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مقاطع و رشته های تحصیلی مشمول جهت شرکت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی از تاریخ 

01/01/1395  

 ساعت در سال(  40ساعت و کارشناسی ارشد و کارشناسی  70)مقطع دکتری حداکثر  

 و رشته های تحصیلی مشمول آموزش مداوم مقاطع
 تحصیلی های نام رشته ردیف های تحصیلی نام رشته ردیف

 متخصص بیهوشی 36 فوق تخصص ایمنولوژی وآلرژی اطفال 1

 متخصص پرتودرمانی 37 فوق تخصص بیماریهای ریه 2

 متخصص پزشکی اجتماعی 38 فوق تخصص خون وسرطان بالغین 3

 متخصص پزشکی قانونی 39 فوق تخصص قلب اطفال 4

 متخصص پزشکی هسته ای 40 فوق تخصص عفونی اطفال 5

 متخصص رادیولوژی 41 تخصص غدداطفالفوق  6

 متخصص روانپزشکی 42 فوق تخصص غدددرون ریزومتابولیسم 7

 متخصص طب اورژانس 43 فوق تخصص کلیه اطفال 8

 متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی 44 فوق تخصص گوارش اطفال 9

 متخصص طب کار 45 فوق تخصص گوارش داخلی 10

 پزشکی ورزشیمتخصص  46 فوق تخصص نفرولوژی 11

 متخصص علوم آزمایشگاهی 47 فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق 12

 متخصص رادیولوژی دهان وفک وصورت 48 فوق تخصص روماتولوژی 13

 متخصص دندانپزشکی کودکان 49 ننوزادافوق تخصص  14

 متخصص پروتزهای دندانی 50 فوق تخصص اعصاب اطفال 15

 ترمیمیمتخصص دندانپزشکی  51 فوق تخصص خون وسرطان اطفال 16

 متخصص جراحی دهان وفک وصورت 52 فوق تخصص جراحی اطفال 17

 متخصص بیماریهای دهان وتشخیص 53 سوختگی صص جراحی ترمیمی،پالستیک وفوق تخ 18

 متخصص اندودانتیکس 54 فوق تخصص جراحی قفسه صدری 19

 متخصص ارتودانتیکس 55 فوق تخصص جراحی قلب وعروق 20

 متخصص پریودانتیکس 56 فوق تخصص روانشناسی اطفال 21

 متخصص آسیب شناسی فک وصورت 57 متخصص بیماریهای داخلی 22

 دکترای آمارزیستی 58 متخصص بیماریهای عفونی وگرمسیری 23

 دکترای اپیدمیولوژی)دستیاری( 59 متخصص بیماریهای قلب وعروق 24

 دکترای انگل شناسی 60 متخصص بیماریهای کودکان 25

 دکترای ایمنی شناسی 61 متخصص بیماریهای مغزواعصاب 26

 دکترای بیوشیمی بالینی 62 متخصص جراحی استخوان ومفاصل 27

 دکترای حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین 63 متخصص جراحی عمومی 28

 بالینیدکترای روانشناسی  64 تناسلی-جراحی کلیه ومجاری ادراریمتخصص  29

 دکترای ژنتیک انسانی)ژنتیک پزشکی( 65 متخصص جراحی مغزواعصاب 30

 دکترای علوم تشریحی)آناتومی( 66 چشم پزشکی متخصص 31

 دکترای بافت شناسی 67 تخصص گوش،گلووبینیوجراحی سروگردنم 32

 دکترای علوم تغذیه 68 متخصص زنان وزایمان 33

 فیزیولوژیدکترای  69 متخصص آسیب شناسی 34

 دکترای قارچ شناسی 70 متخصص بیماریهای پوست 35

 کارشناس ارشدشنوایی سنجی 111 دکترای میکروبشناسی)دکترای باکتری شناسی( 71
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 دکترای مامایی 99 دکترای فیزیک پزشکی 72

