
 ليست مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي                      

 رديف نام رشته

 ۱ فوق تخصص ايمنولوژی و آلرژی اطفال  

 ۲ فوق تخصص بيماريهای ريه

 ۳  فوق تخصص خون و سرطان بالغين

 ۴ فوق تخصص قلب اطفال 

 ۵  فوق تخصص عفونی اطفال 

 ۶  فوق تخصص غدد اطفال 

 ۷  دد درون ريز و متابوليسم فوق تخصص غ

 ۸  فوق تخصص کليه اطفال 

 ۹  فوق تخصص گوارش اطفال 

 ۱۰  فوق تخصص گوارش داخلی 

 ۱۱ فوق تخصص نفرولوژی

 ۱۲ فوق تخصص بيماريهای قلب و عروق 

 ۱۳ فوق تخصص روماتولوژی 

 ۱۴  فوق تخصص نوزادان 

 ۱۵ فوق تخصص اعصاب اطفال 

 ۱۶ فال فوق تخصص خون و سرطان اط

 ۱۷ فوق تخصص جراحی اطفال 

فوق تخصص جراحی ترميمی ، پالستيک و 

 سوختگی 

۱۸ 

 ۱۹ فوق تخصص جراحی قفسه صدری 

 ۲۰ فوق تخصص جراحی قلب و عروق 

 ۲۱ فوق تخصص روانپزشکی اطفال 

 ۲۲ متخصص بيماريهای داخلی 

 ۲۳ متخصص بيماريهای عفونی و گرمسيری 

 ۲۴ و عروق متخصص بيماريهای قلب 

 ۲۵ متخصص بيماريهای کودکان 

 ۲۶ متخصص بيماريهای مغز و اعصاب  

 ۲۷ متخصص جراحی استخوان و مفاصل 

 ۲۸ متخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی کليه و مجاری ادراری 

  تناسلی –

۲۹ 

 ۳۰ متخصص جراحی مغز و اعصاب 

 ۳۱ متخصص چشم پزشکی 

متخصص گوش ، گلو و بينی و جراحی 

 سر و گردن 

۳۲ 

 ۳۳ متخصص زنان و زايمان 

 ۳۴ متخصص آسيب شناسی

 ۳۵ متخصص بيماريهای پوست 

 ۳۶ متخصص بيهوشی 

 ۳۷ متخصص پرتودرمانی 

 ۳۸ متخصص پزشکی اجتماعی

 ۳۹ متخصص پزشکی قانونی 

 ۴۰ متخصص پزشکی هسته ای 

 ۴۱ متخصص راديولوژی 

 ۴۲  متخصص روانپزشکی 

 ۴۳ نس متخصص طب اورژا

 ۴۴ متخصص طب فيزيکی و توانبخشی 

 ۴۵ متخصص طب کار

 ۴۶ متخصص پزشکی ورزشی 

 ۴۷ متخصص علوم آزمايشگاهی

متخصص راديولوژی دهان و فک و 

 صورت

۴۸ 

 ۴۹ متخصص دندانپزشکی کودکان

 ۵۰ متخصص پروتزهای دندانی

 ۵۱ متخصص دندانپزشکی ترميمی

 ۵۲  متخصص جراحی دهان و فک و صورت

 ۵۳  متخصص بيماريهای دهان و تشخيص

 ۵۴ متخصص اندودانتيکس

 ۵۵ متخصص ارتودانتيکس

 ۵۶ متخصص پريودانتيکس

 ۵۷ متخصص آسيب شناسی فک و صورت

 ۵۸ دکترای آمار زيستی

)دستياری(دکترای اپيدميولوژی   ۵۹ 

 ۶۰ دکترای انگل شناسی

 ۶۱ دکترای ايمنی شناسی

 ۶۲ دکترای بيوشيمی بالينی

دکترای حشره شناسی پزشکی و مبارز با 

 ناقلين

۶۳ 

 ۶۴ دکترای روانشناسی بالينی

)ژنتيک پزشکی ( دکترای ژنتيک انسانی   ۶۵ 

