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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 مهارتی و حرفه ای مصوب  لیست دوره های

 

 

 

مهارت  پیش نیازها و ویژگی های

 / اعتبار گواهینامه/شیوه پذیرشانآموز

 /مقطع /تحصیلی  رشته 

ویژگی های مورد انتظار 

 مسول علمی دوره

 نام دوره به فارسی نام دوره به انگلیسی ظرفیت شهریه )ریال(

ف
ردی

 

 

 مورد دندانپزشکی عمومی دکترای

 و درمان ،بهداشت وزارت تایید

 یا  پروانه بودن داراو پزشکی آموزش

 دندانپزشکی ای حرفه  فعالیت مجوز

 ذیربط مراجع از

 آزاد

 ساله 3

 دندانپزشکی

 متخصص

 و علمی سابقه با استادیار

 لیزر حوزه در اجرایی

70000000 20 Course of Laser    
in  Dentistry 

دوره لیزر در 

 دندانپزشکی

1 

 

 پزشکی تجهیزات فناوری مهندسی

 تجهیزات و عمل اتاق تجهیزات)

 کلیه) پزشکی مهندسی( آزمایشگاه

 کلیه)برق مهندسی - (ها گرایش

 کلیه) برق کاردانی –(ها گرایش

 تجهیزات فنی کاردان – (ها گرایش

 و عمل اتاق تجهیزات)پزشکی

 و کاردانی – (آزمایشگاه تجهیزات

 عمل اتاق تکنسین کارشناسی

 در مرتبط کار سابقه سال 2 حداقل

 عمل اتاق یا پزشکی تجهیزات حوزه

 برق کاردانی تحصیلی مدارک برای

 و کاردانی، (ها گرایش کلیه)

 

/ پزشکی مهندسی 

 (Ph.D) تخصصیدکتری

 3 حداقل دارای - استادیار

 و آموزشی کار سابقه سال

 سابقه سال 3 حداقل

 تجهیزات حوزه در اجرایی

 پزشکی

40000000 30 Service 
and           

Maintenance 
of    Operations 

Room Basic    
Medical 

Equipment 

سرویس و نگهداری 

تجهیزات پایه اتاق 

 عمل

2 
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 ،عمل اتاق تکنسین کارشناسی

 (ها گرایش کلیه) برق مهندسی

معرفی نامه از محل /آزمون ورودی

 کار

 ساله 3

 پزشکی تجهیزات فناوری مهندسی

 تجهیزات و عمل اتاق تجهیزات)

 کلیه) پزشکی مهندسی -(آزمایشگاه

 کلیه) برق مهندسی - (ها گرایش

 کلیه) برق کاردانی، (ها گرایش

 تجهیزات فنی کاردان ( ،ها گرایش

 و عمل اتاق تجهیزات) پزشکی

 کارشناسی – (آزمایشگاه تجهیزات

 سال 2 حداقل آزمایشگاهی علوم

 تجهیزات حوزه در مرتبط کار سابقه

 طبی تشخیص آزمایشگاه یا پزشکی

 برق مهندسی تحصیلی مدارک برای

 کلیه) برق کاردانی، (ها گرایش کلیه

 علوم کارشناسی و(ها گرایش

 آزمایشگاهی

/معرفی نامه از محل آزمون ورودی

 کار

 ساله 3

دکتری  /مهندسی پزشکی

 تخصصی

 3 حداقل دارای - استادیار

 و آموزشی کار سابقه سال

 سابقه سال 3 حداقل

 تجهیزات حوزه در اجرایی

 پزشکی

 

48000000 
 

30 Service             
and   

Maintenance  of  
Medical 

Laboratory     
Equipment 

سرویس و نگهداری 

تجهیزات آزمایشگاه 

 تشخیص پزشکی

3 

 رادیولوژی تخصص

 با آموز مهارت پذیرش اولویتو

 پذیرش و باشد می زن متخصصین

 منطقه نیاز اساس بر مرد آموز مهارت

 دانشگاه درمان معاونت معرفی با و

 د.باش می مربوط پزشکی علوم

 مصاحبه/معرفی نامه از محل کار

 ساله 5

 متخصص

 رادیولوژیست

 حداقل  علمی مرتبه دارای

 دانشیار

 

250000000 

 
15 

women imaging , 
Obstetrics            

 
Gynaecology ima

ging 

تصویربرداری زنان و 

 حاملگی

4 

 

 و بینی و حلق ،گوش متخصصین

 بورد دارای گردن سرو جراحی

 تخصصی

 

 فلوشیپ دوره

 پالستیک جراحی فلوشیپ

 گواهی یا و صورت

 مدت کوتاه دوره گذراندن

 حرفه مهارتی یا ای حرفه

125000000 2 Facial             
Surgery 

 5 جراحی صورت
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 دانشگاهها علمی هیئت اعضای

 قرار الویت در مساوی درشرایط

ورودی/مصاحبه/معرفی آزمون  .دارند

 نامه از محل کار

 ساله 5

 درو     صورت جراحی ای

 های جراحی انجام

 صورت ترمیمی و پالستیک

 . باشد داشته کامل تسلط

 شناسی آسیب متخصصین

 شناسی آسیب تخصصی گواهینامهو

 /معرفی نامه از محل کارمصاحبه

 ساله 5

 پاتولوژی

 متخصص

 سال 10 حداقل با دانشیار

 حیطه در کار سابقه

 و گوارش پاتولوژی

 مورد 1000 گزارش

 سال در گوارش پاتولوژی

200000000 4 Gastrointestinsl, 
liver,   and 

Pancreatobiliary      
 pathology 

 

اسیب شناسی دستگاه 

گوارش )لوله گوارشی، 

کبد، پانکراس و 

 مجاری صفراوی(

6 

 شناسی آسیب تخصصی گواهینامه

 مصاحبه

 ساله 5

 

