
درست، می تواند به کسب رتبه دلخواه شما بسیار کمک کند. و همچنین برنامه ریزی   منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 

در ادامه به برخی از رفرنس های کنکور وزارت بهداشت دانشگاه های سراسری و آزاد، جهت آشنایی شما داوطلبان عزیز 

اوره وزارت بهداشت در رشته مورد نظر خود و همچنین دریافت مش PHD اشاره خواهیم نمود. جهت دریافت منابع آزمون

 .قبولی کنکور وزارت بهداشت می توانید با مشاوران ما که شماره های آنان در جدول زیر موجود است تماس حاصل نمایید

د شوترین بخش آمادگی پیش از صبت نام در آزمون دکتری وزارت بهداشت به مطالعه دقیق منابع این آزمون مربوط میمهم

  .شودشر میکه به واسطه مرکز سنجش آموزش پزشکی منت

ریزی درست به مطالعه منابع ذکر شده بپردازند، کسب رتبه قبولی عالی برای تمامی متقاضیان رویا توانند با برنامهافراد می

ل شود. تمام افرادی که قصد تحصیاست، با توجه به اینکه ساالنه دفترچه ثبت نام برای کلیه داوطبین این آزمون منتشر می

پرداز دارند باید این منابع را نیز مطالعه کنند. در ادامه های شهریهدکتری وزارت بهداشت را در دوره هایدر یکی از رشته

 .قصد داریم به صورت جامع و کامل به بررسی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت بپردازیم

  

  

 معرفی منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت
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شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت با توجه به ظرفیت بسیار اندک دانشگاه های علوم پزشکی جهت ادامه تحصیل با 

کسب رتبه خیلی خوب در کنکور های بسیاری همراه خواهد بود. همچنین آن دسته از داوطلبانی که موفق به دشواری

 .سراسری و یا دانشگاه آزاد شده باشند، امکان پذیرش در رشته های این دانشگاه را خواهند داشت

به دست آوردن یک رتبه خوب منوط به مطالعه دقیق منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت خواهد بود. برای هر یک از دو 

ه تاثیر هر یک از آنها می تواند متفاوت از دیگری باشد. به عنوان مثال: در روز منابع مختلفی ممکن است معرفی شود ک

صورتی که شما عالقه مند به تحصیل در دانشگاه های سراسری می باشید، الزم است برای انتخاب منابع خود دقت بیشتری 

 .را داشته باشید

تلف خواهیم پرداخت. ارائه منابع کلیه رشته های در ادامه جهت آشنایی شما داوطلبان عزیز لیست منابع در رشته های مخ

ه شما به توانیم ببا توجه به گستردگی رشته های امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین یکی از پیشنهاداتی که می وزارت بهداشت

 .می باشد ایران تحصیلای وزارت بهداشت عنوان یک مشاور بدهیم، برقراری تماس با کارشناسان دکترای حرفه

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید مشاوره تحصیلی چیست؟رتباط با برای برقراری ا

  

  

 منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت اعضا مصنوعی و وسایل کمکی

  

 منابع آزمون دکتری اعضا مصنوعی و وسایل کمکی وزارت بهداشت

 منابع نام درس

 ارتز و پروتز

 Atlas Of Amputations) کتاب اطلس قطع عضو و اندام کمبود جراحی پروتز و توانبخشی
And Limb Deficiences Surgical Prosthetic And Rehabilitation) مولفان اسمیت ،

 Amer Academy of Orthopaedic انتشارات مایکل و جی بوکر،
 .کتاب راهنمای جامع ارتزها، تالیف حسن سعیدی، انتشارات رجاء تهران

كینزیولوژی و 

 بیومكانیک

 (Kinesiology of the musculoskeletal syste) اسکلتی -کتاب کینزیولوژی سیستم عضالنی
 .نی فر و عبداله طیبی، انتشارات ستایش هستیمجموعه شانه، تالیف دونالد نیومن، ترجمه هالکو محس

، تالیف دیوید هامبلن و همیش آر.دبلیو  (Outline of Orthopaedice)کتاب اصول ارتوپدی آدامز

 .سیمپسن، مترجمان حسن قندهاری و عبدالحسین ستوده نیا، انتشارات کتاب ارجمند
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 وکیلی ، انتشارات خانه فرهنگ ویژهآرش قوی پنجه و هادی مسیح خواه و محمد  استعداد تحصیلی

