
                       جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(                  

 0410خرداد ماه سال 
 

1 

 ارتشدانشگاه 

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 2 روانپزشکی نظامی روانپزشکی

 ارومیهدانشگاه 

 2 پيوند كليه جراحی كليه و مجاري ادراري تناسلی

 2 بيهوشی قلب بيهوشی

بيماري هاي داخلی، كودكان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بيهوشی، 

PhD سم شناسی با پايه پزشکی 
 3 سم شناسی بالينی

 اصفهاندانشگاه 

 چشم
 1 بيماري هاي قرينه و خارج چشمی

 1 ويتره ورتين

 2 جراحی عمومی درون بين جراحی عمومی

 تخصص قلب و عروق، فوق تخصص قلب و عروق
 3 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال

 1 اكوكارديوگرافی

 زنان و زايمان

 1 انکولوژي زنان

 1 ناباروري

 1 جراحی درون بين زنان

 1 طب مادر و جنين

 بيهوشی

 1 بيهوشی مغز و اعصاب

 1 بيهوشی قلب

 2 بيهوشی كودكان

 جراحی ستون فقرات ارتوپدي، جراحی مغز و اعصاب
2 

 نفر( 1)از هر رشته 

 1 جراحی مغز و اعصاب كودكان جراحی مغز و اعصاب

 2 مراقبت هاي ويژه كودكان عمومی، كودكان، بيهوشیجراحی 

 1 روانپزشکی عصبی و نورولوژي رفتاري روانپزشکی، بيماري هاي مغز و اعصاب

بيماري هاي داخلی، كودكان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بيهوشی، 

PhD سم شناسی با پايه پزشکی 
 2 سم شناسی بالينی

 1 صرع بيماري هاي مغز و اعصاب

روانپزشکی، گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، طب كار، بيماري هاي مغز 

 ، بيهوشی، بيماري هاي داخلی، فوق تخصص ريه بزرگسال*و اعصاب، كودكان
 1 پزشکی خواب

 1 نوروماسکولر بيماري هاي مغز و اعصاب، طب فيزيکی و توانبخشی
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 دانشگاه ایران

 0410ظرفیت سال  )فلوشیپ(رشته تکمیلی تخصصی  رشته پیش نیاز

 چشم

 2 بيماري هاي قرينه و خارج چشمی

 2 ويتره ورتين

 1 چشم جراحی پالستيك و ترميمی

 1 گلوكوم

 1 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم

 زنان و زايمان

 2 جراحی درون بين زنان

 2 آنکولوژي زنان

 1 ناباروري

 1 طب مادر و جنين

 مجاري ادراري تناسلیجراحی كليه و 

 1 پيوند كليه

 4 اندويورولوژي

 1 تناسلی _سرطان هاي دستگاه ادراري

 جراحی عمومی

 2 جراحی سوختگی

 3 جراحی عمومی درون بين

 1 جراحی كوركتال

 2 جراحی بيماري هاي پستان

 بيهوشی

 3 درد

 6 بيهوشی قلب

 1 اي ناحيه بيهوشی

 سروگردن گوش و گلووبينی و جراحی

 1 نورواتولوژي _اتولوژي

 1 بينی و سينوس

 1 الرينگولوژي

 1 جراحی سر و گردن گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، جراحی عمومی

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

 4 الکتروفيزيولوژي بالينی قلب

 8 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال

 9 اكوكارديوگرافی

 2 بيماري هاي مادرزادي قلب در بالغين

 4 نارسايی قلب و پيوند

 2 كارديوآنکولوژي
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 ایراندانشگاه 