 پاتولوژی

 متخصص

 سال 8 حداقل با دانشیارو

 حیطه در کار سابقه

 گزارش و پستان پاتولوژی

 مورد  200 ساالنه

 سال در پستان پاتولوژی

 گذشته

 

300000000 2 Breast pathology 7 سیب شناسی پستانآ 

 شناسی آسیب تخصصی گواهینامه

 مصاحبه

 ساله 5

 متخصص

 پاتولوژی

 سال 8 حداقل با دانشیار

 حیطه در کار سابقه

 و  جراحی پاتولوژی

 مورد 2000 ساالنه گزارش

 سال 8 در  پاتولوژی

 گذشته

300000000 2 Surgical 
(onco)pathology 

سیب شناسی آ

 جراحی)سرطان(

8 

 

 دندانپزشکی ای حرفه دکترای

 فعالیت مجوز یا مطب پروانه دارای

 درمانی بهداشتی مرکز در

 مصاحبه/آزمون ورودی

 ساله 5

  دندانپزشکی

 پروتز/جراحی/پریو

 متخصص

سال سابقه  3استادیار با 

 کار

150000000 24 Implant in            
Dentistry 

ایمپلنت در 

 دندانپزشکی

9 
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 دوره پایان مدرک دارای حداقل

 (نهم پایه) اول متوسطه

 بایست می کنندگان شرکت سن

 .باشد سال 18حداقل

 آزاد

 ساله 5

 عمومی پزشکی

 عمومی دکتری

 سال 5 حداقلو دارای 

 اجرایی و مدیریتی سابقه

 پزشکی فوریتهای حوزه

5000000 20 FIRSTAID 
PROVIDER 

 10 امدادگر کمکهای اولیه

 بانک و هماتولوژی تخصصی دکتری

 دکتری دوره - آزمایشگاهی خون

 آسیب متخصص - آزمایشگاهی علوم

 علوم تخصصی تکمیلی شناسی

 سابقه سال یک حداقلو آزمایشگاهی

 آزمایشگاه فنی های بخش در کار

 را آزمایشگاه هماتولوژی  "خصوصا

 .باشند داشته

 آزاد/معرفی نامه از محل کار

 ساله 5

 خون  بانک و هماتولوژی

 یا آزمایشگاهی

 یا هماتوپاتولوژیست

 پاتولوژیست

 (Ph.D) تخصصی دکتری

 

 یا شاغل دانشیار حداقلو 

 5 حداقل  دارای بازنشسته

 کار  و تدریس سابقه سال

 بخش در ای حرفه

 آزمایشگاه  هماتولوژی

 طبی تشخیص

 

42000000 20 Hematologic         
Morphologic 
evaluation of     

Acute and  
Chronic       

Leukemia 

ارزیابی هماتولوژیک 

مرفولوژیک لوسمی 

های حاد و لوسمی 

 های مزمن

11 

 

 و هماتولوژی ارشد کارشناس

 -  آزمایشگاهی علوم بانککارشناسی

 با پزشکی پایه علوم ارشد کارشناس

 آزمایشگاهی خون کارشناسی مدرک

 آزمایشگاهی علوم

 آزاد/معرفی نامه از محل کار

 ساله 5

 خون  بانک و هماتولوژی

 یا آزمایشگاهی

 یا هماتوپاتولوژیست

 پاتولوژیست

 تخصصی دکتری

)Ph.D( 

 یا شاغل دانشیار حداقلو

 5 حداقل  دارای بازنشسته

 کار  و تدریس سابقه سال

 بخش در ای حرفه

 آزمایشگاه  هماتولوژی

 طبی تشخیص

 

35000000 20 Evaluation           
and  Report of   

Peripheral           
Blood                  

Smear 

ارزیابی و گزارش 

 گستره خون محیطی

12 

 

 فوق مدرک حداقل با روانشناسان

 های رشته در باالتر یا لیسانس

 تا -2  بالینی و سالمت-1 روانشناسی

 آموختگان دانش 1399 سال پایان

 و بالینی شناس سم

 ،روانپزشکی ،مسمومیتها

 ،بالینی روانشناس

 ،سالمت روانشناس

 Ph.D) تخصصی دکتری

7500000 40 Non medicinal 
treatment  abuse

for           
psycologists 

درمان غیر دارویی 

اختالل مصرف مواد 

 ویژه روانشناسان

13 
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 کارشناسی مقاطع در روانشناسی

 بجز گرایشها سایر باالتر و ارشد

 مقطع در و سالمت و بالینی

 مختلف گرایشهای با کارشناسی

 در پذیرش از پس مشاوره/روانشناسی

 مرکز توسط که دوره ورودی آزمون

 ای حرفه مهارتی آموزش مجری

 شرکت اجازه شود می برگزار مربوط

 داشت.خواهند را دوره در

 آزمون ورودی/ آزاد

 ساله 5

 

 در)دانشیارباید حداقل 

 (استادیار روانشناسان مورد

 دوره ۶ برگزاری در و بوده

 مدت کوتاه دوره یا مشابه

 هایسرفصل با ای حرفه

 داشته مشارکت مرتبط

 شناسان سم مورد در. باشد

 توانند می کسانی تنها بالینی

 که باشند دوره علمی مسول

 آموزش های دوره در قبال

 دوره دبیری تجربه مداوم

 را نگهدارنده درمان های

 سوابق مالک. باشند داشته

 های دوره در تدریس

 آموزش یا و مداوم آموزش

 است ای حرفه و مهارتی

 آموزش مرکز توسط که

 شود. می تایید  مهارتی

 

 افراد ،ها دوره این کنندگانشرکت

 رشته عمومی دکترای مدرک دارای

 .میباشند آن باالتر مقاطع و پزشکی

 آزاد

 ساله 5

 

