
 

 واحذی 081شیوه نامه آزمون جامع داروسازی 
 

هقطع دکتزی عوَهی دارٍسبسی )اعن اس دٍلتی، پزدیس خَدگزداى، ظزفیت هبساد ٍ داًشگبُ آساد  کلیِ داًشجَیبى -1

 ٍ ثِ ثعذ، هلشم ثِ شزکت در ایي آسهَى هی ثبشٌذ. 1394اسالهی( ٍرٍدی هْز 

 

ٍ ثِ  94اّذ شذ. ثز ایي اسبس داًشجَیبى دارٍسبسی ٍرٍدی هْزآسهَى جبهع دارٍسبسی جبیگشیي آسهَى علَم پبیِ خَ -2

 ثعذ صزفبً در آسهَى جبهع دارٍسبسی شزکت خَاٌّذ ًوَد.

 

سبل ثزگشار خَاّذ شذ )طجق تقَین اهتحبًبت هزکش آسهَى هعبًٍت آهَسشی  آسهَى جبهع دارٍسبسی دٍ هزتجِ در -3

 ٍسارت هتجَع ٍ احتوبالً در شْزیَر ٍ اسفٌذهبُ ّز سبل(

 

ٍاحذ درسی تعییي شذُ را گذراًذُ ثبشٌذ ٍ هیبًگیي  181داًشجَیبًی هجبس ثِ شزکت در ایي آسهَى هی ثبشٌذ کِ  -4

تئَری ثبقی هبًذُ  ثبشذ. ثب ایي حبل، در شزایطی کِ تٌْب دٍ درس 12گذراًذُ شذُ حذاقل  آًْب در درٍس ًوزات کل

جبهع دارٍسبسی شزکت کٌذ ٍ درٍس  آسهَى هی تَاًذ در داًشجَ ،(اس درٍس عوَهی، علَم پبیِ ٍ تخصصی )اعن ثبشذ

 ثبقیوبًذُ را پس اس قجَلی در اهتحبى جبهع ثگذراًذ. 

 

شزکت در آسهَى جبهع دارٍسبسی تب سِ ًَثت هجبس است. چٌبًچِ داًشجَ در اهتحبى هشثَر ًوزُ قجَلی کست ًکٌذ، اس  -5

 تزی عوَهی دارٍسبسی هحزٍم خَاّذ شذ.اداهِ تحصیل در رشتِ دک

 

ٍاحذ درسی ٍ قجَلی در آسهَى، هطبثق ثب قَاًیي جبری آهَسشی  181سقف سٌَات هجبس تحصیلی ثزای گذراًذى  -6

 خَاّذ ثَد.

 

 هَاد اهتحبًی ٍ تقسین ثٌذی تعذاد سؤاالت آسهَى جبهع دارٍسبسی ثِ شزح سیز هی ثبشٌذ: -7

 

، سؤال(15) سن شٌبسی ،سؤال( 35) سؤال(، دارٍشٌبسی 31) رٍییسؤال(، شیوی دا 21) فبرهبکَگٌَسی 

 کلیِ درٍس دارای ضزیت یکسبًی هی ثبشٌذ.ٍسؤال(  51سؤال( ٍ دارٍسبسی ثبلیٌی ) 51فبرهبسیَتیکس )

 

هٌبثع آسهَى جبهع دارٍسبسی در ٍة سبیت دثیزخبًِ شَرای آهَسش دارٍسبسی ٍ تخصصی ثِ آدرس  -8

EPSC.behdasht.gov.ir شذ. خَاّذ 

 

 ًوزُ کل خَاّذ ثَد. درصذ 51ًوزُ قجَلی در آسهَى جبهع دارٍسبسی  -9

 

آییي ًبهِ آهَسشی دٍرُ دکتزای عوَهی » ای ًشذُ است، تبثع سبیز هَاردی کِ در ایي شیَُ ًبهِ ثِ آًْب اشبرُ -11

                                                    هی ثبشٌذ.« دارٍسبسی

 

 ی آموزش داروسازی و تخصصیدبیرخانه شورا   