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

راديولوژي، تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و 

 عروق، فوق تخصص قلب كودكان
 2 تصويربرداري قلب و عروق

 3 جراحی بيماري هاي مادرزادي قلب تخصصی جراحی قلب و عروق فوق

 2 اقدامات مداخله اي قلب و عروق كودكان فوق تخصص قلب كودكان

 2 جراحی دست ارتوپدي

 2 جراحی دست جراحی عمومی )جراحی پالستيك(

 ارتوپدي

 1 جراحی تومورهاي اسکلتی عضالنی

 3 جراحی زانو

 2 جراحی هيپ و لگن

 1 جراحی شانه و آرنج

 2 مراقبت هاي ويژه كودكان جراحی عمومی، كودكان، بيهوشی

 روانپزشکی

 2 روان درمانی

 3 طب روان تنی

 3 روانپزشکی سالمندان

 1 نوروواسکوالر اينترونشن جراحی مغز و اعصاب، بيماري هاي مغز و اعصاب، راديولوژي

سروگردن، طب كار، بيماري روانپزشکی، گوش و گلووبينی و جراحی 

، بيهوشی، ، فوق تخصص ريه بزرگسال*هاي مغز و اعصاب، كودكان

 بيماري هاي داخلی

 2 پزشکی خواب

 1 راديولوژي مداخله اي راديولوژي

 1 جراحی قاعده جمجمه اعصاب و مغز جراحی

 جراحی ستون فقرات ارتوپدي، جراحی مغز و اعصاب
4 

 نفر( 2)ارتوپدي 

 نفر( 2اعصاب )مغز و 

 1 آسيب شناسی گوارش آسيب شناسی

 ورودی تخصص کودکان در صورتی است که مدیر برنامه متخصص کودکان و عرصه اصلی نیز در بخش کودکان باشد.  *
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 اهوازدانشگاه 

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 1 بيهوشی قلب بيهوشی

 1 سرطانجراحی  جراحی عمومی

 1 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بيماري هاي داخلی، كودكان

 سم شناسی با پايه پزشکی PhDبيهوشی، 
 1 سم شناسی بالينی

 بقیه ا... )عج(دانشگاه 

 *2 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

 تبریزدانشگاه 

 1 بيماري هاي قرينه و خارج چشمی چشم

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق
 4 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال

 2 اكوكارديوگرافی

 زنان و زايمان

 1 انکولوژي زنان

 2 ناباروري

 1 طب مادر و جنين

 1 اختالالت كف لگن در زنان

 1 پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستانی بيماري هاي عفونی و گرمسيري، كودكان، داخلی، پزشکی اجتماعی

 1 طب تسکينی داخلی، بيهوشی، جراحی عمومی، پرتودرمانی

 بيهوشی
 2 بيهوشی كودكان

 1 بيهوشی قلب

 )داوطلبين زن( 2 زنانارولوژي  جراحی كليه و مجاري ادراري تناسلی

 2 بيماري هاي عروقی مغز و سکته مغزي )استروک( بيماري هاي مغز و اعصاب

 فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان،

 تخصص بيماري هاي مغز و اعصاب
 1 نوروفيزيولوژي بالينی كودكان

 

 اولویت پذیرش، عضو رسمی سپاه )فقط برادر( یک نفر و اعضاء رسمی سایر نیروهای مسلح )خواهر و برادر( یک نفر  *

 عضو رسمی سپاه: پرسنل رسمی سپاه پاسداران با ارایه گواهی عضویت رسمی و مجوز آزمون از یگان خدمتی توضیح عضویت ها:

  ناجا و وزارت دفاع با ارایه گواهی عضویت رسمی و مجوز آزمون از یگان خدمتیعضو رسمی سایر نیروهای مسلح: پرسنل رسمی ارتش، 
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 تهراندانشگاه 

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(

 چشم

 1 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم

 4 قرينه و خارج چشمی بيماري هاي

 4 ويتره ورتين

 2 ترميمی چشمجراحی پالستيك و 

 2 گلوكوم

 زنان و زايمان

 4 انکولوژي زنان

 6 ناباروري

 7 طب مادر و جنين

 4 اختالالت كف لگن در زنان

 4 جراحی درون بين زنان

 جراحی كليه و مجاري ادراري تناسلی

 2 پيوند كليه

 2 تناسلی _سرطان هاي دستگاه ادراري

 1 اندويورولوژي

 2 آندرولوژي

 2 ارولوژي كودكان

 جراحی عمومی

 3 جراحی عمومی درون بين

 2 جراحی بيماري هاي پستان

 2 جراحی كولوركتال

جراحی هاي كبد، پانکراس، مجاري صفراوي و 

 پيوند اعضاء داخل شکم
1 

 3 جراحی سرطان

 1 جراحی غدد درون ريز

 بيهوشی

 4 درد

 2 بيهوشی مغز و اعصاب

 2 بيهوشی كودكان

 1 تسکينیطب  بيهوشی، جراحی عمومی، پرتودرمانی داخلی،
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 تهراندانشگاه 

