
 

 
 

در سه مرحله از طریق سایت سازمان سنجش پزشکی صورت خواهد گرفت. برای  اعالم نتایج دکتری وزرات بهداشت

اطالع از زمان اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت و برای مشاهده نتایج دکتری تخصصی وزارت بهداشت، داوطلبان باید 

پزشکی پژوهشی   های پزشکی تخصصی و به سایت سازمان سنجش پزشکی کشور مراجعه نمایند. افراد متقاضی در گروه

  .پس از انجام مصاحبه، مجاز به تحصیل می باشند

ای است که رتبه   سه مرحله انجام می شود. مرحله اول نتایج مرحله  همانگونه که اشاره شد نتایج دکتری وزارت بهداشت در

شد و مرحله سوم نیز  شود، مرحله دوم ونتایج پس از بررسی فرم انتخاب رشته اعالم خواهد داوطلبان در آن مشخص می  

 .مربوط به نتایج نهایی یا همان مصاحبه خواهد بود

  

 اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت 
نویسی در مقطع   نام آزمون دکتری وزارت بهداشت هر سال باید در بازه زمانی معینی برای اسمافراد واجد شرایط ثبت  

رای دریافت نتایج دکتری تخصصی وزارت بهداشت در مرحه اولیه و  دکتری دانشگاه علوم پزشکی اقدام نمایند. این افراد ب

 .نهایی می توانند به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور مراجعه کرده و از نتایج نهایی اطالع یابند

آگاهی  عالوه بر این افراد داوطلب با داشتن نتایج اولیه می توانند از وضعیت قبولی و پذیرش و یا عدم پذیرش نهایی خود 

یابند. به دلیل اهمیت زمان اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت، در ادامه به بررسی زمان اعالم نتایج دکتری تخصصی  

  .وزرات بهداشت خواهیم پرداخت



 

 
 

 

 اطالعیه 

 .داوطلبان آزمون دکتری وزارت بهداشت برای مشاهده نتیجه آزمون خود باید کد ملی و شماره همراه داشته باشند

  

  

 1401مان اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت  ز
همان گونه که اشاره شد هر کدام از مراحل پذیرش دانشجویان در مقطع دکتری در دانشگاه علوم پزشکی کشور در بازه  

شود و اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت در مراحل اولیه و نهایی در زمان مشخص انجام خواهد  زمانی خاصی اعالم می

 .در ادامه زمان اعالم نتایج هر کدام از مراحل را بررسی می کنیمشد. 

  



 

 
 

 زمان اعالم نتایج اولیه دکتری وزارت بهداشت 

نام آزمون دکتری وزارت بهداشت اقدام کرده اند،ن بعد از شرکت در جلسه آزمون می تواند اولین   افرادی که برای ثبت 

. زمان اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت معموالً از روز دوشنبه مورخ  صورت اینترنتی دریافت نمایندنتایج خود را به 

 .مرداد ماه سال جاری از طریق سازمان مرکز سنجش و آموزش پزشکی کشور منتشر خواهد شد 10

  

  .بر روی لینک کلیک کنید منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت  برای اطالع از 

  

 وزارت بهداشت زمان اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری  

که داوطلبان نتایج اولیه را دریافت کردند، در شرایطی که مجاز به انتخاب رشته باشند می توانند در تاریخ بعد از این 

های آنالین در سایت مرکز پزشکی اقدام نمایند. بعد از  های مورد نظر خود از طریق فرم به ثبت کد رشته مشخص نسبت  

بهداشت در مرحله انتخاب رشته، داوطلبان از طریق سایت اعالم شده در صورتی که نمره حد  اعالم نتایج دکتری وزارت 

  .نصاب را کسب کرده باشند و مجاز به انتخاب رشته باشند، به مرحله مصاحبه دعوت خواهند شد

بینی کرد که تاریخ  ش توان پیزمان اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت مرحله انتخاب رشته فعالً در دسترس نیست، اما می  

اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت در این مرحله، شهریور ماه خواهد بود و در صورت انتشار زمان دقیق اعالم نتایج  