 دکترای بینایی سنجی 100 پزشکی دکترای ویروس شناسی 73

وبانک دکترای خون شناسی آزمایشگاهی  74

 خون)هماتولوژی(

 دکترای گفتاردرمانی 101

 دکترای فیزیوتراپی 102 دکترای سم شناسی 75

 پزشکان عمومی 103 دکترای نانوتکنولوژی پزشکی)نانوفناوری پزشکی( 76

 پزشکان عمومی شاغل درطرح پزشک خانواده 104 دکترای علوم اعصاب 77

 کارشناس ارشدپرستاری 105 پزشکی(دکترای زیست فناوری پزشکی)بیوتکنولوژی  78

 کارشناس ارشدمامایی 106 )و ارتقا سالمت( دکترای آموزش بهداشت 79

 کارشناس ارشدبینایی سنجی 107 دکترای بهداشت حرفه ای 80

 کارشناس ارشدگفتاردرمانی 108 دکترای بهداشت مادروکودک)دستیاری( 81

 ارشدفیزیوتراپیکارشناس  109 دکترای بهداشت باروری 82

 کارشناس ارشدداروسازی 110 دکترای)مهندسی(بهداشت محیط 83

 کارشناس ارشدکاردرمانی 111 دکترای فرآورده های بیولوژیک 84

 کارشناس ارشدعلوم آزمایشگاهی 112 پزشکی دکترای فارماکولوژی 85

 پرتوشناسی(کارشناس ارشدرادیولوژی)تکنولوژی  113 دکترای بیوتکنولوژی دارویی 86

 دندانپزشکی کارشناس ارشد 114 دکترای فارماکوسیوتیکس 87

 کارشناس پرستاری 115 دکترای شیمی دارویی 88

 کارشناس مامایی 116 دکترای فارماکوگنوزی 89

 کارشناس بینایی سنجی 117 وسازی بالینیاردکترای د 90

 کارشناس گفتاردرمانی 118 دکترای داروسازی هسته ای 91

 کارشناس فیزیوتراپی 119 دکترای سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی 92

 کارشناس داروسازی 120 دکترای مواددندانی 93

 کارشناس شنوایی سنجی 121 دکترای داروسازی 94

 کارشناس کاردرمانی 122 دکترای حرفه ای دندانپزشکی 95

 آزمایشگاهیکارشناس علوم  123 دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 96

 کارشناس رادیولوژی)تکنولوژی پرتوشناسی( 124 دکترای حرفه ای کایروپراکتیک 97

   دکترای پرستاری 98
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کمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاه  01/07/1398مورخ  12070/51/11/98پیرو صورتجلسه 

نیز مشمول شرکت در دوره های آموزش  مقاطع و رشته های تحصیلی ذکر شده در جدول ذیلاز این تاریخ، 

 40ساعت و کارشناسی ارشد و کارشناسی  70)مقطع دکتری حداکثر  مداوم جامعه پزشکی می گردند.

 ساعت در سال(

پذیرش دوره های آموزش مداوم رشته های تحصیلی جدید منوط به تایید گروه آموزش ضمن خدمت و 

 ل خدمت فرد می باشد. مرتبط بودن رشته تحصیلی و رشته شغلی با مح

 و رشته های تحصیلی مشمول آموزش مداوم مقاطع

 های تحصیلی نام رشته ردیف های تحصیلی نام رشته ردیف

 کارشناس بهداشت حرفه ای 9 کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 1

 کارشناس بهداشت محیط 10 کارشناسی ارشد بهداشت محیط 2

 کارشناس بهداشت خانواده 11 کارشناسی ارشد بهداشت خانواده 3

 کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 12 کارشناسی ارشد حشره شناسی و مبارزه با ناقلین 4

 کارشناس تغذیه 13 کارشناسی ارشد تغذیه 5

 کارشناس پرتو درمانی 14 کارشناسی ارشد پرتو درمانی 6

 کارشناس هوشبری 15 کارشناسی ارشد هوشبری 7

 کارشناس اتاق عمل 16 کارشناسی ارشد اتاق عمل 8
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کمیته راهبردی نظام آموزش کارکنان دانشگاه از  13/02/1399مورخ  2077/51/11/99پیرو صورتجلسه 

های مشمول شرکت در دوره ذیل های تحصیلی ذکر شده در جدولمقاطع و رشته، 01/01/1399 تاریخ

 آموزش مداوم جامعه پزشکی می گردند.