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 آسيب شناسی

 2 مولکوالر پاتولوژي و سيتوژنتيك

 1 سيتوپاتولوژي

 1 هماتوپاتولوژي

 2 آسيب شناسی زنان

 1 آسيب شناسی گوارش

 3 پوستآسيب شناسی  آسيب شناسی، پوست

عمومی، زنان و زايمان، بيهوشی، داخلی، آسيب شناسی، جراحی 

 كودكان، طب اورژانس
 1 طب انتقال خون

 2 پوست كودكان پوست

 2 جراحی سر و گردن گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، جراحی عمومی

 گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن

 2 نورواتولوژي _اتولوژي

 2 بينی و سينوس

 1 الرينگولوژي

 تخصص بيماري هاي قلب و عروقتخصص و فوق 

 4 الکتروفيزيولوژي بالينی قلب

 11 قلب و عروق بزرگسال اقدامات مداخله اي

 5 اكوكارديوگرافی

 1 نارسايی قلب و پيوند

 بيماري هاي مغز و اعصاب

 2 (MSمولتيپل اسکلروزيس )

 2 صرع

 2 سردرد

 راديولوژي
 3 راديولوژي مداخله اي

 4 زنانراديولوژي 

 2 جراحی دست ارتوپدي، جراحی عمومی

 ارتوپدي

 2 ارتوپدي كودكان

 3 جراحی زانو

 1 جراحی هيپ و لگن

 جراحی ستون فقرات ارتوپدي، جراحی مغز و اعصاب

3 
 نفر( 2)ارتوپدي 

 نفر( 1)مغز و اعصاب 
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 تهراندانشگاه 

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 روانپزشکی

 4 طب روان تنی

 4 روان درمانی

 2 جنسی _طب روان

 1 پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستانی بيماري هاي عفونی و گرمسيري، كودكان، داخلی، پزشکی اجتماعی

 2 بالينی HIV /AIDS تخصص، فوق تخصص عفونی كودكان و بزرگساالن

 3 هاي ويژه كودكانمراقبت  جراحی عمومی، كودكان، بيهوشی

روانپزشکی، گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، طب كار، 

، ، فوق تخصص ريه بزرگسال*بيماري هاي مغز و اعصاب، كودكان

 بيهوشی، بيماري هاي داخلی

 3 پزشکی خواب

 فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان،

 تخصص بيماري هاي مغز و اعصاب
 2 نوروفيزيولوژي بالينی كودكان

 2 نوروواسکوالر اينترونشن جراحی مغز و اعصاب، بيماري هاي مغز و اعصاب، راديولوژي

 1 نوروماسکولر بيماري هاي مغز و اعصاب، طب فيزيکی و توانبخشی

 2 روانپزشکی عصبی و نورولوژي رفتاري روانپزشکی، بيماري هاي مغز و اعصاب

 1 كودكان ساز خون بنيادي هاي سلول پيوند كودكان سرطان و خون

 1 جراحی بيماري هاي مادرزادي قلب فوق تخصصی جراحی قلب و عروق

 جراحی مغز و اعصاب
 2 جراحی مغز و اعصاب كودكان

 1 جراحی قاعده جمجمه

 2 طب سالمندي طب سالمندان، بيماري هاي مغز و اعصاب، بيماري هاي داخلی

 برنامه متخصص کودکان و عرصه اصلی نیز در بخش کودکان باشد.ورودی تخصص کودکان در صورتی است که مدیر   *
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 دانشگاه شیراز

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 چشم

 1 قرينه و خارج چشمی بيماري هاي

 1 ويتره ورتين

 1 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم

 *1 آسيب شناسی چشم

 زنان و زايمان

 1 انکولوژي زنان

 1 ناباروري

 2 طب مادر و جنين

 *2 جراحی درون بين زنان

 *1 آسيب شناسی پوست آسيب شناسی، پوست

 آسيب شناسی

 2 هماتوپاتولوژي

 1 سيتوپاتولوژي

 2 مولکوالر پاتولوژي و سيتوژنتيك

 جراحی عمومی

 2 جراحی كولوركتال

صفراوي و جراحی هاي كبد، پانکراس، مجاري 

 پيوند اعضاء داخل شکم
2 

 2 تروما در جراحی عمومی

 2 جراحی سرطان

 1 جراحی عمومی درون بين

 بيهوشی

 2 شکم بيهوشی پيوند اعضاء داخلی

 1 بيهوشی قلب

 2 بيهوشی كودكان

 2 درد

 2 مراقبت هاي ويژه كودكان جراحی عمومی، كودكان، بيهوشی

 ادراري تناسلیجراحی كليه و مجاري 
 *2 تناسلی _سرطان هاي دستگاه ادراري

 2 اندويورولوژي
 

 الزم به ذکر است رشته آسیب شناسی چشم به صورت چرخشی با دانشگاه شهیدبهشتی می باشد.  *