 .انتخاب رشته این مقاله بروزرسانی خواهد شد

 زمان اعالم نتایج نهایی دکتری وزرات بهداشت 

ان مرحله مصاحبه است، تنها به کسب نمره قبولی در نتایج اولیه و  نتایج دکتری وزارت بهداشت در مرحله نهایی، که هم

بر این افراد باید در مصاحبه وزارت بهداشت نمره و امتیاز بسیار مناسبی را کسب   نتایج انتخاب رشته وابسته نیست. عالوه 

دانشگاه مورد نظر باشد. زمان اعالم  کننده قبولی و یا عدم قبولی فرد درکرده باشند. در واقع نتایج مصاحبه می تواند تعیین 

نتایج نهایی دکتری وزارت بهداشت مشخص نیست، اما این نتایج نیز از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور  

 .اعالم خواهد شد 



 

 
 

 

  

 نحوه دریافت نتایج اولیه دکتری وزرات بهداشت 
ش پزشکی کشور منتشر خواهد شد و افراد نتایج دکتری تخصصی وزارت بهداشت از طریق سایت مرکز سنجش آموز

شده به سایت مذکور مراجعه کنند. پس از   های تعیین متقاضی این امکان را دارند که برای دیدن کارنامه اولیه خود در زمان

افت آن بر اساس مراحل زیر با وارد کردن اطالعات مورد نیاز کارنامه اولیه خود را مشاهده نمایند. در ادامه مراحل دری

 .نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت را بررسی خواهیم کرد

  

وارد شوید و از منوی سمت راست سایت، بر روی  sanjeshp.ir به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس •

 .کلیک نمایید "Ph.D گزینه "دکتری تخصصی



 

 
 

 

  

 .انتخاب کنیددر این مرحله، گزینه "نتیجه اولیه آزمون" را   •



 

 
 

 

  

 .در میان گزینه های موجود در صفحه پیش رو، مجددا بر روی "نتیجه نهایی آزمون" کلیک کنید •



 

 
 

 

  

در این صفحه داوطلبان باید کد ملی و شماره همراهی را که در زمان ثبت نام اعالم کرده اند را وارد کرده و روی گزینه  •
ورود به عنوان "یک بار رمز" به شماره همراه ایشان ارسال شود. بعد از  "جستجو" کلیک نمایند تا پیامکی حاوی رمز 

 .دریافت پیامک، رمز را در وارد سایت کرده تا نتایج قابل مشاهده شود 



 

 
 

 

  

باید گفت نتایج مراحل انتخاب رشته و مصاحبه نیز در زمان مشخص از سوی سات سنجش پزشکی کشور در دسترس افراد  

دسته از افرادی که هنگام مصاحبه نتوانسته اند نمره قبولی از مصاحبه دکتری وزارت بهداشت را  قرار خواهد گرفت. آن 

 .امتحان کنند 1401کسب کنند، می توانند مجددا شانس خود را هنگام تکمیل ظرفیت آزمون دکتری وزارت بهداشت 

  

 نحوه دریافت نتایج انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت 
تری تخصصی وزارت بهداشت در مرحله انتخاب رشته، باید به سایت سنجش پزشکی کشور مراجعه جهت دریافت نتایج دک

شود و اگر افراد مجاز به انتخاب رشته شده باشند، به معنی است که باید برای مرحله مصاحبه خود را آماده کنند. غالباً 

اما در مجموع ظرفیت نهایی در مرحله بعد مشخص  برابر ظرفیت می توانند دانشجوی دکتری بپذیرند،  3الی  2دانشگاه ها 

  .خواهد شد 



 

 
 

در مرحله انتخاب رشته بر اساس تراز و رتبه، داوطلبان در یک یا چند دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهند شد و افراد 

متقاضی در یک دوره زمانی بعد از اعالم نتایج انتخاب رشته دکتری تخصصی وزارت بهداشت منتظر بخش مصاحبه 

