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 1396سال ) فلوشيپ(جدول ظرفيت آزمون پذيرش دستيار دوره تكميلي تخصصي 

 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

ميه
  1 پيوند كليه جراحي كليه و مجاري ادراري تناسليارو

ان
صفه

ا
 

 

 چشم
 1 بيماري هاي قرينه و خارج چشمي

 1 ويتره ورتين
 2 )الپاراسكوپي(جراحي عمومي درون بين  جراحي عمومي

 2 )اينترونشنال كارديولوژي(اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال  تخصص قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق

 بيهوشي
 2 )نوروآنستزيا(بيهوشي مغز و اعصاب 

  1  قلببيهوشي 

 جراحي ستون فقرات ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب
2 

 )نفر 1از هر رشته (

 PICU( 2(مراقبت هاي ويژه كودكان  جراحي عمومي، كودكان، بيهوشي
بيماري هاي داخلي، كودكان، طب اورژانس، پزشكي قانوني، 

  سم شناسي با پايه پزشكي Ph.D، بيهوشي
 2 سم شناسي باليني و مسموميت ها

 1 صرع بيماري هاي مغز و اعصاب

ران
اي

 

 چشم

 1 بيماري هاي قرينه و خارج چشمي
 2 ويتره ورتين

 1 )اكولوپالستيك(جراحي پالستيك و ترميمي چشم 
 1 گلوكوم

 2 جراحي درون بين زنان زنان و زايمان

 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

 1 پيوند كليه
 3 اندويورولوژي

 1 )اروانكولوژي(تناسلي  _سرطان هاي دستگاه ادراري

 جراحي عمومي

 2 جراحي كولوركتال
 2 سوختگي

 2 )الپاراسكوپي(جراحي عمومي درون بين 

 بيهوشي
 3 درد در بيهوشي
 5 بيهوشي قلب

 گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن

 1 نورواتولوژي _اتولوژي
 1 )رينولوژي(بيني و سينوس 

 1 الرينگولوژي

 جراحي ستون فقرات ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب
3 

  )نفر 2 ارتوپدي(
 )نفر 1مغز و اعصاب (



2 
 

 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

 

ران
اي

 

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

 4 الكتروفيزيولوژي باليني قلب
  5 )اينترونشنال كارديولوژي(مداخله اي قلب و عروق بزرگسال اقدامات 

 7 اكوكارديوگرافي
 2 بيماري هاي مادرزادي قلب در بالغين

 3 نارسايي قلب و پيوند
 3 جراحي بيماري هاي مادرزادي قلب فوق تخصصي جراحي قلب و عروق

 1 )اينترونشنال كودكان(كودكان اقدامات مداخله اي قلب و عروق  فوق تخصص قلب كودكان
 2 جراحي دست ارتوپدي، جراحي عمومي

 ارتوپدي

 1 جراحي تومورهاي اسكلتي عضالني
 2 جراحي زانو

 1 جراحي هيپ و لگن
 PICU( 1(مراقبت هاي ويژه كودكان  جراحي عمومي، كودكان، بيهوشي

 2 روان درماني روانپزشكي
  1  نوروواسكوالر اينترونشن  بيماري هاي مغز و اعصاب، راديولوژي جراحي مغز و اعصاب،

واز
اه

 

 1 بيهوشي قلب بيهوشي
 2 تروما در جراحي عمومي جراحي عمومي

يه ا
بق

...
 

 * 1 )اينترونشنال كارديولوژي(اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال  تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

ريز
 تب

 چشم
 1 هاي قرينه و خارج چشمي بيماري

 1 ويتره ورتين
 1 تروما در جراحي عمومي جراحي عمومي

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق
 4 )اينترونشنال كارديولوژي(اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال 
 2 اكوكارديوگرافي

 زنان و زايمان

 2 انكولوژي زنان
 1 ناباروري

 2 مادر و جنينطب 
 1 پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني بيماري هاي عفوني و گرمسيري، كودكان، داخلي، پزشكي اجتماعي

 1 طب تسكيني داخلي، بيهوشي، جراحي عمومي، پرتودرماني
 1 بيهوشي كودكان  بيهوشي

  1  ارولوژي زنان  جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي
  )داوطلبين زن(



3 
 

 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

ران
ته

 