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنیدثبت نام آزمون دکتری برای انجام 

  

  

 وزارت بهداشت دکتری فیزیک پزشکیمنابع آزمون دکتری 
  

 منابع آزمون دکتری فیزیک پزشکی وزارت بهداشت

 منابع نام درس

ریاضی ، 

 فیزیک و آمار

، مکانیک(، تالیف رابرت رزنیک، دیوید هالیدی و کنت کرین، مترجمان منیژه 1کتاب فیزیک )جلد 

 .رهبر و جالل الدین پاشایی راد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

، صوت و ترمودینامیک(، تالیف رابرت رزنیک، دیوید هالیدی و کنت کرین، 2کتاب فیزیک )جلد 

 .مترجمان منیژه رهبر و جالل الدین پاشایی راد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

، الکتریسیته و مغناطیس(، تالیف رابرت رزنیک، دیوید هالیدی و کنت کرین، 3کتاب فیزیک )جلد 

 .منیژه رهبر و جالل الدین پاشایی راد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهیمترجمان 

، مبانی نور و فیزیک نوین(، تالیف رابرت رزنیک، دیوید هالیدی و کنت کرین، 4کتاب فیزیک )جلد 

 .مترجمان منیژه رهبر و جالل الدین پاشایی راد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

ل جورج برینتن توماس، موریس دی. ویر، جوئل هاس، سیامک کاظمی کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرا

 .فاطمی، دانشگاه صنعتی شریف

کتاب اصول و روشهای آمار زیستی، تالیف واین. وی. دانیل، مترجم سیدمحمدتقی آیت اللهی، انتشارات 

 . امیرکبیر

ذرجمهری انتشارات دانشگاه علوم بو… اصول فیزیک پزشکی هسته ای ، چاندرا ترجمه دکتر فتح ا فیزیک پزشكی

 . پزشکی شهید صدوقی یزد
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کتاب سونوگرافی تشخیصی )فیزیک، بیولوژی و دستگاه ها( ، تالیف استیوارت سی. بوشونگ ،ت رجمه 

 .عباس تکاور انتشارات آییژ

 کتاب فیزیک فراصوت در پزشکی و دستگاه ها، تالیف هدریک، ترجمه محمدجواد ابوالحسنی انتشارات

 .دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست، تالیف آتوما فروهی و اریک هال، مترجم حسین مزدارانی و 

 .فرشته تقوی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن، تالیف کاری تامس، جیمز دودی، روبرت موری، ترجمه 

 . ، انتشارات جعفریحمید گورابی

 آرش قوی پنجه و هادی مسیح خواه و محمد وکیلی، انتشارات خانه فرهنگ ویژه استعدد تحصیلی

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید به نتایج آزمون دکتری زمان و نحوه اعتراضبرای اطالع از 

  

  

 منابع آزمون دکتری مشاوره توانبخشی وزارت بهداشت
 منابع نام درس

 آزمون های روانی

 . کتاب اصول مصاحبه بالینی ، تالیف سیاوش چگینی ، انتشارات ویرایش
زیگلیند اوتمر ،  ، تالیف اکهارت اوتمر وDSM-IV-R کتاب اصول مصاحبه بالینی برمبنای

 . مترجم دکتر مهدی نصر اصفهانی ، انتشارات ارجمند
( ، تالیف گری گریت مارنات ، مترجم دکتر حسن 2و  1کتاب راهنمای سنجش روانی )جلد 

 . پاشا شریف ، انتشارات سخن

نظریه های شخصیت و 

 روان درمانی

 . دانشگاه تهرانکتاب نظریه های شخصیت، تالیف علی اکبر سیاسی ، انتشارات 
کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی ، تالیف عبداله شفیع آبادی و غالمرضا ناصری ، 

 . انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 آرش قوی پنجه و هادی مسیح خواه و محمد وکیلی ، انتشارات خانه فرهنگ ویژه استعداد تحصیلی

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید دکتری بدون آزمونجهت انجام 
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 وزارت بهداشت 1401منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 
 منابع نام درس

بهداشت 

 باروری

( ، کی. پارکر ، جان اورت 5و  4و  3و  2فصل  – 2درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی ) جلد کتاب 

 . پارک ، مترجمان حسین شجاعی تهرانی و حسین ملک افضلی ، انتشارات سماط
کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ) تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان ( ، تالیف 