های سراسری مرحله مصاحبه را ارائه خواهند داد و مجری آن مرکز سنجش پزشکی کشور   خواهند بود. معموالً دانشگاه

که نتایج انتخاب رشته دکتری پزشکی اعالم شد، داوطلبان برای مشاهده نتایج باید مراحل زیر را طی   می باشد. هنگامی

 .کنند

  

، داوطلبان می توانند با انتخاب نتایج تاریخ انتخاب رشته، محل ورود به مرحله  sanjeshp.irپس از ورود به سامانه  •

 .مصاحبه را انتخاب نمایند

 

 .در صفحه جدید مجددا بر روی گزینه تاریخ انتخاب رشته محل جهت ورود به مرحله مصاحبه کلیک نمایید •



 

 
 

 



 

 
 

جمله کد ملی و شماره تلفن همراه را وارد کنید. در صورتی که این اطالعات نادرست  در ادامه اطالعات درخواستی از  •

.باشد، از ادامه روند مشاهده نتیجه آزمون محروم خواهید شد 

 

 اطالعیه 

را دارند، می بایست لیست رشته ها   ۱۴۰۱دکتری وزارت بهداشت  آن دسته از داوطلبانی که قصد انتخاب رشته در کنکور

پزشکی دریافت کنند و بر اساس شرط تجانس و با رعایت سایر شروط برای تکمیل فرم انتخاب رشته   سنجش را از سایت

 .خود اقدام کنند

  

 نحوه دریافت نتایج نهایی دکتری وزارت بهداشت 
بعد از انجام  افرادی که نتایج اولیه و همچنین نتایج انتخاب رشته خود را دریافت کرده اند، باید وارد مرحله مصاحبه شوند و 

مراحل مصاحبه باید از طریق سایت مرکز سنجش پزشکی کشور نتایج نهایی دکتری تخصصی وزارت بهداشت را دریافت 



 

 
 

نمایند. الزم به ذکر است که افراد متقاضی آزمون دکتری وزارت بهداشت باید نمره حد نصاب از مرحله نهایی را برای 

 .علمی خود را دریافت نمایند شروع به تحصیل کسب کرده باشند و کارنامه

بعد از انجام گرفتن مرحله مصاحبه و همچنین عبور از آزمون تخصصی دکتری، داوطلبان باید منتظر اعالم نتایج مرحله 

ماه هر  های گذشته در آبان  آخر یا نهایی بمانند. تاریخ اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت در مرحله نهایی، طبق روال سال

نتایج خود را مشاهده کنند. قابل ذکر است که   sanjeshp.irد بود و افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سایت سال خواه

  .قرار گرفت sanjeshp.irماه نتایج نهایی دکتری وزارت بهداشت بر روی سایت  آبان 17سال گذشته در 

ود اطالع کسب کنند. تاکنون زمان دقیق نتایج نهایی دکتری های خ  افراد با مراجعه به سایت مذکور می توانند از تمامی نمره

بر  محض اعالم نتایج این مقاله بروزرسانی خواهد شد. الزم به ذکر است که عالوه نشده است. به   وزارت بهداشت اعالم 

 راین افراد پذیرفتهشدگان نتایج دکتری وزرات بهداشت، نتایج مردودین نیز صادر خواهد شد. بناب نتایج مربوط به پذیرفته

 .های سایر رقبا بپردازندتوانند به بررسی دقیق انتخاب  شده می 

شده در مصاحبه،  نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت شامل رتبه نهایی، نمره نهایی، تراز، نمره آخرین فرد پذیرفته 

ر کد رشته محل در خواستی داوطلب خواهد بود. در  شده د نمره مصاحبه، رتبه داوطلب، نمره کل و رتبه آخرین فرد انتخاب

گام مشاهده نتایج نهایی آزمون تخصصی دکتری تخصصی وزارت بهداشت خواهیم   به  ادامه به بررسی راهنمای گام

 .پرداخت

  

را از قسمت سمت راست صفحه انتخاب   PH.Dابتدا وارد سایت سازمان سنجش پزشکی شوید. گزینه دکتری تخصصی  •