 و بالینی شناس سم دکتری

 ،روانپزشکی ،مسمومیتها

 ،بالینی روانشناس

 ،سالمت روانشناس

 اعتیاد مطالعات

 (Ph.D) تخصصی

 حداقل باید دوره دبیر

 برگزاری در و بوده دانشیار

 کوتاه دوره یا مشابه دوره ۶

 مرتبط ای حرفه مدت

 مالک. باشد داشته مشارکت

 دوره در تدریس سوابق

  یا و مداوم آموزش های

 ای حرفه و مهارتی آموزش

 مرکز توسط که است

6000000 50 Opioid use         
treatment for     

physicians 

درمان اختالل مصرف 

مواد افیونی ویژه 

 پزشکان

14 
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 ای حرفه و مهارتی آموزش

 شود. می تایید مربوطه

 بالغین کبد و گوارش تخصصیفوق

 آزاد/مصاحبه

 ساله 5

 گوارش و کبد

 تخصص فوق

 دانشیار درجه حداقل

500000000 2 Endosonoghraph
  y

Ultrasonograp

(EUS)hy  

 یاولتراسونوگراف

 اندوسکوپیک

15 

 

 از پرستاری رشته آموختگان دانش

 باالتر و کارشناسی مقطع

 معرفی نامه از محل کار/آزاد

 ساله 5

 

 ولوژینفر

 تخصص فوق

 علمی مسئول عضویت

 علمی هیات عنوان به دوره

 باشد. دانشگاه

15000000 25 Nursing-Care    
from dialysis       

patients 

مراقبت های پرستاری 

 از بیماران تحت دیالیز

16 

 باالتر و متوسطه نهم

معرفی نامه /تمام مصاحبه سال18 سن

 از محل کار

 ساله 5

/ پزشکی علوم گروه

 دارای ارشد/ کارشناسی

 سابقه سال 5 حداقل

 حوزه در اجرایی/  آموزشی

 سالمندی

 

15000000 50 Elderly Caregiver 17 سالمندیاری 

 

 مقاطع التحصیالن فارغ کلیه

 باالتر و ارشد کارشناسی و کارشناسی

 بودن داراو پرستاری های رشته

 بالینی کار سابقه سال دو حداقل

 )معرفی نامه از محل کار/همصاحب

 ساله 5

 

 بیماری های گوارش و کبد

 تخصص فوق

 دارای و باالتر و استادیار و

 علمی هیئت سابقه سال دو

45000000 10  -Hepato            
 gastrointestinal

nursing(Adults) 

پرستاری بیماری های 

گوارش و 

 کبد)بزرگساالن(

18 

 به همراهعمومی  پزشکی دکترای

 دوره در شرکت نامه معرفی ی ارائه

 علوم دانشگاه درمان معاونت از

 بودن دارا/  اشتغال محل پزشکی

 اشتغال پروانه

 آزاد/معرفی نامه از محل کار

 ساله 5

 -انکولوژی/ سرطان و خون

 رادیوتراپی

 تخصص فوق

 استادیارو

30000000 45 Cancer 
supportive and 
palliative care 

مراقبتهای حمایتی و 

تسکینی سرطان )ویژه 

 پزشکان عمومی (

19 

 پرستاری کارشناسی

 بخش در کار سابقه سال 2 دارای

 و دولتی از اعم بیمارستان آنکولوژی

 دولتی غیر

 معرفی نامه از محل کار /مصاحبه

 ستاریپر

 (Ph.D) تخصصی دکتری

 

 سوابق دارای استادیار

 حوزه در اجرایی و علمی

50000000 50 Cancer 
supportive and 

palliative care 
for                       

 nurses 

مراقبتهای حمایتی و 

تسکینی سرطان )ویژه 

 پرستاران(

20 
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 و حمایتی مراقبتهای ساله 5

 تسکینی

 

 

 پرستاری کارشناسی

  بالینی کار سابقه سال2

 کار محل از نامه مصاحبه/معرفی

 ساله 5

 پرستاری

 (Ph.D) تخصصی دکتری

 سابقه سال 2 حداقل

 سال 3  و بالینی پرستاری

 در پژوهش و تدریس سابقه

 سالمندی حوزه

 

15000000 30 Aging & Care 
of    

Old                    
age 
 

سالمندی و مراقبت از 

 سالمند

21 

 

 متوسطه نهم

 

 سال تمام 18

 معرفی نامه از محل کار/مصاحبه 

 ساله 5

 دندانپزشکی

 عمومی دکتری

 سابقه سال 5 حداقلو 

 سابقه سال 5 و آموزشی

 طبابت

8000000 50  sideDental chair 
assistant 

 22 دستیار کنار دندانپزشک

 

 ودندانپزشکی  عمومی دکترای

  فعالیت مجوز یا  پروانه بودن دارا

 دندانپزشکی ای حرفه

 مصاحبه

 ساله 5

 درمان ریشه

 متخصص

 سال 5 دارای و استادیار

 اجرایی و  آموزشی  سابقه

 مرتبط

80000000 30 Root Canal 
 Therapy for

General Dentist 

درمان ریشه ویژه 

 دندانپزشکان عمومی

23 

 پرستاری کارشناس

 خدمت سال 2 حداقل کار سابقهو 

 /بالین در

 آزاد/معرفی نامه از محل کار 

 ساله 5

 تخصصی دکتریپرستاری /

 سال 5 دارای- علمی هیات

 و بالینی آموزش سابقه

 مرتبط اجرایی

10000000 30 Nursing Care    in 
Burns 

پرستاری در مراقبت 

 سوختگی ها

24 

 

 ودندانپزشکی  دکتری

/ دندانپزشکی مطب پروانه بودن دارا

 سال 5 حداقل با درمانگاه در فعالیت

 دندانپزشکان برای  بالینی  کار سابقه

 بالینی کار سابقه سال 2 و عمومی

 متخصصین برای

آزمون ورودی/مصاحبه/معرفی نامه از 

 محل کار

 ساله 5

 

