساختمان شهيد-توانبخشي
 )3مقدم (ساختمان شماره 



 رشته
منطقه 
آمايشي

دانشگاه برگزار 
 كننده

نوبت تاريخ 
صبح

نوبت 
 عصر

 مصاحبه نشاني محل برگزاري نشاني سايت دانشگاه

 ايران 10 مطالعات اعتياد
6 

 www.iums.ac.ir - *شهريور

خيابان ستارخان، خيابان نيايش، 
، 1خيابان شهيد منصوري، پالك 

 روانو سالمترفتاريعلومدانشكده

 تهران 10  مواد دنداني
5 

 http://education.tums.ac.ir - *شهريور

جنب  -ماليشانتهاي كارگر  -تهران
دانشكده  -سازمان انرژي اتمي

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 
  تهران

 تهران 10 مهندسي بافت
3 

 http://education.tums.ac.ir * *شهريور

خيابان  -تهران : بلوار كشاورز 
 88پالك  -خيابان ايتاليا  -قدس

هاي نوين پزشكي دانشكده فناوري
 پزشكي تهراندانشگاه علوم 

 -مهندسي پزشكي 
 بيوالكتريك

 تهران 10
3 

 http://education.tums.ac.ir - *شهريور

خيابان  -بميدان انقال -تهران
خيابان  -خيابان قدس -انقالب

پورسينا دانشكده پزشكي(گروه 
فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي 

 )2(ساختمان شماره 

 -مهندسي پزشكي 
 رياتيك

 تهران 10
3 

 http://education.tums.ac.ir * -شهريور

خيابان  -بميدان انقال -تهران
خيابان  -يابان قدسخ -انقالب

گروه پورسينا دانشكده پزشكي (
فيزيك پزشكي و مهندسي 

 )2پزشكي)(ساختمان شماره 

 تبريز 2 نانوفناوري پزشكي
27 
 مرداد

* - https://amouzesh.tbzmed.ac.ir 

خيابان يابان گلگشت، خ -تبريز
عطار نيشابوري دانشگاه علوم 

نوين انشكده علومد -پزشكي تبريز
 پزشكي گروه نانوفناوري پزشكي

 10 نانوفناوري پزشكي

دانشگاه آزاد 
اسالمي 

واحدعلوم و 
 تحقيقات

2 
 www.Srbiau.ac.ir * *شهريور

ستاري تهران، انتهاي اتوبان بزگراه 
(شمال)، ميدان دانشگاه، بلوار 
شهداي حصارك، دانشگاه آزاد 
 اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

ويروس شناسي 
 پزشكي

 گلستان 1
27 
 مرداد

* * www.goums.ac.ir 

- اتوبان گرگان 2گرگان، كيلومتر 
ساري، اول جاده شصت كالته، 
دانشگاه علوم پزشكي گلستان، 
مجموعه آموزش عالي شادروان 
فلسفي، دانشكده پزشكي، طبقه 

 همكف.



   )Ph.D by Research( برگزاري مصاحبه دكتري پژوهشي زمان و محل -2جدول شماره 
  98-99سال تحصيلي  ،در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههاي علوم پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي/سازمان/مؤسسه(محل برگزاري مصاحبه)  تاريخ  روز

  19/05/1398  شنبه

 -وا(رشته هاي اپيدميولوژي( مراكز تحقيقات آلودگي هتهراندانشگاه علوم پزشكي 
بهداشت  -از دانش سالمت) بهره برداري -ارش و كبدپژوهشكده گو -مطالعات اعتياد

 -يا و فوريتهاسالمت در بال -زشكيپانگل شناسي  -پزشكي ايمني شناسي -محيط
    -پرستاري  -اكتري شناسيب -واد دندانيم - هندسي بافتم -فارماسيوتيكس

  گذاري سالمت)سياست

  20/05/1398  يكشنبه

مركز  -دهاي اپيدميولوژي (كليه مراكز پژوهشگاه غد(رشتهتهراندانشگاه علوم پزشكي 
-ليپزشكي مولكو -لوم تغذيهع -ژنتيك پزشكي -اربرديكعلوم سلولي  -تحقيقات ام اس)

اقتصاد و  -الينيب روانشناسي -لوم اعصابع -يزيوتراپيف -ارماكولوژيف -نانوفناوري پزشكي
و  ناسيشسم  -يمي داروييش -يوتكنولوژي داروييب -اروييزيست مواد د -مديريت دارو

  )بينايي سنجي (چشم پزشكي نور)

  22/05/1398  سه شنبه

ت و آموزش بهداش -ليپزشكي مولكو -هاي علوم تغذيه(رشتهاصفهاندانشگاه علوم پزشكي 
 - شيمي دارويي -ي پزشكيباكتري شناس - نيتك پزشكيژ -اپيدميولوژي - ارتقاء سالمت

ي)، (رشته فارماكولوژاروميههداشت محيط)، دانشگاه علوم پزشكي ب -زيست فناوري پزشكي
اه )، دانشگناوري پزشكينانوف –هاي نانوفناوري دارويي (رشتهزنجاندانشگاه علوم پزشكي 

