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هیتَاًٌذ
ػلَمپضضىی ٍاخذ ضشایط 
داًطگاُّای ػلَمپضضىی ،داًطگاُّای 

سب اساس هصَتات ضَسای گستشش
حذاوثش 20دسصذ ظشفیت آهَصضی خَد دس آهَصش پضضىیػوَهی سا تِ تشًاهِ دٍسُ دوتشای پضضىیػوَهی اص
واسضٌاسی ،اختصاظ دٌّذ.
مادٌ  -1داٍطلثاى ٍاخذ ضشایط صیش هیتَاًٌذ دس آصهَى ٍسٍدی دٍسُ ضشوت وٌٌذ ٍ پس اص هَفمیت دس آصهَى وتثی
دٍسُّای پضضىی ػوَهی ،اداهِ تحصیل دٌّذ( .ضشایط ٍ ًحَُ اداهِ هشاحل تحصیل،
ًاهِّای 
ٍ ضفاّی ،هطاتك آییي 

پضضىیػوَهی اصواسضٌاسی آهذُ است ).ػالٍُ تش سایش ضشایط ػوَهی  ،داٍطلثاى ٍسٍد تِ دٍسُ

دس آییيًاهِ آهَصش
ٍیژگیّای دیگشی تِ ضشح صیش تاضٌذ:

دوتشی ػوَهی پضضىی ،تایذ داسای

ٍ .1اخذ ضشایط ػوَهی تحصیل سایگاى دس خوَْسی اسالهی ایشاى تش اساس لاًَى آهَصش سایگاى ٍ یا داٍطلة
ٍاخذ ضشایط استفادُ اص ظشفیت ٍیژُ آهَصش داًطگاُ دس سضتِ پضضىی ػوَهی ،هاصاد تش ًیاص وطَس تا جسداخت
ضْشیِ تاضٌذ.
گشٍُّای آصهایطی ػلَمتدشتی ٍ

سضتِّای

واسضٌاسیپیَستِ یا ًاپیَستِ یىی اص

فاسؽالتحصیل همطغ

.2
ػلَمسیاضی ٍ فٌی تاضٌذ.
 .3حذاوثش سي دس صهاى ثثت ًام آصهَى 25 ،سال توام تاضذ.
هیضَد.
تبصرٌ :هذت صهاى سشتاصی ٍ طشح ًیشٍی اًساًی تِ حذاوثش سي ،اضافِ 
 .4داسا تَدى واست پایاى خذهت یا هؼافیت دائن اص ًظش ًظام ٍظیفِ (دس هَسد آلایاى)
تبصرٌ :وساًی وِ خذهت ًظام ٍظیفِ آًاى حذاوثش تا لثل اص ضشٍع ًیوسال اٍل سال تحصیلی هشتَطِ
هیتَاًٌذ تِ صَست هطشٍط دس
هیسسذ ،
(صهاى ثثتًامِ پس اص لثَلی دس داًطگاُ هشتَطِ) تِ اتوام 

پزیشفتِضذگاى دس آصهَى تا صهاى ثثتًام واست پایاى

آصهَى ،ضشوت وٌٌذ .تذیْی است دس صَستی وِ
هسلیتی دس
خذهت دسیافت ًىشدُ تاضٌذ ،لثَلی آًاى ،واى لن یهى تلمی خَاّذ ضذ .داًطگاُ ّیذ ؤ
هَسد هىاتثِ تا ساصهاى ًظام ٍظیفِ ٍ اخز هدَص یا هْلت ٍ ّوچٌیي دس هَسد خساسات احتوالی وِ اص
ایي ًاحیِ تِ داٍطلة ٍاسد هیضَدً ،ذاسد.

حشفِای ٍ دوتشیتخصصی ) (PhDاص
داًصآهَختگاى ٍ داًطدَیاى هماطغ واسضٌاسی اسضذ ،دوتشی 

.5
داًطگاُّای سشاسشی ،آصاد ٍ غیسُ حك ضشوت دس آصهَى سا ًذاسًذ.

 .6هؼذل ول دیپلن  ٍ 18تاالتش تاضذ.
 .7هؼذل همطغ واسضٌاسی  ٍ 17تاالتش تاضذ.

تبصزٌ :1دس هَاسد اػالم ًوشُ تِ ضىل الفثایی ،دس داٍطلثاًی وِ هذسن خَد سا اص خاسج اص وطَس اخز
ًوَدُاًذً ،وشُ الف ( )Aلاتل لثَل است.
سضتِّای هَسد پزیشش ٍ تشگضیذگاى

آییيًاهِ استؼذادّای دسخطاى دس

تبصزٌ :2داًطدَیاى هطوَل
الوپیادّای ػلوی داًطدَیی ،اص تٌذ  7ضشایط ٍسٍد تِ دٍسُ هؼاف هیتاضٌذ.
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داًطدَیاى هَضَع ایي تثصشُ ػثاستٌذ اص:
الف) تشگضیذگاى آصهَى سشاسشی گشٍُ ػلَ متدشتی تا ستثِ  500وطَسی ٍ ػلَمسیاضی ٍ فٌی تا ستثِ 250
وطَسی ،دس آصهَى سشاسشی وٌىَس (تا هؼشفی ساصهاى سٌدص آهَصش وطَس).
ب ) داسًذگاى هذال طالً ،مشُ ٍ تشًض وطَسی اص الوپیادّای ػلوی داًصآهَصی (تا هؼشفی ٍصاست آهَصش ٍ
پشٍسش)
ستثِّای اٍل تا سَم ًْایی خطٌَاسُ ساصی ،خطٌَاسُّای خَاسصهی (دس صهیٌِ
ج ) تشگضیذگاى حائض 
ػلَمپضضىی) تا هؼشفی ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضىی ٍ گشٍُ غیش پضضىی تا هؼشفی ٍصاست
ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی.
ٍصاستخاًِّای هشتَطِ.