بلوم ، کانینگهام ، لونو ، هوث ، راس ، اسپونج ، مترجمان بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی ، ویراستار 

 . شهرزاد انصاری و ملک منصور اقصی ، انتشارات گلبان
هورمون شناسی بالینی زنان و روشهای تنظیم خانواده اسپیراف ، تالیف مارک ا. فریترز ، ترجمه روشنک 

 ضی جهانی ، انتشارات گلبانقطبی ، بهرام قا
کتاب نوزادان نلسون ) فصل رشد و نمو کودک ( ، تالیف ورنر نلسون ، مترجم بهرام قاضی جهانی و آیدین 

 . تبریزی ، انتشارات گلبان

بارداری و 

 زایمان

رحیم ، ( ، تالیف دایان فریزر ، مترجمان فاطمه واثق 16و  15کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد اول ) فصل 

 . زینب توکل و مهشید طاهری ، انتشارات تحفه ، بشری
( ، تالیف دایان فریزر ، مارگارت کوپر ، انتشارات نشر و 27کتاب درسنامه مامایی مایلز جلد دوم ) فصل 

 . تبلیغ بشری ، تحفه
مترجمان فاطمه واثق ( ، تالیف دایان فریزر ، 28کتاب درسنامه مامایی مایلز : ) نوزادان ( جلد سوم ) فصل 

 . رحیم پرور ، زینب توکل ، انتشارات تحفه ، بشری
( ، تالیف بلوم ، کانینگهام ، لونو ، هوث ، راس ، اسپونج ، 3و  2و  1کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ) جلد 

مترجمان بهرام قاضی جهانی و روشنک قطبی ، ویراستار شهرزاد انصاری و ملک منصور اقصی ، 

 . ارات گلبانانتش
استعداد 

  آرش قوی پنجه و هادی مسیح خواه و محمد وکیلی ، انتشارات خانه فرهنگ ویژه تحصیلی

  

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

  

 دانشگاه آزاد  رفرنس های کنکور وزارت بهداشت
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در رابطه با فرنس های کنکور وزارت بهداشت دانشگاه سراسری و آزاد تفاوت زیادی را شاهد نخواهیم بود اما با توجه به 

فرنس ر ظرفیت باالتر دانشگاه آزاد و همچنین رقابت کمتر برای پذیرش در رشته های مختلف این دانشگاه گاهی ممکن است

 .های کنکور وزارت بهداشت در برخی موارد متفاوت با دانشگاه سراسری باشد

د توانندر زیر به برخی از رفرنس های مطالعه برای پذیرش در دانشگاه آزاد اشاره خواهیم نمود. همچنین کلیه داوطلبان می

ما از آخرین رتبه ها و کارنامه های  وزارت بهداشت ، از ارتباط با کارشناسان phd عالوه بر دریافت منابع آزمون

 .داوطلبان پذیرفته شده سال های قبل نیز اطالعات الزم را کسب نمایند

  

 .بر روی لینک کلیک کنید دکتری بدون آزمون پیام نوربرای اطالع از 

  

 منابع تشریح )منابع کالبدشناسی( –منابع آزمون دکتری علوم تشریحی )آناتومی( 

  

 .تالیف رضا حجازی، انتشارات دانشگاه تهران کتاب آناتومی سر و گردن

محمدمهدی حسن زاده طاهری، علیرضا ابراهیم زاده بیسکان و حسین مروی مقدم، تالیف  کتاب آناتومی انسانی پایه

 .انتشارات جهاد دانشگاهی )دانشگاه مشهد(
 تالیف علی والیانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کتاب آناتومی عمومی

 رات سماطتالیف محمدعلی امامی میبدی و مسعود عزت آبادی پور، انتشا کتاب آناتومی )تشریح عمومی(
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تالیف دکتر محمدعلی نراقی، دکتر پریچهر پاسنجش، دکتر مهدی مهدی زاده و دکتر  کتاب آناتومی عمومی

 محمدتقی جغتایی، انتشارات اشراقیه
 تالیف ایمانه شمایلی یگانه، انتشارات جامعه نگر کتاب آناتومی عمومی

تشریحی(، تالیف ندا عابدپور و زهره نظم آراء، )پرسش های چهارگزینه ای و پاسخنامه  کتاب آناتومی

 انتشارات دیباگران تهران
 تالیف ارسیا جمالی، شیما سینجلی و منصور میرزایی، انتشارات کتاب میر کتاب درس و آزمون آناتومی
کتاب بانک آزمون تحلیلی و 