 می باشد. 10/10/0011رشته آسیب شناسی پوست شروع به آموزش از تاریخ   *
 



                       جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی )فلوشیپ(                  

 0410خرداد ماه سال 
 

9 

 دانشگاه شیراز

 0410ظرفیت سال  تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته رشته پیش نیاز

 1 اقدامات مداخله اي قلب و عروق كودكان فوق تخصص قلب كودكان

 *2 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

 جراحی ستون فقرات اعصاب ارتوپدي، جراحی مغز و
3 

 نفر( 1)از هر رشته 

 1 نورواتولوژي _اتولوژي گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن

نفر شروع به آموزش از  0 تناسلی _و رشته سرطان های دستگاه های ادراری ای قلب و عروق بزرگسال رشته اقدامات مداخله  *

 می باشد. 10/10/0011نفر شروع به آموزش از تاریخ  0و  10/10/0010
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 دانشگاه شهیدبهشتی

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 چشم

 2 بيماري هاي قرينه و خارج چشمی

 3 ويتره ورتين

 1 جراحی پالستيك و ترميمی چشم

 1 گلوكوم

 1 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم

 1 بيماري هاي سطح چشم

 زنان و زايمان

 3 انکولوژي زنان

 3 طب مادر و جنين

 3 ناباروري

 جراحی كليه و مجاري ادراري تناسلی

 2 پيوند كليه

 1 تناسلی _سرطان هاي دستگاه ادراري

 1 ارولوژي كودكان

 2 ارولوژي زنان

 4 اندويورولوژي

 2 ارولوژي ترميمی

 1 صرع بيماري هاي مغز و اعصاب

 جراحی عمومی

 2 جراحی سرطان

 2 جراحی بيماري هاي پستان

 3 جراحی عمومی درون بين

 *2 جراحی كوركتال

 بيهوشی

 4 درد

 2 كودكانبيهوشی 

 2 بيهوشی قلب

 1 بيهوشی مغز و اعصاب

 1 بيهوشی ناحيه اي

 2 جراحی جمجمه و فك و صورت جراحی پالستيك، ترميمی و سوختگی
 پذيرش يك نفر خانم و يك نفر آقارشته جراحی كوركتال: *
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 دانشگاه شهیدبهشتی

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

  گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن
 1 بينی و سينوس

 1 نورواتولوژي _اتولوژي

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق

 2 الکتروفيزيولوژي بالينی قلب

 2 اكوكارديوگرافی

 3 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال

 2 جراحی دست ارتوپدي، جراحی عمومی

 جراحی ستون فقرات ارتوپدي، جراحی مغز و اعصاب
2* 

 نفر( 1)از هر رشته 

 ارتوپدي

 1 ارتوپدي كودكان

 2 جراحی زانو

 2 جراحی هيپ و لگن

 جراحی مغز و اعصاب
 1 جراحی قاعده جمجمه

 1 جراحی مغز و اعصاب كودكان

 روانپزشکی

 2 طب روان تنی

 1 روان درمانی

 1 جنسی _طب روان

بيماري هاي داخلی، كودكان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بيهوشی، 

PhD سم شناسی با پايه پزشکی 
 6 سم شناسی بالينی

 4 بيماري هاي عفونی در بيماران مبتال به نقص ايمنی و پيوند بيماري هاي عفونی و گرمسيري

روانپزشکی، گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، طب كار، بيماري هاي مغز 

 داخلی، بيهوشی، بيماري هاي ، فوق تخصص ريه بزرگسال*و اعصاب، كودكان
 3 پزشکی خواب

 2 مراقبت هاي ويژه كودكان جراحی عمومی، كودكان، بيهوشی

ارتوپدي، بيماري هاي مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، طب 

 فيزيکی و توانبخشی 
 1 طب توانبخشی ضايعات نخاعی و ستون فقرات

 2 آسيب شناسی پوست آسيب شناسی، پوست

 1 سيتوپاتولوژي آسيب شناسی
الزم به ذکر است شروع دوره پذیرفته شدگان رشته جراحی ستون فقرات دانشگاه شهیدبهشتی با پیش نیاز ارتوپدی از اول مهرماه و پیش نیاز   *

 جراحی مغز و اعصاب از اول فروردین ماه می باشد.