 .کنید. مجددا بر روی گزینه نتیجه نهایی آزمون کلیک نمایید 



 

 
 

 

 .در صفحه پیش رو نیز مجددا باید گزینه نتیجه نهایی آزمون انتخاب شود •



 

 
 

 

 .ده مثل شماره کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید در مرحله بعد باید اطالعات درخواست ش •



 

 
 

 

در این بخش نتایج دکتری وزارت بهداشت در مرحله پایانی را می توانید مشاهده کنید. در این قسمت متقاضیان در آزمون 

 .دکتری وزارت بهداشت را مشاهده کنند مصاحبه دکتری وزارت بهداشت می توانند وضعیت کارنامه نهایی

داوطلبان در این مرحله از کد رشته و محل قبولی این آزمون اطالعات جامعی کسب خواهند کرد. عالقه مندانی که در  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور پذیرش شده اند، می بایست اطالعیه سایت سنجش پزشکی را در ارتبط با شرایط ثبت نام  

 .پذیرفته شدگان را مطالعه نمایند



 

 
 

 

 اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت مشاوره  
های پزشکی تخصصی و پزشکی   باید اشاره کرد که نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت در هر کدام از گروه 

پژوهشی متفاوت خواهد بود. این در حالی است که میزان تاثیر آزمون کتبی و مرحله مصاحبه در دو گروه پزشکی  

 .یگر متفاوت می باشد، بنابراین نتایج متفاوتی پیشروی داوطلبان قرار خواهد گرفتتخصصی و پزشکی پژوهشی با یکد

 30درصد، مصاحبه علمی  50عالوه بر این باید گفت در بخش دکتری تخصصی وزارت بهداشت، تاثیر آزمون کتبی 

هشی وزارت بهداشت  که در آزمون دکتری پژو  باشد، در حالی درصد می 20پژوهشی و فناوری درصد،سوابق آموزشی،  

درصد خواهد بود و تهیه   20درصد، سوابق آموزشی، پژوهش و فناوری  30درصد، مصاحبه علمی   30تاثیر آزمون کتبی 

بینیم که میزان تأثیر هرکدام از مراحل در نتایج نهایی  درصد مورد محاسبه واقع خواهد شد. بنابراین می 20طرح واره نیز 

 .به چه میزان است

نیاز به مشاوره، افراد داوطلب می توانند با مشاوران مرکز سنجش پزشکی کشور در ارتباط باشند. مشاوران  در صورت

  .این مرکز در ارتباط با تمامی مراحل آزمون، نتایج انتخاب رشته و همچنین دریافت نتایج نهایی به همه افراد کمک می کنند



 

 
 

زارت بهداشت قبول نشده باشند، نمی توانند وارد مرحله انتخاب رشته  در شرایطی که افراد در مرحله اول آزمون دکتری و

عالوه بر این باید اشاره کرد که اگر داوطلبان در مرحله اول آزمون دکتری وزارت بهداشت و در مرحله انتخاب  .شوند

 .رشته مجازی نشوند، طبیعتاً در مرحله مصاحبه تخصصی و پژوهشی هم ورود نخواهد کرد

ها نیز بسیار حائز اهمیت است که این  نتخاب و اعالم نتایج نهایی دکتری وزارت بهداشت ظرفیت اعالم دانشگاهدر مرحله ا

ها معموالً از طریق سازمان سنجش پزشکی در دفترچه اعالم خواهد شد. نحوه انتخاب رشته و محل مناسب با تراز  ظرفیت

براین افراد باید انتخاب رشته صحیح و مناسبی را داشته باشند تا بتوانند  شده نیز در دفترچه اعالم شده است. بنا و رتبه کسب  

 .برای مرحله مصاحبه نهایی اقدام کنند

هایی که مورد هدف   ذکر این نکته قابل اهمیت است افرادی که از محل قبولی خود رضایت نداشته باشند یا نتوانند در محل

، می توانند تا در زمان برگزاری تکمیل ظرفیت آزمون دکتری وزارت بهداشت  است نمره قابل قبولی کسب کنند ها بوده  آن