 چشم

 1 )استرابيسم(چشم پزشكي كودكان و انحراف چشم 
 4 بيماري هاي قرينه و خارج چشمي

 4 ويتره ورتين
 1 )اكولوپالستيك(جراحي پالستيك و ترميمي چشم 

 2 گلوكوم

 زنان و زايمان

 3 انكولوژي زنان
 4 ناباروري

 6 طب مادر و جنين
 2 اختالالت كف لگن در زنان
 3 جراحي درون بين زنان

 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

 1 پيوند كليه
 2 )اروانكولوژي(تناسلي  _سرطان هاي دستگاه ادراري

 1 اندويورولوژي
 2 ارولوژي كودكان

 جراحي عمومي

 2 )الپاراسكوپي( جراحي عمومي درون بين
 1 جراحي پستان

 1 جراحي كولوركتال
 1 جراحي غدد

 1 جراحي صفراوي و پيوند كبد
 3 جراحي سرطان

 بيهوشي
 3 درد در بيهوشي

 1 )نوروآنستزيا(بيهوشي مغز و اعصاب 
 1 طب تسكيني داخلي، بيهوشي، جراحي عمومي، پرتودرماني

 2 مولكولي و سيتوژنتيك آسيب شناسي آسيب شناسي
 2 )درماتوپاتولوژي(آسيب شناسي پوست  آسيب شناسي، پوست

 1 پوست كودكان پوست
 2 جراحي سر و گردن گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن، جراحي عمومي

 گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن

 2 نورواتولوژي _اتولوژي
 2 )رينولوژي(بيني و سينوس 

 1 الرينگولوژي
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 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

ران
 ته

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

 4 الكتروفيزيولوژي باليني قلب
 7 )اينترونشنال كارديولوژي(اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال 
 3 اكوكارديوگرافي

 اعصاببيماري هاي مغز و 
 MS( 2(مولتيپل اسكلروزيس 

 2 صرع
 2 راديولوژي مداخله اي راديولوژي

 2 جراحي دست ارتوپدي، جراحي عمومي

 ارتوپدي

 1 ارتوپدي كودكان
 2 جراحي زانو

 1 جراحي هيپ و لگن

 جراحي ستون فقرات ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب
2 

 )نفر 1از هر رشته (

 1 جراحي مغز و اعصاب كودكان اعصابجراحي مغز و 

 روانپزشكي

 3 )سايكوسوماتيك(طب روان تني 
 3 روان درماني

 1 جنسي _رواني
 2 پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني بيماري هاي عفوني و گرمسيري، كودكان، داخلي، پزشكي اجتماعي

 2 باليني HIV /AIDS تخصص، فوق تخصص عفوني كودكان و بزرگساالن
 PICU( 2(مراقبت هاي ويژه كودكان  جراحي عمومي، كودكان، بيهوشي

 روانپزشكي، گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن، طب كار،
 بيماري هاي مغز و اعصاب، كودكان، فوق تخصص ريه بزرگسال

 3 پزشكي خواب

 1 نوروفيزيولوژي باليني كودكان فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان، تخصص بيماري هاي مغز و اعصاب

راز
شي

 
 چشم

 1 بيماري هاي قرينه و خارج چشمي
 1 ويتره ورتين

 1 )استرابيسم(چشم پزشكي كودكان و انحراف چشم 

 آسيب شناسي
 2 آسيب شناسي مولكولي و سيتوژنتيك

  1  هماتوپاتولوژي

 زنان و زايمان

 1 انكولوژي زنان
 1 ناباروري

 2 مادر و جنينطب 
 1 جراحي درون بين زنان

 1 )درماتوپاتولوژي(آسيب شناسي پوست  آسيب شناسي، پوست



5 
 

 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

 

  جراحي عمومي

 2 جراحي كولوركتال
 2 جراحي صفراوي و پيوند كبد
 2 تروما در جراحي عمومي

 1 جراحي سرطان
 1 )الپاراسكوپي(جراحي عمومي درون بين 

 بيهوشي

 1 بيهوشي پيوند اعضاء داخلي شكم
 1 بيهوشي قلب
  2  بيهوشي كودكان

 PICU( 3(مراقبت هاي ويژه كودكان  جراحي عمومي، كودكان، بيهوشي

 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي
 2 )اروانكولوژي(تناسلي  _سرطان هاي دستگاه ادراري

 1 اندويورولوژي
 1 )اينترونشنال كودكان(اقدامات مداخله اي قلب و عروق كودكان  فوق تخصص قلب كودكان

 2 )اينترونشنال كارديولوژي(اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال  تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق
 2 راديولوژي مداخله اي راديولوژي
 1 ارتوپدي كودكان ارتوپدي

 جراحي ستون فقرات ارتوپدي، جراحي مغز و اعصاب
2 

 )نفر 1از هر رشته (

 1 نورواتولوژي _اتولوژي گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن

تي
هش

د ب
شهي

 