 فک و دهان جراحی

 دندانپزشکی،صورت

 متخصصکودکان  

 فلوشیپ استادیارو

 و بیمارستانی دندانپزشکی

 با متخصص دانشیار یا

 کار سابقه سال 6 حداقل

 با مرتبط بالینی و آموزشی

200000000 6 DentalCare under 
general 

Anesthesia 

خدمات دندانپزشکی 

 همراه با بیهوشی

25 
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 همراه دندانپزشکی خدمات

 بیهوشی

 

 

 عمومی دندانپزشکی دکترای

 حرفه فعالیت پروانه دارای.  ندارد نیاز

 ذیربط مراجع از ای

 آزاد

 ساله 5

 ترمیمی دندانپزشکی

 متخصص

  سابقه سال پنج با استادیارو

 مرتبط اجرایی و آموزشی

 دور

55000000 20 composite 
veneer 
course 

 26 دوره کامپوزیت

 دارای زایمان و زنان متخصصین

 تخصصی گواهینامه

 متخصصین و علمی هیات اعضای

 اولویت در محروم مناطق در شاغل

 .باشند می

 /آزادمعرفی نامه از محل کار/مصاحبه

 ساله 3

 فلوشیپ دوره

 زنان متخصص

 دانشیار

150000000 15 obstetrics & 
gynecology 
sonography 

level1 

سونوگرافی زنان و 

 مامایی سطح یک

27 

 

 های دررشته کارشناسی مدرک دارای

،  پیراپزشکی،  مامایی،  پرستاری

 بهداشت و روانشناسی

 مصاحبه

 ساله 5

 خواب طب

 فلوشیپ دوره

 دانشیار

20000000 10 Polysomnograph
y 

Methods 

 

روش های انجام تست 

های تشخیصی 

 اختالالت خواب

28 

 

 پرستاری کارشناسی مدرک دارندگان

 باالتر و

 کار سابقه سال دو حداقل بودن داراو

 علمی مصاحبه در قبولی و  بالینی

 معرفی نامه از محل کار/مصاحبه

 ساله 5

 یا غدد فوق یا پرستاری

 داخلی متخصص

 (Ph.D) تخصصی دکتری

 3 با علمی هیات عضوو 

 و علمی کار سابقه سال

 دیابت  حوزه در اجرایی

 

450000000  
50 

Nursing                
professional care 

 in
diabetics          

persons 
 

مراقبت پرستاری از 

 افراد مبتال به دیابت

29 

 

 شناسی آسیب تخصصی گواهینامه

 مصاحبه

 ساله 5

 پاتولوژی

 متخصص

 سال  8 حداقل با دانشیارو

 حیطه در کار سابقه

 و صدری قفسه پاتولوژی

 مورد 1000 ساالنه گزارش

300000000 2 Thoracic 
Pathology 

سیب شناسی قفسه آ

 صدری

30 
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 در صدری قفسه پاتولوژی

 گذشته سال 4

 

 فوق تخصص های گوارش و کبد

 معرفی نامه از محل کار/مصاحبه

 ساله 5

 کبد و گوارش

 تخصص فوق

 دانشیار درجه حداقل

500000000 2 Endoscopic          
Retrograde          

 
Cholangiopancre

at ography 

 کالنژیوپانکراتوگرافی

 اندوسکوپیک رتروگراد

31 

 تخصصی دکترای

 رادیولوژی

 از محل کار نامه مصاحبه/معرفی

 ساله 5

 رادیولوژیست

 متخصص

 دانشیار

 کار سابقه سال10حداقل

 تصویربرداری بخش در

 باشد داشته را پستان

250000000 20 Imaging and       
intervention  in                

breast       diseas 

 و تصویربرداری

 بیماریهای در اینترونشن

 پستان

32 

 عمومی جراحیگواهینامه تخصصی  

 کار/آزاد محل از نامه مصاحبه/معرفی

 ساله 5

 بین درون جراحی

 فلوشیپ دوره

 دانشیار

300000000 4 Basic                
Laparoscopy in 

General       
Surgery 

 در پایه الپاروسکوپی

 عمومی جراحی

33 

 عمومی داروسازی دکترای

 دولتی غیر مراکز از نامه معرفی ارائه

 معرفینامه یا و درمانی شیمی دولتی یا

 دارو و غذا سازمان از

 کار محل از نامه معرفی

 ساله 5

 بالینی داروسازی

 متخصص

 و دانشگاههیات علمی 

انکولوژی  زمینه در فعالیت

 5 مدت به حداقل فارماسی

 دوره سال

116000000 12 Pharmacy        
practice in       

oncology 

 داروهای با کار

 ویژه سایتوتوکسیک

 داروسازان

34 

 عمومی داروسازی دکترای

 از نامه ورودی/مصاحبه/معرفی آزمون

 کار محل

 ساله 5

 بالینی داروسازی

 متخصص

 استادیار علمی درجه دارای

سال  3 حداقل با باالتر یا و

 بالینی و آموزشی سابقه

 مرتبط

120000000 15 Hospital        
pharmacy 

 35 بیمارستانی داروسازی

 تجربی دیپلم

 از کار سابقه سال سه گواهی ارائه

 محل  پزشکی تشخیص آزمایشگاه

 مدرک دارای افراد برای  کار

 باالتر و متوسطه نهم تحصیلی

 ادکار/آز محل از نامه معرفی

 ساله 5

 کارشناسی

 کار تجربه سال 6 حداقل

 مرتبط آموزشی ،اجرایی

 کارگاههای گذراندنو

 الزم آموزشی

10000000 50 Medical 
Diagnostic 
Laboratory 

Receptionist 

 و پذیرش متصدی

 ازمایشگاه در جوابدهی

 پزشکی تشخیص

36 
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 عمومی پزشکی ،عمومی داروسازی