د ) هالىاى اتذاع یا اختشاع ثثت ضذُ تا تأییذ هؼاًٍت تحمیمات ٍ في آٍسی
سضتِّای

ُ ) داًطدَیاى ًوًَِ وطَسی گشٍُ پضضىی تا هؼشفی ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ آهَصش پضضىی ٍ
غیش پضضىی ،تا هؼشفی ٍصاست ػلَم تحمیمات ٍ فٌاٍسی.
ٍ) داًطدَیاى پژٍّطگش تشخستِ تِ أتییذ ضَسای پژٍّطی داًطگاُ ٍ تشاساس دستَسالؼولی وِ اص سَی
داًطگاُّا اػالم ضذُ است.

هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی ٍصاست هتثَع ،تذٍیي ٍ تِ
هؼاًٍتّای آهَصضی

ح) تشگضیذگاى الوپیادّای ػلوی داًطدَیی تا أتییذ هشوض سضذ استؼذادّای دسخطاى ٍ
داًطگاُّا.

هشحلِای پزیشش داًطدَی پضضىی اص همطغ واسضٌاسی ،ضاهل آصهَى وتثی

 .8لثَلی دس آصهَى چٌذ
چْاسگضیٌِای ٍ اسصیاتی ساختاسهٌذ فشاضٌاختی است.
تثصشُ :اص تیي ضشوتوٌٌذگاى دس آصهَى وتثی ،حذاوثش تا دٍ تشاتش پزیشش تشای

آصهَى ضفاّی ٍ

اسصیاتیّای فشاضٌاختی ،دػَت تِ هصاحثِ هی ضًَذ.
تبصزٌ :داسًذگاى هذال طالی الوپیادّای داًص آهَصی ،تذٍى ضشوت دس آصهَى وتثی صشفاً تا ضشوت دس
هیگیشًذ ٍ داسًذگاى هذالّای ًمشُ ٍ تشًض ایي
هصاحثِ ٍ اسصیاتی ساختاسهٌذ فشاضٌاختی ،هَسد اسصیاتی لشاس 
سضتِّا ،تایذ دس آصهَى وتثی ضشوت ًوَدُ ٍ حذالل ً ٪90وشُ آخشیي فشد پزیشفتِ ضذُ دس آصهَى وتثی سا،
احشاص ًوایٌذ.
تبصزٌ :تشای تشگضیذگاى طالی داًص آهَصی دس صَست عدم ضشوت دس آصهَى وتثیً %100 ،وشُ ،تَسط
هصاحثِ ٍ آصهَى ضفاّی ،احشاص هیضَد.
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 .9آصهَى وتثی چْاسگضیٌِای تصَست هتوشوض تَسط هشوض سٌدص آهَصش پضضىی ،تشگضاس هیضَد .دٍ
تشاتش ظشفیت پزیشش ًْایی ،خْت ضشوت دس اسصیاتی ساختاسهٌذ فشاضٌاختی ،دػَت خَاٌّذ ضذ.
 .10هَاد ٍ پیىشتٌذی آصهَى وتثی پزیشش داًطدَی پضضىی اص همطغ واسضٌاسی ،ضاهل دسٍس طثك
خذٍل ریل است.
درس

ردیف

تعداد سؤال

1

بیًشیمی

15

2

آواتًمی

20

3

جىیهشىاسی

4

بافتشىاسی


8

5

فیسیًلًشی

25

6

ایمًوًلًشی

10

7

باکتریشىاسی

8

يیريسشىاسی

9

قارچشىاسی


10

اوگلشىاسی

11

اصًل خدمات سالمت

10

12

اصًل اپیدمیلًشی ي ريش تحقیق

10

13

زبان

25

14

رياوشىاسی مقدماتی /جامعٍشىاسی مقدماتی

20

15

استعاداد تحصیلی

20

علًم تشریح

میکريب شىاسی
قارچ ي اوگل شىاسی

مجمًع

7

15
4
4
7

200

هیضَد:
 .11آصهَى ضفاّی تِ صَست ساختاسهٌذ ٍ فشاضٌاختی دس حیطِ ٍ ایستگاُّای ریل ،تشگضاس 
الف) تفىش ًماد
ب) َّش ّیداًی
هْاستّای استثاطی

ج)
د) اخالق ٍ سفتاس حشفِای
تَاًوذیّای ػوَهی

ُ) تشسسی سَاتك ،CV ،تشسسی ٍ اسصیاتی اًگیضُ ٍ
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تبصزٌ :ساختاس ایستگاُّا ٍ ًحَُ اخشای آىّ ،ش سالِ تَسط دتیشخاًِ پضضىی ػوَهی ٍ هشوض سٌحش
آهَصشپضضىی اػالم خَاّذ ضذ.
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