)آناتومی(دکترای علوم تشريحی   ۶۶ 

 ۶۷ دکترای بافت شناسی

 ۶۸ دکترای علوم تغذيه

 ۶۹ دکترای فيزيولوژی

 ۷۰ دکترای قارچ شناسی

دكتراي باكتري (دکترای ميکروبشناسی

)شناسي  

۷۱ 

 ۷۲ دکترا ی فيزيک پزشکی

 ۷۳ دکترای ويروس شناسی

دکترای خون شناسی آزمايشگاهی و بانک 

)هماتولوژی(خون   

۷۴ 

 ۷۵ دکترای سم شناسی



نانوفناوری (دکتراي نانوتکنولوژی پزشکی 

)  پزشکی  

۷۶ 

 ۷۷ دکترای علوم اعصاب

ی پزشکی دکترای زيست فناور

)بيوتکنولوژی پزشکی (  

۷۸ 

 ۷۹ دکترای آموزش بهداشت

 ۸۰ دکترای بهداشت حرفه ای

)دستياری(دکترای بهداشت مادر و کودک   ۸۱ 

 ۸۲ دکترای بهداشت باروری

بهداشت محيط) مهندسي(دكتراي   ۸۳ 

 ۸۴ دکترای فرآورده های بيولوژيک

 ۸۵ دکترای فارماکولوژی

ارويیدکترای  بيوتکنولوژی د  ۸۶ 

 ۸۷ دکترای فارماکوسيوتيکس

 ۸۸ دکترای شيمی دارويی

 ۸۹ دکترای فارماکوگنوزی

 ۹۰ دکترای داروسازی بالينی

 ۹۱ دکترای داروسازی هسته ای

دکترای سالمت دهان و دندانپزشکی 

 اجتماعی

۹۲ 

 ۹۳ دکترای مواد دندانی

 ۹۴ دکترای داروسازی

 ۹۵ دکترای حرفه ای دندانپزشکی

ترای حرفه ای علوم آزمايشگاهیدک  ۹۶ 

 ۹۷ دکترای حرفه ای کايروپراکتيک

 ۹۸ دکترای پرستاری

 ۹۹ دکترای مامايی

 ۱۰۰ دکترای بينايی سنجی

 ۱۰۱ دکترای گفتار درمانی

 ۱۰۲ دکترای فيزيوتراپی

 ۱۰۳ پزشكان عمومي

پزشكان عمومي شاغل در طرح پزشك 

 خانواده

۱۰۴ 

 ۱۰۵ کارشناس ارشد پرستاری

 ۱۰۶ کارشناس ارشد مامايی

 ۱۰۷ کارشناس ارشد بينايی سنجی

 ۱۰۸ کارشناس ارشد گفتار درمانی

 ۱۰۹ کارشناس ارشد فيزيوتراپی

 ۱۱۰ کارشناس ارشد داروسازی

 ۱۱۱ کارشناس ارشد شنوايی سنجی

 ۱۱۲ کارشناس ارشد کار درمانی

 ۱۱۳ کارشناس ارشد علوم آزمايشگاهی

تکنولوژی (يولوژی کارشناس ارشد راد

)پرتوشناسی  

۱۱۴ 

 ۱۱۵ کارشناس ارشد دندانپزشکی

 ۱۱۶ کارشناس پرستاری

 ۱۱۷ کارشناس مامايی

 ۱۱۸ کارشناس بينايی سنجی

 ۱۱۹ کارشناس گفتار درمانی

 ۱۲۰ کارشناس فيزيوتراپی

 ۱۲۱ کارشناس داروسازی

 ۱۲۲ کارشناس شنوايی سنجی

 ۱۲۳ کارشناس کاردرمانی

علوم آزمايشگاهیکارشناس   ۱۲۴ 

 ۱۲۵ کارشناس  راديولوژی
 

  بسمه تعالي

  

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  معاونت آموزشي

  اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
  

  

  

  

  

  

 ليست مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي 
  
  
  
  
  
  
  

 ۱۳۸۸سال 