 مصاحبه

 ساله 4

 

 (Ph.D) تخصصی دکتری

 یا بالینی داروسازی

 فارماکواپیدمیولوژی

 حداقل علمی هیات عضو

 سال سه حداقل با استادیار

 آموزشی سوابق

 فارماکوویژیالنس

 

68000000 24 Designing and 
Improving 

Pharmacovigilanc
e System in 

Pharmaceutical 
Manufacturers 

 توسعه و طراحی

 سیستم

 در فارماکوویژیالنس

 دارویی های شرکت

37 

 عمومی پزشک و پرستاری کارشناسی

 باالترو 

 از نامه معرفی|مصاحبه|ورودی آزمون

 دآزا|کار محل

 ساله 3

 تخصص فوق علمی مسئول

 متابولیسم و غدد

 دانشیار - علمی هیات

25000000 50 Diabetic Foot 
Care 

 38 دیابتی پای از مراقبت

 

 پرستاری کارشناس

 بخش در کار سابقه سال دو حداقل

 باشند داشته را جراحی، داخلی های

 گذرانده را انسانی نیروی طرح-

 .باشند

 از نامه معرفی|مصاحبه|ورودی آزمون

 کار محل

 ساله 5

 قلب

 وعلمی  هیات  متخصص

  سال 2 دارای حداقل

 بیمارستان در کار سابقه

 باشد.

55000000 25 heart failure 
nursing 

 39 قلب نارسایی پرستاری

 ،عفونی ،داخلی های رشته متخصصین

 اطفال ،قلب ،اورژانس طب ،بیهوشی

 جراحیو 

 وزارت درمان معاونت از نامه معرفی

 آزمون در دانشگاه /قبولی و بهداشت

 ملی مرکز نظارت تحت که کشوری

 .شود می برگزار

 ساله 4

 ریه

/ استادیار/فوق تخصص 

 بالینی تجربه سال 3 دارای

 عادی بخش در کار ماه 6 و

 مراکزی در- یدوکو ویژه و

 سابقه با ریه متخصص که

 در کوید بیماران مدیریت

 وجود ویژه مراقبت بخش

 به علمی مسیولیت ندارد

 فوق یا فلوشیپ عهده

 یو سی آی تخصص

 .میباشد

- - Management of 
the hospitalized 

patients with 
moderate, severe 

and 
criticalCOVID-19 

disease 

 بیماران مدیریت

 و شدید ،متوسط

 در بستری-19 بحرانی

  ویژه و عادی بخشهای

 متخصصین ویژه -

40 

 و کارشناسی مقطع آموختگان دانش

 پرستاری رشته باالتر

 

 تخصص فوق
- - Critical Care 

Nursing Level II 
(COVID-19) 

 های مراقبت پرستاری

 یو سی آی در ویژه

41 
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 در بالینی کار سابقه سال دو اقل حد

 معرفی با دولتی غیر یا دولتی مراکز

 /معرفی مربوط پزشکی علوم دانشگاه

 آزمون در قبولی |کار محل از نامه

 نظارت تحت که 2 سطح کشوری

 است. شده برگزار ملی مرکز

 ساله 5

/  ریه/  ویژه مراقبت

 بیهوشی/ پرستاری

 سال 3 حداقل/ استادیار

 و آموزشی فعالیت سابقه

 در بالینی  ICU  در 2 سطح

 ویژه های مراقبت حوزه

 پرستار  - درمانی مراکز

 - وباالتر ارشد کارشناس)

 با (علمی هیات عضو

 و آموزشی سابقه سال10

 - 2سطح در بالینی

 حوزهICU  متخصص

 ویژه های مراقبت

 5 حداقل/ دانشیار)بیهوشی

 بخش در کار سابقه سال

 در ویژه های مراقبت

 فوق فاقد که مراکزی

 مراقبت یا ریه تخصص

 باشند.( ویژه

 

 ملی طرح) 2 سطح

 (کووید

 

 و کارشناسی مقطع آموختگان دانش

 پرستاری رشته باالتر

 در بالینی کار سابقه سال دو اقل حد

 غیر یا دولتی مراکز در پرستاری حوزه

 پزشکی علوم دانشگاه معرفی با دولتی

 | کار محل از نامه معرفی مربوط/

 که 1 سطح کشوری آزمون در قبولی

 می برگزار ملی مرکز نظارت تحت

 شود.

 ساله 5

 

 های مراقبت تخصص فوق

 پرستاری دکترای یا ویژه

 سال 3 حداقل/ استادیار

 و آموزشی فعالیت سابقه

 مراقبت حوزه در بالینی

 مراکز رد ویژه های

 کارشناس) پرستار-(درمانی

 هیات عضو - وباالتر ارشد

 سابقه سال10 با (علمی

 حوزه در بالینی و آموزشی

 ویژه های  مراقبت

- - Critical Care 
Nursing Level 1 

(COVID-19) 

 های مراقبت پرستاری

 یو سی آی در ویژه

 ملی )طرح 1 سطح

 کووید(

42 

 ،پزشکی ارشدفیزیک کارشناسی

 رادیولوژی کارشناسی

 محل از نامه معرفی|ورودی آزمون

 آزاد|کار

 

 (Ph.D) تخصصی دکتری

 عضو  پزشکی/ مهندسی

 ۵ حداقل و علمی هیات

 حرفه کار سابقه  سال

68000000 18 functional 
Magnetic 

Resonance 
Imaging (fMRI) 

 تصویربرداری

 تشدید کارکردی

 مغناطیسی

43 
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  حوزه در ای IRM ساله 3

 تصویربرداری

 فیزیوتراپی کارشناسی

 مصاحبه

 ساله 5

 

