
باقی مانده به زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت، در وبسایت ، هر سال چند روز دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت

های علوم شود. تمامی افرادی که قصد شرکت در آزمون دکتری در رشتهمنتشر می sanjeshp.ir سنجش پزشکی به نشانی

م به ثبت نام اقداپزشکی را دارند باید بعد از مطالعه این دفترچه و آماده کردن مدارک موردنیاز در زمان تعیین شده نسبت 

 .کنند

شود، داوطلبین با در نظرگرفتن رشته کارشناسی در دو یا سه روز متوالی انجام می 1401کنکور دکتری وزارت بهداشت 

 توانند در دو مجموعه رشته دو روز مختلف شرکت کنندارشد می

ا و ضوابط شرکت در این آزمون آشن سنجش پزشکی کشور برای اینکه تمامی متقاضیان در مقطع دکتری با فرآیند، شرایط

ایی با عنوان دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت را از وبسایت مربوط به این شوند باید در این آزمون دفترچه

مرکز دانلود کرده و مطالعه کنند. در ادامه قصد داریم به صورت جامع و کامل به بررسی و آشنایی با دفترچه آزمون دکتری 

  .ت بهداشت بپردازیموزار

 .بسیار مهم و پر اهمیت است  مدارک مورد تایید ثبت نام ارشد وزارت بهداشت  اطالع از

  

 زمان ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت
)دکتری  تخصصی وزارت بهداشت ثبت نام آزمون دکتری زمانطبق اطالعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش پزشکی، 

مطالعه دقیق دفترچه آزمون دکتری  خواهد بود. داوطلبان توجه نمایند که بعد از 1401علوم پزشکی(، اردیبهشت ماه 

 .وزارت بهداشت، در مدت زمان تعیین شده اقدام به ثبت نام نمایند

  

 .روی لینک کلیک کنید 1401دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و  1401رشته های دکتری دانشگاه آزاد شما جهت 

  

https://irantahsil.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/


 

  

  شرایط اختصاصی در دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت
، هم شرایط اختصاصی و هم شرایط عمومی ثبت نام آزمون دکتری آورده شده دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشتدر 

برای رشته های  دفترچه وزارت بهداشتاست. در این بخش از مقاله، به شرح شرایط اختصاصی درج شده در 

 .دندانپزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و علوم پایه پزشکی می پردازیم

شته های دندانپزشکی، داروسازی و علوم پایه پزشکی،بهداشت و تخصصی، درج شرایط و ضوابط اختصاصی ثبت نام ر

 : شده در دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت

الف : اولین شرط اختصاصی مندرج در دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت: داوطلب باید واجد یکی از مدرک های 

 .جه داشته باشید که مدارک خارج از این لیست قابل پذیرش نیستندزبان انگلیسی که در جدول زیر لیست شده اند باشد. تو

  

 نوع مدرک زبان حداقل نمره توضیحات
- 50 MHLE 
- 50 MSRT 

 TOEFL (pBT) 480 اخذ شده در سازمان سنجش آموزش كشور یا خارج از كشور
 TOEFL (iBT) 60 اخذ شده در خارج از كشور یا سازمان سنجش آموزش كشور

 IELTS (academic) 5 اخذ شده در سازمان سنجش آموزش كشور یا خارج از كشور 

https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=71677&type=application/pdf


- 480 TOLIMO 
- 70 MELAB 

  

اخذ کرده باشند، تنها به شرطی می توانند در  MSRT و MHLE را در امتحان زبان 47الی  45داوطلبانی که امتیاز  -1

 .بگیرند 51آزمون ثبت نام نمایند که نمره 

 MSRT و MHLE مصوبه جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی داوطلبانی که در آزمون هایبراساس  -2
شرکت کنند؛ منوط به این که بتوانند تا زمان  PH.D حداقل نود شوند، می توانند در آزمون دکتری تخصصی یا همان

 .ر آزمون پذیرش نمی شوندبرگزاری آزمون جامع دوره دکتری تخصصی امتیاز حد نصاب را اخذ کنند، وگرنه د

