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ی 
دان

ار
ک

 (دٍ گزایؼ)ثْذاؽز ػوَهی 

 ثْذاؽز حزفِ ای

 ثْذاؽز هحیط

هذارک دشؽکی 

سکٌَلَصی دزسَؽٌبعی  

 (رادیَلَصی)

سکٌَلَصی دزسَؽٌبعی 

( رادیَسزادی)

 َّؽجزی

 سکٌَلَصی دشؽکی ّغشِ ای 

اسبق ػول 

 گبّی ػلَم آسهبیؼ

فَریشْبی دشؽکی 

دزٍسشّبی دًذاًی  

 

ثْذاؽز دّبى 

 

ی 
اس

شن
ار

ک

 (ى)ثْذاؽز ػوَهی 

 (ى)ثْذاؽز حزفِ ای 

 ( ى/ح)ثْذاؽز هحیط 

 (ح)هذیزیز خذهبر ثْذاؽشی درهبًی

 (ى)هذارک دشؽکی

 ( ح)کشبثذاری در ؽبخِ دشؽکی 

( ح)فٌبٍری اطالػبر عالهز 

 (ى/ح)هبهبیی

 (ى/ح)دزعشبری 

 (ح)ثْذاؽز ػوَهی 

 

اػضبی هصٌَػی ٍ ٍعبیل 

 (ح)کوکی 

 (ح)ؽٌَایی ؽٌبعی

 (ح)گفشبر درهبًی

 (ح)فیشیَسزادی

 (ح)ثیٌبیی عٌجی

 (ح)هذدکبری اجشوبػی

( ح)کبردرهبًی

 ( ى/ح)سکٌَلَصی دزسَؽٌبعی 

 (ى/ح)سکٌَلَصی دزسَدرهبًی 

 (ى/ح)َّؽجزی

 (ى/ح)اسبق ػول

( ى/ح)سکٌَلَی دشؽکی ّغشِ ای 

 (ى)سُ ثب ًبقلیي حؾزُ ؽٌبعی دشؽکی ٍ هجبر

 ( ح)هٌْذعی دشؽکی ثبلیٌی

 (ى/ح)ػلَم آسهبیؾگبّی 

 (ح)ػلَم سغذیِ

گزایؼ کٌشزل کیفی ٍ )ػلَم ٍ صٌبیغ غذایی 

( ح( )ثْذاؽشی 

( ى)فَریشْبی دشؽکی 

عبخز دزٍسشّبی  

( ى/ح)دًذاًی

 