 (Ph.D) تخصصی دکتری

زنان(  متخصص ،فیزیوتراپی

 کف اختالالت شیپ فلو

 متخصص)، لگن

 اورولوژی اورولوژی)فلو

 کولورکتال،زنان(

 و آموزشی سابقه سال2

 فیزیوتراپی در بالینی

 و لگن کف اختالالت

 کارگاههای گواهینامه

 پزشکی آموزش

 

60000000 28 Physiotherapy in 
Pelvic Floor 

Dysfunctions 

 در فیزیوتراپی

 عملکردی اختالالت

 لگن کف

44 

باالتر علوم کارشناسی ارشد و 

تشریح، دستیاری در رشته های 

پزشکی قانونی و آسیب 

پذیرش دستیاران با معرفی /شناسی

نامه از محل دانشگاه محل تحصیل 

 3امکان پذیر خواهد بود/ حداقل 

سال سابقه کار در سالن تشریح و 

ارائه معرفی نامه از دانشگاه محل کار 

برای کارشناسان سالن تشریح 

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

پزشکی قانونی/ علوم 

 تشریح

سال  5ستادیار با حداقل ا

سابقه تدریس تئوری 

وعملی در زمینه 

فیکساسیون ونگهداری 

 اجساد

50000000 30 cadaver fixation 
and preservation 

فیکس و نگهداری 

 جسد

45 

کاردانی و باالتر ساخت پروتزهای 

 |آزاد|مصاحبه/دندانی

 ساله 5

 متخصص

دندانپزشکی )متخصص 

 (پروتزهای دندانی

متخصص پروتزهای دندانی 

با دوسال سابقه آموزشی و 

سال سابقه درمان با 3

 پروتزهای متحرک ایمپلنتی

130000000 25 laboratory 
Procedures for 

making 
removable 

implant 
supported 
prostheses 

ساخت البراتواری 

پروتزهای متحرک 

بر ایمپلنت  متکی

 )اوردنچر(

46 

حداقل مدرک لیسانس در رشته های 

کاردرمانی، گفتاردرمانی، روان 

 -شناسی، آموزش کودکان استثنایی 

 فوق تخصص

روان پزشکی کودک 

 ونوجوان

30000000 40 Training a coach 
to teach daily life 
skills to children 

with Autism 

تربیت مربی جهت 

آموزش مهارت های 

روزمره زندگی به 

47 
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حداقل مدرک کاردانی در رشته های 

حداقل  -بهداشت عمومی، پرستاری 

مدرک کارشناسی ارشد در رشته های 

روانشناسی بالینی، پرستاری کودک و 

فی معر|مصاحبه/توانبخشیپرستاری 

 نامه از محل کار

 ساله 5

سال  ۵ستادیار حداقل ا

سابقه کار در زمینه اختالل 

طیف اتیسم و سابقه حداقل 

سال کار آموزشی و کار  ۲

بالینی در زمینه اختالل 

 طیف اتیسم

Spectrum 
Disorder 

کودک مبتال به اختالل 

 طیف اتیسم

 ردیپلم متوسطه و باالت

ارائه  -سال  18-50رده سنی 

سال سابقه کار در بیمارستان  3گواهی

امضای رییس بیمارستان در سمت به 

مهمانداری برای داوطلبان با مدرک 

تحصیلی قبولی ششم تا ماقبل دیپلم 

 .الزامی است

 مصاحبه

 ساله 3

 

 دکتری عمومی

پزشکی/پرستاری/تغذیه و 

 رژیم درمانی

پرستاری و تغذیه و رژیم 

 درمانی )کارشناسی ارشد(

سال سابقه کار  5حداقل  /

تان و سبالینی مرتبط با بیمار

گذراندن دوره های 

آموزشی/ تربیت مربی مورد 

 تایید مرکز ملی

48000000 30 hospital hostess 48 مهمانداری بیمارستانی 

 متخصصین زنان و زایمان

معرفی نامه از |مصاحبه|آزمون ورودی

 محل کار

 ساله 5

 دوره فلوشیپ

متخصص زنان و فلوشیپ 

 الپاروسکوپی

سال  10دانشیار با حداقل 

آموزش جراحی های کم 

 تهاجمی

1200000000 10 Minimally 
Invasive 

Gynecologic 
surgery 

جراحی های کم 

 تهاجمی زنان

49 

 کاردانی و باالتر

 مصاحبه|آزمون ورودی

 ساله 3

 متخصص

 نورولوژی

سال سابقه  5حداقل 

تدریس و کار در مراکز 

درمانی در حوزه اصول و 

مبانی سیگنال های بیو 

 EEGالکتریکی و 

40000000 25 Electroencephalo
gram (EEG) Signal 

Acquisition 

اخذ سیگنال 

 الکتروانسفالوگرام

50 

 گواهینامه یا تخصص ارولوژی

 |مصاحبه

 ساله 5

 دوره فلوشیپ

 ارولوژی ترمیمی

سال سابقه  3استادیار با 

سال سابقه  3آموزشی و 

کار در حیطه ارولوژی 

 ترمیمی

120000000 3 Reconstructive 
urology ( Level 1 ) 

ارولوژی ترمیمی ) 