  

 

تبصره: داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون دکتری پژوهشی وزارت بهداشت را دارند، می بایست حداقل های نوشته شده 

توانند به درج شده را به دست آورند؛ در غیر این صورت نمی  در جدول باال که در دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت

 .نمایند صورت مشروط ثبت نام

، داوطلبان گرامی باید اطالعات آمده در مدرک زبان انگلیسی ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد: برای تسهیل در فرایند 1نکته 

 .خود را مطابق با جدول زیر در مکان مورد نظر در فرم ثبت نام تایپ نمایند و نباید به ارسال مدرک و اسکن آن اقدام نمایند

  



 انگلیسیاطالعات گواهی زبان 
Certification Code تاریخ آزمون )شمسي( تاریخ آزمون )میالدی( نمره MHLE 

Barcode تاریخ آزمون )شمسي( تاریخ آزمون )میالدی( نمره MSRT 
ETS Username & Password تاریخ آزمون )شمسي( تاریخ آزمون )میالدی( نمره TOEFL 
Test Report Form Number تاریخ آزمون )شمسي( )میالدی(تاریخ آزمون  نمره IELTS 

Register Number تاریخ آزمون )شمسي( تاریخ آزمون )میالدی( نمره TOLIMO 

  

: موضوع مهمی که داوطلبان باید به آن دقت نظر داشته باشند این است که، اطالعات درخواستی خود را صحیح و 2نکته 

نام معلوم شود که اطالعات وارد شده مغایر با اصل آن است، موجب عدم  کامل در فرم ثبت نام وارد کنند. اگر بعد از ثبت

پذیرش دانشجو خواهد داشت. توجه داشته باشید که معیار تایید صحت مدارک زبان انگلیسی، تنها اطالعات درخواستی در 

ماید. هیچ گونه مدرک جدول فوق است، لذا داوطلبان سعی نمایند که این اطالعات را به درستی در فرم مربوطه وارد ن

ارسالی بررسی نخواهد شد. داوطلبان همان طور که مطلع هستید، زبان تخصصی حذف شده، لذا نمرات اخذ شده در آزمون 

 .شفاهی بخش آزمون زبان انگلیسی در نتایج نهایی اثر گذار بوده و دارای امتیاز است

  

  

 .وارد شوید ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشتبرای کسب اطالعات درمورد 

  

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/


 

  

تذکر مهم: سازمان سنجش پزشکی تنها مدارک زبانی را قبول می کند که تاریخ آزمون زبان آن ها مابین یکم بهمن ماه سال 

بوده باشد. مسلم است اگر بنا به هر علتی ) مشکالت شخصی، بیماری، و یا منتشر نشدن  96تا سی ام بهمن ماه سال  94

و یا زمان ویرایش اطالعات ، اطالعات مدرک   ثبت نام دکتریاشند در زمان نتایج آزمون زبان و غیره( داوطلب قادر نب

 .زبان خود را وارد نماید، از شرکت در آزمون محروم خواهند شد

ب: دومین شرط اختصاصی مندرج در دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت : متقاضی باید واجد مدرک کارشناسی ارشد 

ی معرفی شده در باال باشد . مطابق با جدول شماره پنج دفترچه آزمون دکتری سازمان مرتبط با دکتری حرفه ای رشته ها

برای رشته های دندان پزشکی، جدول شماره یک دفترچه آزمون دکتری سازمان بهداشت برای رشته های علوم   بهداشت

رای رشته های داروسازی ب  پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و جدول شماره ده دفترچه آزمون دکتری سازمان بهداشت

 .باشد

 .تبصره: داوطلبانی که دارای مدرک معادل کارشناسی ارشد هستند، نمی توانند در آزمون دکتری شرکت کنند

پ: سومین شرط اختصاصی مندرج در دفترچه آزمون دکتری سازمان بهداشت: داوطلبان نباید در هیچ دوره دکتری 

موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور ارائه می شود، مشغول به تحصیل و یا دستیاری تخصصی که در  PH.D تخصصی

 .باشند



 

  

