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سازمانها/مؤسسات و دانشگاههاي علوم (  در Ph.D. by Research) پژوهشی تقويم برگزاري مصاحبه دكتري

  1396-1397سال تحصیلی  پزكشی مجري دوره دكتري پژوهشی 
 

 )محل برگزاری مصاحبه(سازمان/مؤسسه/دانشگاه علوم پزشکی  تاريخ روز

 20/04/96 سه شنبه

شناسی، انگل شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، نانوفنآوری ) اپیدمیولوژی، باکتری تهران

دارویی، سم شناسی، شیمی دارویی، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، ویروس شناسی، 

 سیاستگذاری سالمت(

)آموزش پزشکی، بیوشیمی بالینی، ایمنی شناسی، پزشکی مولکولی، شهیدبهشتی

 فارماکولوژی، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی(

 )پرستاری، ژنتیک، علوم اعصاب(ايران

 ((صبح)علوم سلولی کاربردی) ايران

 ) قارچ شناسی(انستیتو پاستور ايران

 ((عصر) علوم سلولی کاربردی)جهاد دانشگاهی

 ) خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون(انتقال خون ايران

 ) زیست فنآوری پزشکی(بقیه ا...

 فیزیوتراپی() کاردرمانی، بهزيستی و توانبخشی

   

 21/04/96 چهارشنبه

) بهداشت محیط، پرستاری، پزشکی مولکولی، ژنتیک، علوم اعصاب، علوم تهران

 سلولی کاربردی، فیزیولوژی، مهندسی بافت، مهندسی پزشکی(

) بیوتکنولوژی دارویی، زیست فنآوری پزشکی، سم شناسی، شیمی شهید بهشتی

 علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی( دارویی، فارماسیوتیکس، فارماکولوژی،

 ((صبح) اپیدمیولوژی)ايران

 ((عصر) اپیدمیولوژی)انستیتو پاستور ايران

 ) ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی(انستیتو پاستور ايران

 ) بیولوژی تولید مثل(جهاد دانشگاهی

 ) باکتری شناسی(بقیه ا...

 ) مطالعات اعتیاد، سالمندشناسی(بهزيستی و توانبخشی

   

 22/04/96 شنبهپنج 

) ایمنی شناسی، بینایی سنجی، زیست فنآوری پزشکی، فیزیک پزشکی، مطالعات تهران

 اعتیاد(

 ) زیست پزشکی سامانه ای، علوم سلولی کاربردی، اپیدمیولوژی، ژنتیک(شهید بهشتی

 ((صبح) فارماکولوژی)ايران

 ((عصر) فارماکولوژی)انستیتو پاستور ايران

 ) باکتری شناسی، ویروس شناسی(پاستور ايرانانستیتو 

 ) پزشکی مولکولی)عصر((جهاد دانشگاهی

 ) علوم اعصاب(بقیه ا...

 .) پزشکی مولکولی)صبح(( بقیه ا..
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 )محل برگزاری مصاحبه(سازمان/مؤسسه/دانشگاه علوم پزشکی  تاريخ روز

 (علوم تغذیه)يزد 25/04/96 شنبهيک

 26/04/96 دوشنبه

)اپیدمیولوژی، فارماکوگنوزی، علوم اعصاب، فیزیولوژی ورزش، ژنتیک، اصفهان

آموزش بهداشت، آمار، انگل شناسی، مواد دندانی،  ، علوم تغذیهبیوتکنولوژی دارویی، 

 مهندسی پزشکی، فیزیولوژی، پزشکی مولکولی(

 ، فارماکولوژی()بیوشیمی، ایمنی شناسیشهرکرد 

 )پرستاری( کاشان

 27/04/96 سه شنبه
 ) علوم تغذیه(کاشان

 ) باکتری شناسی(لرستان

   

 28/04/96 چهارشنبه

  )روانشناسی بالینی(اراک 

 )نانوفناوری دارویی( زنجان

 (بالینی )بیوشیمی لرستان

 )علوم تغذیه، علوم اعصاب، قارچ شناسی پزشکی، باکتری شناسی(اهواز

   

 02/05/96 دوشنبه

)نانوفناوری دارویی، نانوفناوری پزشکی، فارماکوگنوزی، ایمنی شناسی، تبريز

اپیدمیولوژی، آمار زیستی، فیزیولوژی، پزشکی مولکولی، زیست فناوری پزشکی، 

 و علوم تغذیه(بالینی زیست مواد دارویی، بیوشیمی 

 )سم شناسی( ارومیه

   

 فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، مواد دندانی( ایمنی شناسی،) مشهد 04/05/96 چهارشنبه

   

 07/05/96 شنبه

علوم سلولی  فیزیولوژی،)علوم اعصاب، مواد دندانی، فارماسیوتیکس،  کرمان

  (کاربردی

 دمیولوژی(یاپ) رفسنجان

 ) فیزیولوژی(رفسنجان 08/05/96 يکشنبه

   

 دوشنبه 

 
09/05/96 

 ()اپیدمیولوژی، باکتری شناسیايالم 

 )سم شناسی، علوم اعصاب( همدان 

 )بیوشیمی بالینی، شیمی دارویی، مهندسی پزشکی،  بهداشت محیط( کرمانشاه 

 )فارماکولوژی( کردستان 

 شنبه سه 

 
10/05/96 

 اپیدمیولوؤی، علوم اعصاب(کرمانشاه )
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 )محل برگزاری مصاحبه(سازمان/مؤسسه/دانشگاه علوم پزشکی  تاريخ روز

 12/05/96 پنجشنبه

 )سم شناسی، امار زیستی(بابل

 )انگل شناسی، بیوشیمی(مازندران 

 )فیزیولوژی، ایمنی شناسی( سمنان 

 )اپیدمیولوژی( گیالن 

   

 17/05/96 سه شنبه

 )بهداشت محیط(بوشهر

 نانوفناوری ،ویروس شناسی، علوم اعصابحشره شناسی، )ایمنی شناسی،  شیراز 

 شناسی، فارماکوگنوزی، طب سنتی، بینایی سنجی،، انگل شناسی، قارچ پزشکی

 حرفه ای( اسی، بیوتکنولوژی دارویی، بهداشت سم شن 

   

 
 