 )1سطح 

51 



14 
 

دکترای حرفه ای پزشکی ،کارشناس 

ارشد و باالتر کلیه رشته های خون 

شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 

شناسی، )هماتولوژی(، ایمنی 

پرستاری، مامائی، کارشناس علوم 

 آزمایشگاهی،کارشناس پرستاری

 سایر|معرفی نامه از محل کار|مصاحبه

 روشها

 ساله 4

 متخصص

پاتولوژی، داخلی، بیهوشی، 

پزشکی اجتماعی، دکترای 

 هماتولوژی وبانک خون

دانشیار با حداقل سه سال 

سال 8سابقه آموزشی و 

سابقه کار در سازمان انتقال 

ون/ بانک خون یا خ

بخشهای مصرف کننده 

 خون وفراورده

40000000 25 Supervision Of 
Blood 

Transfusion 
Procedures 

نظارت بر فرایندهای 

انتقال خون و فرآورده 

 های آن

52 

متخصص  -متخصص زنان و زایمان 

 کودکان و فوق تخصص های مربوطه

دکترا یا کارشناس  -پزشک عمومی  -

کارشناس در رشته های ارشد و یا 

پرستاری، مامایی، تغذیه، بهداشت 

 خانواده و بهداشت مادر و کودک

محل خدمت یا سابقه  -جنسیت: زن 

فعالیت در زمینه کمک به مادران در 

با توجه به اطالعات  -امر شیردهی 

زمینه ای یکسان گروه های هدف در 

مورد آموزش، نیازی به تفکیک و 

جداگانه نمی اجرای برنامه به صورت 

 .باشد

 |مصاحبه|آزمون ورودی

 ساله 5

 فوق تخصص

 رشته های مرتبط با کودکان

ترجیحاً عضو هیئت علمی 

سابقه  * و با یک تا سه سال

تدریس درزمینه ترویج 

نهایتاً  * تغذیه با شیرمادر

انتخاب مربی / کارشناس 

برعهده مسئول علمی دوره 

می باشد. * ترجیحا ارائه 

 نظریآموزش در بخش 

50000000 28 Lactation 
counselor 

training course 

 53 تربیت مشاور شیردهی

دانشنامه یا گواهینامه فوق تخصص 

 ریه

 |مصاحبه|آزمون ورودی

 ساله 5

 فوق تخصص

 ریه

سال  5استادیار با حداقل 

سابقه کار در حیطه 

Interventional 
pulmonology 

1500000000 3 Interventional 
pulmonology 

اقدامات مداخله ای 

 بیماریهای تنفسی

54 

دکتری تخصصی علوم اعصاب، 

 کارشناسان اتاق عمل و هوشبری

 ساله 5

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

علوم اعصاب، آناتومی، 

نورولوژی، جراحی مغز و 

 اعصاب و نوروآنستزی

سال  2ستادیار، با سابقه ا

تدریس در زمینه اعصاب 

50000000 10 Intra Operative 
Neuro 

Monitoring 
(IONM) 