 ساعت در سال( 40ساعت و کارشناسی ارشد و کارشناسی  70)مقطع دکتری حداکثر 

های تحصیلی جدید منوط به تایید گروه آموزش ضمن خدمت و های آموزش مداوم رشتهدورهپذیرش 

 باشد.می مرتبط بودن رشته تحصیلی و رشته شغلی با محل خدمت فرد

 و رشته های تحصیلی مشمول آموزش مداوم مقاطع

 های تحصیلی نام رشته ردیف های تحصیلی نام رشته ردیف

 دکترای انفورماتیک پزشکی 19 دکترای اعضای مصنوعی وسایل کمکی 1

دکترای علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی  2

 گرایش تصویربرداری سلولی موکلولی

دکترای علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی  20

 عصبیگرایش تصویربرداری 

 ی بیولوژی تولید مثلادکتر 21 ی بهداشت و ایمنی مواد غذاییادکتر 3

 دکترای فیزیولوژی ورزشی 22 دکترای پزشکی مولکولی 4

 دکترای باکتری شناسی پزشکی 23 دکترای سالمت سالمندی 5

 دکترای توکسین های میکروبی 24 علوم و صنایع غذاییدکترای  6

سالمت )دکترای مدارک دکترای مدیریت اطالعات  7

 پزشکی(

 دکترای کاردرمانی 25

 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 26 دکترای کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 8

 دکترای مددکاری اجتماعی 27 دکترای اقتصاد سالمت 9

 )بیوالکتریک( دکترای مهندسی پزشکی 28 دکترای مشاوره توانبخشی 10

 دکترای سیاست های غذا و تغذیه 29 پزشکی )رباتیک پزشکی(دکترای مهندسی  11

 دکترای مطالعات اعتیاد 30 دکترای زیست پزشکی سامانه ای 12

 دکترای سالمند شناسی 31 دکترای دامپزشکی 13

دکترای خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال  14

 خون

 دکترای طب سنتی ایرانی 32

 دکترای علوم سلولی کاربردی 33 ایدکترای بیومدیکال مقایسه  15

 کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 34 سالمت در بالیا و فوریت ها دکترای 16

 کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 35 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 17

 (HTA)کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سالمت  36 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 18
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 کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها  62 کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 37

 کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 63 کارشناسی ارشد شیمی دارویی 38

 تشریحیکارشناسی ارشد علوم  64 اسی ارشد سالمت سالمندیکارشن 39

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی )گرایش  40

 کنترل کیفی و بهداشتی(

 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 65

 کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت 66 کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی 41

 رسانی پزشکیکارشناسی ارشد کتابداری و اطالع  67 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 42

 کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت 68 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 43

 کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی 69 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 44

 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی )زیست مواد( 70 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 45

کارشناسی ارشد مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  46

 (HSE)زیست 

 کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 71

بهره برداری از   -کارشناسی ارشد بهداشت محیط 72 مدیریت پسماند  -کارشناسی ارشد بهداشت محیط 47

 تاسیسات بهداشتی شهری

 بهداشت پرتوها  -کارشناسی ارشد بهداشت محیط 73 سم شناسی محیط -کارشناسی ارشد بهداشت محیط 48

 جراحی -کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 74 کارشناسی ارشد روان پرستاری   49

/ بهداشت  پرستاری سالمت جامعهکارشناسی ارشد  50

 جامعه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  75

 کودکان

 کارشناسی ارشد پرستاری نظامی 76 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان 51

 کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی 77 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 52

 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 78 کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 53

 کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 79 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 54

 کارشناسی ارشد بهداشت روان 80 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 55

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و  81 کارشناسی ارشد روانشناسی سالمت 56

 نوجوان

 کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی 82 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 57

 ارشد ایمنی شناسی پزشکیکارشناسی  83 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 58

کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک  59

 خون )هماتولوژی(

 کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 84

 کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 85 کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی 60

و حوادث  کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران 86 کارشناسی ارشد انگل شناسی 61

 غیرمترقبه
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 کارشناسی ارشد تغذیه بالینی 96 کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه 87

 کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 97 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 88

 کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 98 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 89

 کارشناسی ارشد سم شناسی 99 مواد خوراکی و آشامیدنیکارشناسی ارشد کنترل  90

 کارشناسی ارشد سالمت و ترافیک 100 کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 91

 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 101 کارشناسی ارشد سالمت در بالیا و فوریت ها 92

 دندانی کارشناسی پروتزهای 102 بهداشت عمومیارشد کارشناسی  93

کارشناسی علوم و صنایع غذایی )و گرایش کنترل  103 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 94

 کیفی و بهداشتی(

 کارشناسی بهداشت عمومی 104 کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای 95

 

 