 جامعه نگربا پاسخنامه کامال تشریحی، تالیف حمید اکرامی، انتشارات  تفکیکی آناتومی

 جزوه های مهم

 جزوه تشریح دانشگاه علوم پزشکی تهران

 جزوه تشریح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 جزوه آناتومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر

  

 .بر روی لینک کلیک کنید 1401دکتری بدون کنکور آزاد برای انجام ثبت نام 

  

 افت شناسیمنابع ب –منابع آزمون دکتری علوم تشریحی )آناتومی( 

  

تالیف لوئیزاکارلوس اکو جان کوئیرا، مترجمان محمد رخشان و داریوش خلیلی،  کتاب بافت شناسی پایه

 انتشارات سماط

 تالیف جعفر سلیمانی راد، انتشارات گلبان، قاضی جهانی کتاب بافت شناسی

 نمودارتالیف فاطمه شاهسواری، انتشارات شایان  کتاب بافت شناسی دهان و دندان

کتاب بافت شناسی برای دانشجویان 

 تالیف باقر مینایی، انتشارات کتاب میر پزشکی

تالیف تن کیت، مترجم فاضله عطارباشی مقدم و ساعده عطارباشی مقدم، انتشارات  کتاب بافت شناسی دهان و دندان

 شایان نمودار

کتاب پرسش و پاسخهای بافت شناسی 

 پایه
مجید کاتبی، فرشته مظفریان و فاطمه بیگی، انتشارات تالیف منصوره سلیمانی، 

 رویان پژوه

 تالیف ایرج پوستی، نسیبه حسینی آهار و پژمان مرتضوی، انتشارات نوربخش کتاب آزمون های بافت شناسی

 تالیف فرشته مهرآئین، انتشارات تیمورزاده، طبیب کتاب بافت شناسی

 منصور میرزایی قمی و رکسانا قزوینی، انتشارات کتاب میرتالیف  کتاب درس و آزمون بافت شناسی

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-1401/


 جزوه ها

 جزوه بافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 جزوه بافت شناسی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر

 .جزوه بافت شناسی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق می باشد

  

 .بر روی لینک کلیک کنید دکتری بدون آزمون سراسریبرای اطالع از 

  

 منابع جنین شناسی –)آناتومی( منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت علوم تشریحی 
  

کتاب جنین شناسی پزشکی 

 تالیف جان النگمن، مترجم غالمرضا حسن زاده، انتشارات ابن سین النگمن

انسان در حال تکوین با رویکرد بالینی، تالیف کیت مور، تی. وی. ان پرساد، انتشارات  کتاب جنین شناسی مور

 اندیشه رفیع

 مترجم روشنک قطبی، بهرام قاضی جهانی، انتشارات گلبان نالنگمکتاب آزمون جنین شناسی 

کتاب بانک آزمون تحلیلی جنین 

 شناسی
تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی و سردار مرادی، زیرنظر منصوره موحدین، 

 انتشارات جامعه نگر

کتاب درس و آزمون جنین 

 کتاب میر تالیف رکسانا قزوینی و منصور میرزایی، انتشارات شناسی

تالیف جمال مجیدپور، فاطیما رضایی، سردار مرادی و منصوره موحدین، انتشارات  کتاب آزمون تحلیلی جنین شناسی

 جامعه نگر

 جزوه های مهم

 جزوه جنین شناسی پزشکی دانشگاه تهران

 جزوه جنین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 جزوه جنین شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 جنین شناسی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیرجزوه 

  

https://irantahsil.org/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 .ر روی لینک کلیک کنیدب  1401سواالت مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد جهت دریافت 

  

 منابع تکنیک های میکروآناتومی –منابع آزمون دکتری علوم تشریحی )آناتومی( 
  

 

  

کتاب تکنیک های هیستولوژی و 

 هیستو شیمی
تالیف جی .آ.کی یرنان،ترجمه دکتر ناصر مهدوی شهری،انتشارات دانشگاه 

 فردوسی مشهد
کتاب روش های هیستوشیمی و 

 ایمنوهیستوشیمی
تالیف ملک سلیمانی مهرنجاتی، احمد همتا، سیدمحمدعلی شریعت زاده و محمدحسین 