يمني ا(رشته شاهد(رشته فيزيولوژي) و دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريهعلوم پزشكي 
  شناسي پزشكي)

  

  23/05/1398  چهارشنبه

 -شيمي دارويي -هاي بيوشيمي باليني(رشتهشهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي 
ي)، فارماكوگنوز -دارويي بيوتكنولوژي - فارماكولوژي -سم شناسي -فارماسيوتيكس

ه سالمت و رفا -رزشيفيزيولوژي و -هاي علوم اعصاب( رشتهاصفهاندانشگاه علوم پزشكي 
-(رشتهشهيد صدوقي يزدهندسي پزشكي(بيوالكتريك))، دانشگاه علوم پزشكي م -اجتماعي

لوم تغذيه و آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت)، ع -بهداشت محيط -هاي بيولوژي توليد مثل
انشگاه دهاي باكتري شناسي پزشكي و اپيدميولوژي)، (رشتهايالمدانشگاه علوم پزشكي 

 حقيقات((مركز تجمعيت مبارزه با دخانيات( زيست فناوري پزشكي) و بوشهرعلوم پزشكي 
  ته سياستگذاري سالمت)كنترل دخانيات) رش

  24/05/1398  پنج شنبه

پزشكي  هاي اپيدميولوژي، قارچ شناسي پزشكي،(رشتهشهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي 
لوم مولكولي، ايمني شناسي پزشكي، باكتري شناسي پزشكي، علوم و صنايع غذايي، ع

هاي ه(رشتلبابسلولي كاربردي، مواد دنداني و انفورماتيك پزشكي)، دانشگاه علوم پزشكي 
تيك نژسم شناسي و  -يعلوم تغذيه، روانشناسي باليني، بيولوژي توليد مثل، بهداشت بارور

آموزش  هاي ارگونومي، كاردرماني،(رشتهعلوم بهزيستي و توانبخشيپزشكي)  دانشگاه 
وم يا و فوريتها)، دانشگاه علسالمت در بال -سالمند شناسي –بهداشت و ارتقاء سالمت 

  (رشته  بهداشت محيط) سبزوارپزشكي 



  برگزاري مصاحبه)دانشگاه علوم پزشكي/سازمان/مؤسسه(محل   تاريخ   روز

  26/05/1398  شنبه

سي ي، مهندهاي فيزيولوژي، بهداشت محيط، فارماكوگنوز(رشتهاهوازدانشگاه علوم پزشكي 
رچ و قا بافت، علوم تغذيه، فارماسيوتيس، كنترل دارو، سم شناسي، انگل شناسي پزشكي

 -زشكي)(جهاد دانشگاهي)(زيست فناوري پپژوهشكده معتمد-شناسي پزشكي)
ا بولوژي و حشره شناسي پزشكي ومبارزه هاي اپيدمي(رشتهگيالن -(علوم اعصاب)كردستان

  ) شيمي دارويي -هاي باكتري شناسي پزشكي(رشتهلرستان -ناقلين)

  27/05/1398  شنبهيك

 ويروس شناسي -ليپزشكي مولكو -هاي اپيدميولوژي(رشتهايراندانشگاه علوم پزشكي 
هداشت ب - يمهندسي پزشك - ينايي سنجيب -مهندسي بافت -اروييدنانوفناوري  -پزشكي
هاي قارچ شناسي (رشتهانستيتو پاستور ايراناپي، فيزيوتر - وان شناسي بالينر -باروري
يوتكنولوژي ب -ارماكولوژيف - اكتري شناسي پزشكيب -يست فناوري پزشكيز -پزشكي

(ژنتيك پزشكي)، دانشگاه علوم پزشكي بيرجنددارويي)، دانشگاه علوم پزشكي 
  يمني شناسي پزشكي) ا -هاي فيزيولوژي(رشتهسمنان

  28/05/1398  شنبهدو
 - مهندسي بافت -پزشكي ويروس شناسي -هاي اپيدميولوژي(رشتهانستيتو پاستور ايران

 - علوم اعصاب - هاي فارماسيوتيكس( رشتهكرمانپزشكي مولكولي)، دانشگاه علوم پزشكي 
  بهداشت محيط) -علوم تشريح

  30/05/1398  شنبهچهار

 -سم شناسي -علوم اعصاب -هاي مطالعات اعتياد(رشتههمداندانشگاه علوم پزشكي 
هداشت محيط)، دانشگاه علوم پزشكي  ب -باكتري شناسي پزشكي

 - هاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، ژنتيك پزشكي(رشتههرمزگان(بندرعباس)
  (رشته اپيدميولوژي)البرزشره شناسي پزشكي)، دانشگاه علوم پزشكي ح -فيزيولوژي

  31/05/1398  پنج شنبه

سالمت و  -پزشكي ايمني شناسي -هاي آموزش پزشكي(رشتهشيرازدانشگاه علوم پزشكي 
 -ليپزشكي مولكو -پزشكي ايمني شناسي -پزشكي ويروس شناسي -رفاه اجتماعي