شرکت نمایند. به این ترتیب که در اولین قدم باید دفترچه تکمیل ظرفیت وزارت بهداشت را که از سوی سازمان مرکز  

مورد نظر خود را  های محل  طور کامل مطالعه کنند. پس از آن کد رشته سنجش پزشکی کشور منتشر خواهد شد، به  

 .شده از سوی سامانه ثبت نموده و در پایان نیز منتظر جواب پایانی تکمیل ظرفیت بمانندهای اعالم تاریخ  در 

چنانچه داوطلبان در ارتباط با زمان اعالم نتایج دکتری تخصصی وزارت بهداشت، نحوه مشاهده نتایج دکتری وزارت  

نند از طریق سیستم مشاوره تحصیلی آکادمی ایران تحصیل راهنمایی الزم را  بهداشت هر سوالی داشته باشند، می توا

 .دریافت نمایند و با مشاوران مجرب ما در ارتباط باشند



 

 
 

 

 اطالعیه 

  .به عنوان لغو پذیرش داوطلب محسوب می شود ۱۴۰۱تاخیر در مرحله انجام مصاحبه دکتری وزارت بهداشت  

  

 اخبار پیرامون اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت 

 نتایج مرحله اول آزمون دکتری وزارت بهداشت و شرایط مراحل بعد اعالم شد 

 م پایه علو های رشته  پژوهشی و دکتری (Ph.D) تخصصی دوره دکتری  اول آزمون ورودی  مرحله اعالم نتایج ضمن

، داوطلبان باید به نکات زیر توجه  1401-1402 سال تحصیلی و دندانپزشکی ، داروسازیو تخصصی ، بهداشت پزشکی

 .کنند

، پذیرش آن رشته تعداد دو برابر ظرفیت داوطلبان، به یسهمیه  به  و با توجه داوطلبان در هر رشته بر اساس نمرهی  (1

 .( دعوت شدهاند)مصاحبه دوم  یآزمون مرحله جهت



 

 
 

و   هر رشته  کنندگان در آزمون کتبی نمرات شرکت  کل درصد میانگین 50حدنصاب  ( کسب اول آزمون )کتبی در مرحله (2

 حداقل ( کسب دوم آزمون )مصاحبه در مرحله . همچنیناست آزمون الزامی درصد از نمره تراز شده کتبی 30 حداقل کسب 

 .باشد می و مقررات الزامی سایر شرایط با رعایت درصد اول هر رشته 5دوم  نمره تراز شده مرحله یانگیندرصد م 50

 مصاحبه دکتری وزارت بهداشت به صورت غیر حضوری برگزار شود 

به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری فارس، جمعی از دانشجویان متقاضی دکتری وزارت بهداشت به علت شروع پیک  

ید کرونا، افزایش تعداد شهرهای قرمز کرونا خواستار برگزاری غیرحضوری مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت  جد

 .شدند

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت برای اطالع از زمان و شرایط

  

 خالصه مطالب



 

 
 

هداشت، نتایج آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت و  در این مطلب به بررسی زمان اعالم نتایج دکتری وزرات ب

همچنین نحوه مشاهده کارنامه و نتایج دکتری وزرات بهداشت پرداختیم. بسیاری از داوطلبانی که منتظر اعالم نتایج نهایی 

 .یی را نیز مشاهده نمایندخود هستند، ابتدا باید نتایج اولیه و نتایج انتخاب رشته خود را دریافت کنند تا بتوانند نتیجه مرحله نها 

در این مقاله زمان اعالم نتایج هر کدام از مراحل مذکور را بررسی کردیم. چنانچه شما داوطلب گرامی در هر مرحله از 

توانید با کارشناسان  اعالم نتایج دکتری وزارت بهداشت و در ارتباط با چگونگی مشاهده کارنامه سوالی داشته باشید، می 

 .ها را دریافت نمایید صورت تلفنی و آنالین ارتباط داشته باشید و بهترین مشاوره کادمی ایران تحصیل بهآ  کارآزموده

  

 .کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله 
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