 آبنوسی، انتشارات دانشگاه اراک
کتاب بافت شناسی مقایسه ای و 

 تالیف مسعود ادیب مرادی، ایرج پوستی، افسانه فضیلی ،انتشارات دانشگاه تهران هیستوتکنیک

  

 هرانجزوه تکنیک های میکروآناتومی دانشگاه ت

 جزوه تکنیک های میکروآناتومی دانشگاه شهید بهشتی

 جزوه تکنیک های میکروآناتومی دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%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-1401/


 جزوه تکنیک های میکروآناتومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر

جزوه تکنیک های میکروآناتومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از اکثر منابع فوق 

 .می باشد

  

 منابع زیست شناسی مولکولی –دکتری علوم تشریحی )آناتومی( منابع آزمون 

  

 

  

تالیف هاروی ف. لودیش، ترجمه فردین عمیدی، سیدهادی موسوی، عباس  کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش

 بهادر، انتشارات خسروی

انتشارت تالیف جیمز واتسون، ترجمه پروین پاساالر، عباس حمدی،  کتاب ژنتیک مولکولی

 دانشگاه تهران
کتاب پرسش های چهارگزینه ای زیست 

 تالیف مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران شناسی مولکولی

 تالیف غالمرضا نورزاد، انتشارات نور دانش کتاب بیولوژی سلولی و بیولوژی مولکولی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتالیف رسول صالحی، انتشارات  کتاب مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی

 تالیف گیتی امتیازی، انتشارات مانی کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک



تالیف فریبا رمضانی ویشکی، منیژه زبرجدیان، مهناز عامری، انتشارات  کتاب ژنتیک مولکولی و ژنتیک جمعیت

 هدف
 نوری دلویی، انتشارات سامرتالیف محمدرضا  کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم

استراخان، تالیف تی استرون، اندروپی رید، ترجمه مهناز مهرآذرین،  کتاب ژنتیک مولکولی انسانی

 انتشارات اندیشه رفیع
 کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

(Medical Molecular Genetics) 
رخواه، یتالیف پاتریشیا هافی، مترجمان شمس الدین یوسف آملی، ام البنی خ

 حسین گلستان پور و سیده فاطمه موسوی، انتشارات نهر

 جزوه ها

جزوه زیست شناسی مولکولی )ژنتیک مولکولی( دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

جزوه زیست شناسی مولکولی )ژنتیک مولکولی( دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 رانته جزوه بیولوژی مولکولی )ژنتیک مولکولی( دانشگاه علوم پزشکی

جزوه زیست شناسی مولکولی )ژنتیک مولکولی( موسسه سنجش تکمیلی 

 امیرکبیر

  

 .بر روی لینک کلیک کنید یسربازی با مدرک دکتربرای اطالع از 

  

 منابع بیولوژی سلولی –وزارت بهداشت علوم تشریحی )آناتومی(  phd منابع آزمون

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c/


 

  

کتاب زیست شناسی سلولی 

 تالیف احمد مجد و سید محمدعلی شریعت زاده، انتشارات آییژ (2و  1و مولکولی )جلد 

کتاب زیست شناسی سلولی 

 و مولکولی لودیش
رضا یوسفی، مترجمان مهدی ایمانی، جواد محمدنژاداروق، محمد پاژنگ و  زیر نظر دکتر

 یعقوب پاژنگ، انتشارات اندیشه رفیع

کتاب مبانی زیست شناسی 

 سلولی و ملکولی

 تالیف دورو برتیس، مترجمان علی حسینی تهرانی

 محمود عرفانیان احمدپور، انتشارات تهران

 IX کتاب ژن
ان مهدی نادری فر، هادی شیرزاد، حامد باستین، امید شیرزاد، تالیف بنجامین لوین، مترجم

روح هللا نخعی سیستانی، حسین بهادرانی، مجید تفریحی، عارف ارزن زرین و جمشید 

 اسدزاده، انتشارات برای فردا
کتاب مبانی زیست شناسی 

 تالیف بروس آلبرتس، مترجم پروین پاساالر، انتشارات اندیشه رفیع سلولی

پرسش های کتاب 

چهارگزینه ای زیست 

 شناسی سلولی
 مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران

 جزوات مهم

 جزوه زیست شناسی سلولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 جزوه زیست شناسی سلولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



 جزوه بیولوژی سلولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سنجش تکمیلی امیرکبیر جزوه زیست شناسی سلولی موسسه

  