ب سنتي)، دانشگاه علوم پزشكي ط -فارماكولوژي -آمار زيستي -سياستگذاري سالمت
، دانشگاه علوم پزشكي علوم تغذيه) -فيزيولوژي -هاي اپيدميولوژي(رشتهكاشان

زيست  -يوشيمي بالينيب -بهداشت محيط -علوم اعصاب -هاي سم شناسي(رشتهمانشاهكر
  يمي دارويي)ش -هندسي پزشكي(بيوالكتريك)م -فناوري پزشكي

  02/06/1398  شنبه

زشكي و پحشره شناسي  -ارگونومي -هاي علوم اعصاب(رشتهشيرازدانشگاه علوم پزشكي 
قارچ شناسي  -زشكيپانگل شناسي  -زشكيپنانوفناوري  -م شناسيس - مبارزه با ناقلين

ون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون)، دانشگاه علوم پزشكي خ -پزشكي
  هداشت باروري)ب -م تشريحعلو -اپيدميولوژي -هاي فارماكوگنوزي(رشتهكرمانشاه

  
  
 

 

 

  



  دانشگاه علوم پزشكي/سازمان/مؤسسه(محل برگزاري مصاحبه)  تاريخ  روز

  03/06/1398  يكشنبه

بهداشت  -طب سنتي - هاي ميكروبيهاي توكسين(رشتهمازندراندانشگاه علوم پزشكي 
 -زشكيپانگل شناسي  -آمار زيستي - زشكي و مبارزه با ناقلينپحشره شناسي  -محيط

 مشهدم شناسي)، دانشگاه علوم پزشكي س -يمي داروييش -زيست فناوري پزشكي
 -دارويي بيوتكنولوژي -اروييدنانوفناوري  -فارماسيوتيكس -هاي فيزيك پزشكي(رشته

  فيزيولوژي) -ارماكولوژيف -لوم اعصابع -ژنتيك پزشكي

  04/06/1398  دوشنبه

 زيست فناوري -سم شناسي -هاي شيمي دارويي(رشتهمشهددانشگاه علوم پزشكي 
(رشته رفسنجانم پزشكي دانشگاه علو ،علوم تغذيه) -هندسي بافتم -يزيوتراپيف -پزشكي

دانشگاه پيدميولوژي)، ا -زمايشگاهي و علوم انتقال خونخون شناسي آ - هاي فيزيولوژي
  ويروس شناسي پزشكي) (رشتهگلستانعلوم پزشكي 

  05/06/1398  سه شنبه

 -ارماكوگنوزيف -فارماكولوژي -هاي نانوفناوري پزشكي(رشتهتبريزدانشگاه علوم پزشكي 
 -يوتكنولوژي داروييب -شيمي دارويي -اروييدنانوفناوري  -كنترل دارو -فارماسيوتيكس

يني)، بيوشيمي بال (رشتهزاهدانلوم تغذيه)، دانشگاه علوم پزشكي ع -زيست مواد دارويي
   خون) يشگاهي و علوم انتقال(رشته خون شناسي آزمامركز تحقيقات انتقال خون ايران

  06/06/1398  چهارشنبه

يمني شناسي ا -فيزيك پزشكي -هاي ژنتيك پزشكي(رشتهتبريزدانشگاه علوم پزشكي 
پزشكي  -يولوژي توليد مثلب -اپيدميولوژي -ارگونومي -پزشكي زيست فناوري -پزشكي

علوم سلولي  -ي شناسيهاي باكتر(عج اهللا)(رشتهبقيه اهللامولكولي)، دانشگاه علوم پزشكي 
  هاي ميكروبي)توكسين  -كاربردي

نتيك ژ -اپيدميولوژي - هاي مهندسي بافت(عج اهللا)(رشتهبقيه اهللادانشگاه علوم پزشكي   07/06/1398  پنج شنبه
  پزشكي مولكولي)  -پزشكي

  

پزشـكي در بـازه زمـاني  بر اساس جدول فوق مصاحبه مقطع دكتري تخصصي پژوهشـي بـراي هـر سازمان/مؤسسه/دانشـگاه علـوم

مشخصي برنامه ريزي شده است كه انجام مصاحبه ها توسط مراكز تحقيقات مجري دوره دكتري تخصصـي پژوهشـي بـا مـديريت 

(آئين نامه و دستورالعمل دوره دكتري تخصصي پژوهشي و فرم مصاحبه اسـتاندارد) در  معاونت پژوهشي و نظارت معاونت آموزشي

  شود.هر دانشگاه انجام مي

ها كليـه رشـته هاي تيـپ يـك، مصـاحبههاي علوم پزشكي از جمله دانشگاهبدليل تعدد مراكز تحقيقاتي بعضي از دانشگاه :توضيح

 بصورت متمركز در محل معاونت پژوهشي آن دانشگاه انجام خواهد شد.

  
 مركز سنجش آموزش پزشكي 