ت: داوطلبانی که در آزمون دکتری وزارت بهداشت قبول شده اند، باید در زمان مصاحبه، دسته کم دو مقاله تحقیقی 

عنوان نویسنده اول یا مسئول به پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه های بین المللی به  -اورجینال چاپ شده در مجالت علمی 

 .همراه داشته باشند

  

 مقررات وظیفه عمومی دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت

  

بایست مشخص باشد و منعی برای ادامه تحصیل نداشته می  شرایط نظام وظیفه دکتریمتقاضیان باید توجه داشته باشند که 

دکتری سازمان بهداشت مقررات خدمت وظیفه عمومی شرح داده شده است که در اینجا به موارد باشند. در دفترچه آزمون 

 .مهم آن می پردازیم

 .پزشکی و موارد خاص داشته باشند -داوطلبان الزم است کارت معافیت دائم هوشمند از نظر: کفالت  -1

 .داوطلبان باید کارت پایان خدمت داشته باشند -2

 .رگه معافیت موقت بدون غیبت پزشکی، کفالت و غیره دارند؛ نباید اعتبار آن تمام شده باشدداوطلبانی که ب -3

 .سربازان مشغول خدمت وظیفه که دارای مدرک دکتری عمومی هستند نباید غیبت اولیه داشته باشند -4

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-97/


 .فارغ التحصیل می شوند 1401داوطلبان آقای سال آخر دکتری عمومی که در سنوات مجاز تحصیلی تا پایان شهریور  -5

داوطلبین گرامی اینها موارد مهمی بودند که در دفترچه آزمون دکتری سازمان بهداشت ذکر شده است. در صورتی که مایلید 

تمام مقررات را بدانید توصیه می شود دفترچه آزمون سازمان وزارت بهداشت را دانلود نمایید. البته در صورتی که هر 

 .در میان بگذارید ایران تحصیلمورد داشته باشید می توانید آن را با کارشناسان گونه سوالی در این 

  

 

  

 دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت شرایط داوطلبین مشمول طرح نیروی انسانی مندرج در

دفترچه آزمون دکتری سازمان بهداشت درج گردیده است می داوطلبان مشمول طرح نیروی انسانی مطابق شرایطی که در 

توانند بدون الزام جهت شروع طرح یا به پایان رساندن طرح، در آزمون دکتری شرکت کنند . الزم به ذکر است داوطلبانی 

ت طرح از پایان تحصیال  که در حال انجام طرح هستند می توانند از طرح ترخیص جهت ادامه تحصیل بهره ببرند و پس

خود را به اتمام برسانند. داوطلبان فارغ التحصیل رشته داروسازی قادر خواهند بود در آزمون دکتری وزارت بهداشت 

 .شرکت نمایند و محدودیتی برای گذراندن طرح ندارند

  

  شوداز طریق سایت مرکز سنجش پزشکی منتشر می  ۱۴۰۱دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت سال 

  

https://irantahsil.org/


  زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت

زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت، در اردیبهشت ماه اعالم شده است که این امر برخالف سال های قبل می 

 تباشد. قابل توجه داوطلبان، از آن جایی که آزمون در دو روز متوالی برگزار خواهد شد دقت داشته باشند که در زمان ثب

نام کنکور دکتری وزارت بهداشت ، با توجه به مدرک رشته کارشناسی ارشد خود می توانند حداکثر در دو مجموعه رشته 

که در دو روز مختلف تشکیل می شوند، ثبت نام نمایند. شما می توانید در دفترچه آزمون دکتری سازمان بهداشت، در موارد 

 خاب رشته،، اثر گذاری سهمیه در انتثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشتزیر اطالعات کسب کنید: چگونگی برپایی و 

 .مدارک ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی و غیره

  

 

  ۱۴۰۱جزئیات دفترچه ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 

دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت از سه قسمت تشکیل شده است که عبارت است از: ضوابط و شرایط ثبت نام و 

  برگزاری آزمون، جدول ها و فرم ها

  و شرایط ثبت نام و برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشتقسمت ضوابط 