 .بر روی لینک کلیک کنید کتری دانشگاه آزاددفترچه انتخاب رشته دبرای دریافت 

  

 رفرنس های کنکور وزارت بهداشت روانشناسی بالینی

 کتاب احتماالت و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دالور، انتشارات رشد 
 کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت  
 حیدر علی هومن، انتشارات ساواالنکتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر  
 کتاب آمار، تالیف الهه ارسالن و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش  
 کتاب آمار در علوم انسانی، تالیف دکتر علی دالور، انتشارات دانشگاه پیام نور 
 جزوه آمار دانشگاه تهران 
 جزوه آمار دانشگاه عالمه طباطبائی 
 ش تکمیلی امیرکبیرجزوه آمار موسسه سنج 

  

 .دبر روی لینک کلیک کنی گرایش های دکتری روانشناسیبرای اطالع از 

  

 ژنتیک مولکولی –منابع آزمون دکتری 

تالیف هاروی ف. لودیش، ترجمه فردین عمیدی، سیدهادی موسوی، عباس  کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش

 بهادر، انتشارات خسروی

تالیف جیمز واتسون، ترجمه پروین پاساالر، عباس حمدی، انتشارت  کتاب ژنتیک مولکولی

 دانشگاه تهران
کتاب پرسش های چهارگزینه ای زیست 

 تالیف مریم خالصی، انتشارات دیباگران تهران شناسی مولکولی

 تالیف غالمرضا نورزاد، انتشارات نور دانش کتاب بیولوژی سلولی و بیولوژی مولکولی
 انتالیف رسول صالحی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفه کتاب مباحثی از بیولوژی سلولی و مولکولی

 تالیف گیتی امتیازی، انتشارات مانی کتاب مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک

تالیف فریبا رمضانی ویشکی، منیژه زبرجدیان، مهناز عامری، انتشارات  کتاب ژنتیک مولکولی و ژنتیک جمعیت

 هدف
 سامرتالیف محمدرضا نوری دلویی، انتشارات  کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی در هزاره سوم

استراخان، تالیف تی استرون، اندروپی رید، ترجمه مهناز مهرآذرین،  کتاب ژنتیک مولکولی انسانی

 انتشارات اندیشه رفیع

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%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/%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/


 کتاب ژنتیک مولکولی پزشکی هافی
(Medical Molecular Genetics) 

تالیف پاتریشیا هافی، مترجمان شمس الدین یوسف آملی، ام البنی خیرخواه، 

 ور و سیده فاطمه موسوی، انتشارات نهرحسین گلستان پ

 جزوات

جزوه زیست شناسی مولکولی )ژنتیک مولکولی( دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

جزوه زیست شناسی مولکولی )ژنتیک مولکولی( دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی

 جزوه بیولوژی مولکولی )ژنتیک مولکولی( دانشگاه علوم پزشکی تهران

مولکولی )ژنتیک مولکولی( موسسه سنجش تکمیلی جزوه زیست شناسی 

 امیرکبیر

  

  اخبار پیرامون منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

 نام جاماندگان آزمون دکتری وزارت بهداشت آغاز شدثبت 

و دکتری تخصصی  (PH.D) نام برای جاماندگان آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصیمهلت مجدد ثبت

آغاز  ۱۴۰۱های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال اوری محور رشتهپژوهشی یا فن

 .شد

 اعالم نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت 

توانند نتایج آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی را شرکت کنندگان می

 .مشاهده کنند ۱۴۰۰زش پزشکی کشور در سال در سایت مرکز سنجش آمو

  

 .این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

 خالصه مطلب

کند تا منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت را منتشر می sanjeshp.ir هر ساله مرکز سنجش پزشکی به واسطه سایت

 .برنامه ریزی داشته باشندتمامی داوطلبین برای قبولی در آزمون نسبت به دروس خود 

توانند با مطالعه منابع دکتری علوم پزشکی در این کنکور شرکت کنند و برای قبولی در این آزمون با افراد تمامی افراد می

 .زیادی رقابت کنند

توانید با مطالعه ایم، با مطالعه مطالب گفته شده میدر مقاله باال به صورت جامع و کامل به بررسی منابع این آزمون پرداخته

توانید با همکاران ما آشنا شوید. در صورت هرگونه سوال یا ابهامی می منابع آژمون دکتری وزارت بهداشتموارد باال با 

 .در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید تا شما را در این زمینه راهنمایی کنند
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