 کودکان باشد. ورودی تخصص کودکان در صورتی است که مدیر برنامه متخصص کودکان و عرصه اصلی نیز در بخش  *
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 دانشگاه شهیدبهشتی

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 1 نوروواسکوالر اينترونشن جراحی مغز و اعصاب، بيماري هاي مغز و اعصاب، راديولوژي

 2 راديولوژي مداخله اي راديولوژي

 1 پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستانی اجتماعی بيماري هاي عفونی و گرمسيري، كودكان، داخلی، پزشکی 
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 زاهدان دانشگاه

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 2 ويتره و رتين چشم

 قزوین دانشگاه

 3 پزشکی خواب كودكان كودكان

 کرمان دانشگاه

 1 پوست كودكان پوست

 1 پوستآسيب شناسی  آسيب شناسی، پوست

 1 سيتوپاتولوژي آسيب شناسی

 مازندران دانشگاه

 2 طب روان تنی روانپزشکی
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 ه مشهددانشگا

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 چشم

 2 بيماري هاي قرينه و خارج چشمی

 2 ويتره ورتين

 1 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم

 زنان و زايمان

 1 ناباروري

 2 انکولوژي زنان

 1 جراحی درون بين زنان

 1 طب مادر و جنين

 2 اندويورولوژي كليه و مجاري ادراري تناسلیجراحی 

 جراحی عمومی

 2 تروما در جراحی عمومی

 2 بين جراحی عمومی درون

 2 جراحی سرطان

 2 جراحی كوركتال

 بيهوشی
 1 بيهوشی قلب

 2 بيهوشی كودكان

 گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن
 1 بينی و سينوس

 1 نورواتولوژي _اتولوژي

 1 جراحی سر و گردن گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، جراحی عمومی

 تخصص و فوق تخصص بيماري هاي قلب و عروق
 *2 اقدامات مداخله اي قلب و عروق بزرگسال

 1 اكوكارديوگرافی

 2 مداخله ايراديولوژي  راديولوژي

 3 مراقبت هاي ويژه كودكان جراحی عمومی، كودكان، بيهوشی

 2 بيماري هاي عروقی مغز و سکته مغزي )استروک( بيماري هاي مغز و اعصاب

روانپزشکی، گوش و گلووبينی و جراحی سروگردن، طب كار، بيماري 

، بيهوشی، ، فوق تخصص ريه بزرگسال*هاي مغز و اعصاب، كودكان

 هاي داخلیبيماري 

 2 پزشکی خواب

 2 نوروواسکوالر اينترونشن جراحی مغز و اعصاب، بيماري هاي مغز و اعصاب، راديولوژي

 ورودی تخصص کودکان در صورتی است که مدیر برنامه متخصص کودکان و عرصه اصلی نیز در بخش کودکان باشد.  *
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 دانشگاه مشهد

 0410ظرفیت سال  )فلوشیپ(رشته تکمیلی تخصصی  رشته پیش نیاز

 1 آسيب شناسی پوست آسيب شناسی، پوست

 1 جراحی دست ارتوپدي، جراحی عمومی

 ارتوپدي
 1 جراحی شانه و آرنج

 *1 جراحی زانو

 بيماري هاي داخلی، كودكان، طب اورژانس، پزشکی 

 سم شناسی با پايه پزشکی PhDقانونی، بيهوشی، 
 3 سم شناسی بالينی

 جراحی ستون فقرات جراحی مغز و اعصابارتوپدي، 
2 

 نفر( 1)از هر رشته 
 ورودی رشته جراحی زانو، شش ماه روتیشن در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد.  *
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 دانشگاه یزد

 0410ظرفیت سال  رشته تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته پیش نیاز

 3 ناباروري زنان و زايمان

 1 بينی و سينوس جراحی سروگردنگوش و گلووبينی و 

 1 آندرولوژي جراحی كليه و مجاري ادراري تناسلی

 1 پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستانی بيماري هاي عفونی و گرمسيري، كودكان، داخلی، پزشکی اجتماعی 

 پژوهشگاه رویان _جهاد دانشگاهی )تهران(

 2  ناباروري زنان و زايمان

 1 آندرولوژي مجاري ادراري تناسلیجراحی كليه و 

 مرکز ناباروری ابن سینا _جهاد دانشگاهی )تهران(

 1 ناباروري زنان و زايمان

 