 چشم

 2 بيماري هاي قرينه و خارج چشمي
 2 ويتره ورتين

 1 )اكولوپالستيك(جراحي پالستيك و ترميمي چشم 
 1 گلوكوم

  *1  آسيب شناسي چشم

 زنان و زايمان

 2 انكولوژي زنان
 1 طب مادر و جنين

 2 ناباروري

 جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

 2 پيوند كليه
 1 )اروانكولوژي(تناسلي  _سرطان هاي دستگاه ادراري

 1 ارولوژي كودكان
 2 ارولوژي ترميمي
 1 ارولوژي زنان
 3 اندويورولوژي



6 
 

 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

تي
هش

يدب
 شه

 1 صرع بيماري هاي مغز و اعصاب

 جراحي عمومي

 2 جراحي سرطان
 2 جراحي پستان
 2 )الپاراسكوپي(جراحي عمومي درون بين 

 بيهوشي

 4 درد در بيهوشي
 2 بيهوشي كودكان
 2 بيهوشي قلب

 2 )درماتوپاتولوژي(آسيب شناسي پوست  آسيب شناسي، پوست

   گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن
 1 )رينولوژي(بيني و سينوس 

  1  نورواتولوژي _اتولوژي

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

 1 الكتروفيزيولوژي باليني قلب
 1 اكوكارديوگرافي

 3 )اينترونشنال كارديولوژي(مداخله اي قلب و عروق بزرگسال اقدامات 

 2 جراحي دست ارتوپدي، جراحي عمومي

 ارتوپدي

 1 ارتوپدي كودكان
 2 جراحي زانو

 1 جراحي هيپ و لگن
 1 استريوتاكسي و فانكشنال مغز و اعصاب جراحي مغز و اعصاب

 2 )سايكوسوماتيك(طب روان تني  روانپزشكي
بيماري هاي داخلي، كودكان، طب اورژانس، پزشكي قانوني، 

 سم شناسي با پايه پزشكي Ph.D، بيهوشي
 6 سم شناسي باليني و مسموميت ها

 3 بيماري هاي عفوني در بيماران مبتال به نقص ايمني و پيوند بيماري هاي عفوني و گرمسيري
  روانپزشكي، گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن، طب كار، 
 بيماري هاي مغز و اعصاب، كودكان، فوق تخصص ريه بزرگسال

 2 پزشكي خواب

 PICU( 2(مراقبت هاي ويژه كودكان  جراحي عمومي، كودكان، بيهوشي

دان
زاه

 

 1 ويتره ورتين چشم

ين
 1 پزشكي خواب كودكان كودكانقزو

ان
كرم

 

 1 پوست كودكان پوست
 1 )درماتوپاتولوژي(آسيب شناسي پوست  آسيب شناسي، پوست



7 
 

 ظرفيت )فلوشيپ(رشته تكميلي تخصصي  رشته پيش نياز دانشگاه

ران
زند

ما

 1 )سايكوسوماتيك(طب روان تني  روانپزشكي

هد
مش

  

 چشم

 2 بيماري هاي قرينه و خارج چشمي
 1 ويتره ورتين

 1 )استرابيسم(كودكان و انحراف چشم چشم پزشكي 

 زنان و زايمان
 1 ناباروري

 1 انكولوژي زنان
 1 اندويورولوژي جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

 جراحي عمومي
 1 تروما در جراحي عمومي

 2 )الپاراسكوپي(جراحي عمومي درون بين 

 بيهوشي
 1 بيهوشي قلب
 1 بيهوشي كودكان

 گلووبيني و جراحي سروگردنگوش و 
 1 )رينولوژي(بيني و سينوس 

 1 نورواتولوژي _اتولوژي
 1 جراحي سر و گردن گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن، جراحي عمومي

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق
 2 )اينترونشنال كارديولوژي(اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال 
 2 اكوكارديوگرافي

 1 راديولوژي مداخله اي راديولوژي
بيماري هاي داخلي، كودكان، طب اورژانس، پزشكي قانوني، 

 سم شناسي با پايه پزشكي Ph.D، بيهوشي
 3 سم شناسي باليني و مسموميت ها

 PICU( 2(مراقبت هاي ويژه كودكان  جراحي عمومي، كودكان، بيهوشي

زد
ي

 

 2 ناباروري زنان و زايمان
 1 )رينولوژي(بيني و سينوس  گوش و گلووبيني و جراحي سروگردن

هي
شگا

دان
اد 

جه
  

)
ران

ته
(

 

  زنان و زايمان
 1 )پژوهشگاه رويان( ناباروري

 1 )مركز ناباروري ابن سينا(ناباروري 

  ...).دانشگاه بقيه ا(اولويت پذيرش، با داوطلبين واجد شرايط پذيرش كادر رسمي سپاه پاسداران انقالب اسالمي خواهد بود   *

  ).هيدبهشتيدانشگاه ش. (مي باشد شيرازالزم به ذكر است رشته آسيب شناسي چشم به صورت چرخشي با دانشگاه   *
 