 :در بخش نخست دفترچه مواردی زیر قرار گرفته است

 شرایط عمومی و اختصاصی 
  سهمیه های مختلف 
  مدارک الزم برای ثبت نام 
 چگونگی برگزاری آزمون و پذیرش دانشجو 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 برنامه ی زمانبندی اجرای آزمون  
 دانشگاه ها و رشته هاضوابط و شرایط خاص برخی  
 نمونه فرم ثبت نام  
نحوه ی محاسبه ی نمره ی كتبی هر درس به درصد و نمره ی كل تراز و آیین نامه ی تسهیل ادامه ی تحصیل  

 .دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر

 قسمت جدول های دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت

 :ه آزمون دکتری وزارت بهداشت درج شده است عبارت است ازمواردی که در بخش دوم دفترچ

  جداول اطالعات گواهی زبان انگلیسی 
  مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون 
  دروس و ضرایب آن ها 
 منابع آزمون رشته های مختلف و اسامی استان ها و شهرستان های ممنوعه برای اقامت اتباع خارجی 

 ی وزارت بهداشتقسمت فرم های دفترچه آزمون دکتر

 :در بخش آخر دفترچه راهنمای ثبت نام موارد متعدد دیگری قرار دارد که عبارت است از

 فرم مخصوص داوطلب دانشجوی نیم سال آخر تحصیلی متقاضی شركت در این آزمون   
  فرم مخصوص اعضای هیات علمی مربی رسمی 
 ی تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشانفرم مخصوص داوطلبان استفاده از آیین نامه ی تسهیل ادامه  

  

 اخبار پیرامون دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت

  ۱۴۰۱اعالم دروس و ضرایب آزمون دکتری وزارت بهداشت  

ایی که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است، آزمون مرحله اول )کتبی( دکتری تخصصی طبق اعالمیه

دارای دو دفترچه شامل یک دفترچه سواالت تخصصی هر رشته با دروس ضرایب به شرح  ۱۴۰۲-۱۴۰۱سال تحصیلی 

سوال  ۳۰و درس استعداد تحصیلی با  ۳سوال و ضریب  ۳۰شد ه و یک دفترچه عمومی شامل درس زبان با جداول اعالم

 .دارد ۱ضریب 

  نام مجدد آزمون دکتری وزارت بهداشتمهلت ثبت 

 17توانند از تاریخ اند میهدفترچه راهنمای آزمون به صورت کامل مدارک خود را ارسال نکردداوطلبانی که براساس 

مراجعه کرده و نسبت به  sanjeshp.ir به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی 1401اردیبهشت  19اردیبهشت تا 

 .ارسال مدارک خود اقدام کنند

 ۱۴۰۱دفترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت  

، برای کلیه دوره های روزانه و شهریه پرداز دانشگاه های سراسری و آزاد ۱۴۰۱فترچه ثبت نام دکتری وزارت بهداشت د

 .شودمنتشر می sanjeshp.ir در سایت

  



 .این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

 خالصه مطلب

 کند تا داوطلبین شرکت درایی منتشر میمعموال پیش از برگذاری هرآزمونی برای ورود به دانشگاه، سازمان سنجش دفترچه

در سایت مرکز سنجش پزشکی پیش  دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشتآزمون با تمامی ضوابط و شرایط آن آشنا شوند، 

  .شوداز برگذاری این آزمون منتشر می

ها مختلف این دفترچه آشنا شوند. در این ی داوطلبین باید نسبت به دانلود و دریافت دفترچه اقدام کنند تا با بخشلذا تمام

های تاثیرگذار را ها، سهمیه، شهرها و سایر قسمتهایی مربوط به ضریب درستوانند به بخشدفترچه تمامی داوطلبین می

در   از اهمییت زیادی برخوردار است. فترچه آزمون دکتری وزارت بهداشتدمشاهده کنند، به همین سبب دانلود و مطالعه 

توانید با همکاران ایم در صورت هرگونه ابهام یا سوالی میهای باالتر ما به صورت کامل این مبحث را بررسی کردهبخش

 .ما تماس حاصل فرمایید
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