پایش عصبی تحت 

 عمل جراحی

55 
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حداقل مرکزی و محیطی و 

سال سابقه کار با دستگاه  2

 های نورومانیتورینگ

کاردان و کارشناس علوم 

آزمایشگاهی ) بدون نیاز به سابقه 

کاری (/ کارشناس ارشد گروه علوم 

پایه پزشکی با مدرک پایه کارشناسی 

 آزمایشگاهیعلوم 

 |آزاد|معرفی نامه از محل کار

 ساله 5

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

علوم آزمایشگاهی/ علوم 

پایه پزشکی در حوزه های 

هماتولوژی و بانک خون و 

 بیوشیمی

سال سابقه  2ستادیار، ا

سال سابقه  10تدریس و 

کار در حوزه فلبوتومی و 

نمونه برداری و فرآیند پره 

آنالیز در آزمایشگاه/ 

متخصص پاتولوژی دارای 

مدرک تکمیلی علوم 

آزمایشگاهی نیز قابل قبول 

 .است

30000000 40 Phlebotomy for 
medical 

laboratory 

فلبوتومی ) نمونه گیری 

 در آزمایشگاه بالینی(

56 

کارشناسی در رشته های مختلف 

علوم پایه، گروه پزشکی، رادیولوژی، 

پیراپزشکی، بیولوژی، D.Ph علوم

 کارشناسی -توانبخشی و پرستاری 

ارشد و تشریح و سایر رشته های 

ه متخصصین رشت -علوم پایه پزشکی 

های پزشکی قانونی، قلب و عروق، 

جراحی قلب و سایر رشته های مرتبط 

با تخصص قلب و عروق و پزشکی 

 قانونی

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

 علوم تشریح

سال  5استادیار با حداقل 

سابقه تدریس تئوری 

وعملی در زمینه تشریح 

 قلب

34000000 30 heart dissection: 
introductory 

level 

تشریح قلب: سطح 

 مقدماتی

57 

دانشنامه یا گواهینامه تخصص چشم 

 پزشکی

دانشنامه یا گواهینامه تخصص چشم 

 |آزاد|مصاحبه|پزشکی آزمون ورودی

 ساله 5

 دوره فلوشیپ

فلوشیپ چشم پزشک/ 

 ویتره و رتین

سال  3دانشیار/ حداقل 

سابقه آموزش در زمینه 

غربالگری رتینوپاتی نارسی 

سال سابقه  5و حداقل 

65000000 3 Evaluation of 
Prematurity 
Retinopathy 

ارزیابی رتینوپاتی 

 نوزادان نارس

58 
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غربالگری و درمان 

 رتینوپاتی نارسی

 -دارابودن شماره نظام تغذیه 

دارابودن شماره نظام پزشکی )مختص 

 PhD( پزشکان با تغذیه

 آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

 تغذیه

داقل استادیار/ دارای ح

سال سابقه  2حداقل 

فعالیت آموزشی و کار در 

بیمارستان به تایید مدیر 

گروه تغذیه و رئیس 

 بیمارستان

70000000 15 Nutrition in 
hospital care 

مراقبت های تغذیه 

 بیمارستانی پیشرفته

59 

اردانی و باالتر رشته های اتاق ک

عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و 

 کارشناس به باالتر رشته مامایی

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 2

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

دکتری تخصصی با مدرک 

کارشناسی ارشد ویژه یا 

 پرستاری داخلی جراحی

قه سابستادیار و باالتر/ با ا

سال  2سال کار بالینی و  3

سابقه آموزشی در حیطه 

مراقبت پرستاری از بیماران 

مبتال به اختالالت سیستم 

 تنفسی

20000000 50 Providing health 
services to 

Corona Patients 
in the Covid crisis 

ارائه خدمات سالمت 

به بیماران کووید در 

 بحران بیماری

60 

 باالترپزشک عمومی و 

 پروانه فعالیت حرفه ای

 مصاحبه

 ساله 5

 (Ph.D)دکتری تخصصی 

 طب چینی/ طب سوزنی

 دانشیار

800000000 12 Acupuncture for 
physician 

طب سوزنی برای 

 پزشکان

61 

کارشناسی در رشته های مختلف 

گروه علوم پزشکی، رادیولوژی، 

پرستاری، توانبخشی، بیولوژی، علوم 

علوم اعصاب، اعصاب شناختی، 

کارشناسی ارشد و علوم تشریح و 

سایر رشته های علوم پایه پزشکی، 

پزشکی  D.Ph دستیاری در رشته های

قانونی ،جراحی اعصاب، نورولوژی، 

روانپزشکی، هوش مصنوعی و سایر 

 رشته های مرتبط علوم پزشکی

 متخصص

پزشکی قانونی/ علوم 

 تشریح

سال سابقه  5استادیار با 

تدریس و کار عملی در 

حیطه پزشکی قانونی و 

حوزه های مرتبط با تشریح 

 مغز

42000000 30 brain dissection: 
introductory 

level 

تشریح مغز: سطح 

 مقدماتی

62 
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پذیرش دستیاران با معرفی نامه از 

محل دانشگاه محل تحصیل امکان 

 .اهد بودپذیر خو

 آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 

مامایی کارشناسان  -پزشکان عمومی 

 و باالتر

ماماهای کاردان شاغل در واحدهای 

زایمانی از جمله تسهیالت زایمانی 

نیز واجد شرایط شرکت در دوره 

هستند/ پروانه مطب برای پزشکان 

 .عمومی الزامی است

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 (Ph.D)کتری تخصصی د

 /بهداشت باروری/مامایی

 متخصص زنان

سال سابقه  2دانشیار/ با 

سال سابقه  5آموزشی و 

 کار در اتاق زایمان

40000000 12 Management 
skills of 

postpartum 
hemorrhage and 

hemorrhagic 
shock after 

normal vaginal 
delivery 

مهارت های پایه 

مدیریت خونریزی های 

پس از زایمان طبیعی و 

 شوک هموراژیک

63 

کارشناسی مددکاری اجتماعی/ 

 اجتماعی و باالترخدمات 

انش آموختگان روان شناسی و د

مشاوره شاغل در پست سازمانی 

مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی، 

در صورت عالقمندی و برخورداری 

از سوابق کاری مرتبط در صورت 

قبولی در مصاحبه میتوانند در دوره 

 .شرکت کنند

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 (Ph.D)کتری تخصصی د

 اجتماعیمددکاری 

سال  3ستادیار/ حداقلا

سال  3سابقه آموزشی و 

سابقه خدمت مددکاری 

 اجتماعی

80000000 30 Palliative Care 
Social Work 

مددکاری اجتماعی 

 مراقبت تسکینی

64 

گواهینامه یا دانشنامه انکولوژی 

 )رادیوتراپی(

 متخصصان غیر هیات علمی

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 5

 متخصص

 )رادیوتراپی(انکولوژی 

سال سابقه  5دانشیار / با 

 کار آموزشی و درمانی

150000000 24 Updates on 
Radiation 
Oncology 

رادیوانکولوژی ) دوره 

 تکمیلی (

65 

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت 

 ویژه نوزادان

سابقه یک سال کار در بخش های 

نوزادان یا ویژه نوزادان/ پرستاران با 

 با ارائه گواهینامهمدرک کارشناسی 

 (Ph.D)کتری تخصصی د

 پرستاری

سال  5استادیار/ دارای 

سابقه آموزشی و بالینی در 

 بخش مراقبت ویژه نوزادان

120000000 25 Respiratory 
nursing care of 

newborns 
Develipmantal 

approach 

پرستاری مراقبت 

تنفسی نوزادان با 

 رویکرد تکاملی

66 
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دوره ضرورت های پرستاری مراقبت  

ویژه نوزادان صادره از مرکزملی نیز 

مجاز به شرکت در این دوره خواهند 

 .بود

 |آزاد|مصاحبه

 ساله 5

کارشناسی و یا باالتر مددکاری 

اجتماعی، پرستاری، مامایی، 

های شناسی و یا سایر رشتهروان

 مرتبط با خدمات سالمت

 مصاحبه

 ساله 5

 متخصص

 داخلی

سال  1 انشیار/ حداقلد

سابقه مطالعاتی و 

سال  2ریزی اجرایی، برنامه

سال  2سابقه آموزشی و 

سابقه کار در زمینه بیماران 

با معضالت روانی و 

 اجتماعی بیماران مزمن

75000000 30 Complex Patient 
(Case) Manager 
Training Course 

تربیت مدیر بیمار 

 پیچیده

67 

گواهینامه / دانشنامه تخصصی گوش 

 - وحلق وبینی وجراحی سرو گردن

 فلوشیپ اتولوژی ونورواتولوژی

معرفی نامه از |مصاحبه|زمون ورودیآ

 |محل کار

 ساله 5

 دوره فلوشیپ 

 /تولوژی یا نورو اتولوژیا

متخصص گوش وگلو 

 وبینی وجراحی سرو گردن

سال  10استادیار با حداقل 

 سابقه آموزشی و جراحی

 مرتبط

150000000 1 Endoscopic 
(transcanal) Ear 

Surgery 

جراحی آندوسکپیک 

گوش به روش ترانس 

 کانال )اندوسکوپیک(

68 