ه 
ست

یو
ناپ

ذ 
رش

ی ا
اس

شن
ار

ک

 ثْذاؽز حزفِ ای 

 هٌْذعی ثْذاؽز هحیط

 آهبر سیغشی

 (گزایؼ 2)داؽزاقشصبد ثِ

 آهَسػ ثْذاؽز 

 ادیذهیَیَصی

 هذیزیز خذهبر ثْذاؽشی درهبًی

ٍسارر )ػلَم کشبثذاری ٍ اطالع رعبًی 

 (ػلَم

 فٌبٍری اطالػبر عالهز 

 (HTA)ارسیبثی فٌبٍری عالهز 

 ارسیبثی عالهز عبلوٌذی

هذیزیز عالهز ، ایوٌی ٍ هحیط سیغز 

هذارک دشؽکی 

 هبهبیی 

 آهَسػ دزعشبری

 هبر دزعشبریهذیزیز خذ

 دزعشبری هزاقجشْبی ٍیضُ 

دزعشبری هزاقجز ّبی 

 ٍیضُ ًَساداى

 دزعشبری ًظبهی

 دزعشبری سَاًجخؾی

 دزعشبری عبلوٌذی

 هؾبٍرُ سَاًجخؾی 

هؾبٍرُ در هبهبئی 

 ؽٌَایی ؽٌبعی 

 گفشبر درهبًی 

اػضبی هصٌَػی ٍ ٍعبیل 

 کوکی 

 هذیزیز سَاًجخؾی 

 فیشیَسزادی

 رفبُ اجشوبػی

 ثیٌبئی عٌجی

 هذدکبری اجشوبػی

 کبر درهبًی

 ارگًََهی

 فیشیَسزادی ٍرسؽی

هٌْذعی دشؽکی ٍ سیغز 

 سیغز فٌبٍری دشؽکی 

کیفی ٍ گزایؼ کٌشزل)ػلَم ٍ صٌبیغ غذایی 

 ( ثْذاؽشی

 ػلَم سغذیِ 

 ػلَم ثْذاؽشی در سغذیِ

 ثْذاؽز ٍ ایوٌی هَاد غذایی

 ًبًَسکٌَلَصی دشؽکی 

 رادیَثیَلَصی ٍ حفبظز دزسَیی

 سیک دشؽکیاًفَرهب

اکَلَصی اًغبًی 

ثیَسکٌَلَصی دشؽکی 

 (ٍسارر ػلَم)رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی 

 ایوٌی ؽٌبعی دشؽکی

 اًگل ؽٌبعی دشؽکی 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی

 دشؽکی ثبفز ؽٌبعی 

 ٍیزٍط ؽٌبعی دشؽکی

 صًشیک اًغبًی

 یػلَم سؾزیح

 آهَسػ دشؽکی(یکثیَالکشز)هٌْذعی دشؽکی 

 عالهز ٍ رعبًِ

 فیشیَلَصی 

 سکٌَلَصی دشؽکیًبًَ

فیشیک دشؽکی 

 قبرچ ؽٌبعی دشؽکی  

 ثزًبهِ ریشی الکشزًٍیکی در ػلَم دشؽکی

 ؽٌبعی دشؽکی  هیکزٍة

 هیکزٍة ؽٌبعی هَاد غذایی

 فٌبٍری اطالػبر عالهز

خَى ؽٌبعی آسهبیؾگبّی ٍ ثبًک خَى 

 (ّوبسَلَصی)

 هٌْذعی ثیوبرعشبى

 حؾزُ ؽٌبعی ؽٌبعی دشؽکی ٍ هجبرسُ ثب ًبقلیي

 ٍصی گزدػ خَىسکٌَل

 (MRI)سکٌَلَصی سصَیز ثزداری سؾذیذ هغٌبطیغی 

ػلَم سغذیِ در ثحزاى ٍ حَادص غیز هشزقجِ 

لَم دشؽکی درع ثزًبهِ ریشی یبدگیزی الکشزًٍیکی

آهَسػ دشؽکی  

عن ؽٌبعی 

 

 هَر دارٍییًظبرر ثز ا

 

 ؽیوی دارٍیی
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ی 
ص

ص
تخ

ی 
تر

دک
(

P
h

D
 )

 ثْذاؽز حزفِ ای 

 ثْذاؽز هحیط 

 سیآهبر سیظ

 ٍارسقبء عالهزآهَسػ ثْذاؽز 

 هذیزیز خذهبر ثْذاؽشی درهبًی

 هذیزیز اطالػبر ثْذاؽشی درهبًی

 آهَسػ دشؽکی

 اقشصبد عالهز 

 عیبعشگذاری عالهز 

 ادیذهیَلَصی

کشبثذاری ٍ اطالع رعبًی دشؽکی 

 دزعشبری

 ثْذاؽز ثبرٍری

 اخالق دشؽکی

 عبلوٌذ ؽٌبعی

 اًفَرهبسیک دشؽکی

 یعالهز ٍ رفبُ اجشوبع

 عالهز در ثالیب ٍ فَریشْب

هؾبٍرُ سَاًجخؾی 

 فیشیَسزادی

 گفشبر درهبًی

 هذدکبری اجشوبػی 

 ؽٌَایی ؽٌبعی

اػضبی هصٌَػی ٍ ٍعبیل 

 کوکی 

 کبردرهبًی

 

گزایؼ کٌشزل کیفی )ػلَم ٍ صٌبیغ غذایی 

 (ٍ ثْذاؽشی 

 ػلَم سغذیِ 

 رٍاًؾٌبعی ثبلیٌی

 رٍاًؾٌبعی ًظبهی

 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی

 ػلَم سؾزیح

 ثبفز ؽٌبعی دشؽکی 

 سیغز فٌبٍری دشؽکی

 ًبًَفٌبٍری دشؽکی

 ػلَم اػصبة

 (ثیَالکشزیک)هٌْذعی دشؽکی 

 هٌْذعی ثبفز

 ایوٌی ؽٌبعی دشؽکی

 صًشیک دشؽکی

 ٍیزٍط ؽٌبعی دشؽکی

 ثبکشزی ؽٌبعی دشؽکی

 حؾزُ ؽٌبعی دشؽکی ٍ هجبرُ ثب ًبقلیي

 دشؽکی هَلکَلی

 دزٍسئَهیکظ کبرثزدی

 ثیَلَصی سَلیذ هثل

 یشیک دشؽکی ف

 قبرچ ؽٌبعی دشؽکی 

 ّوبسَلَصی آسهبیؾگبّی ٍ ثبًک خَى

 اًگل ؽٌبعی دشؽکی

 فیشیَلَصی 

 فبرهبکَلَصی

 هطبلؼبر اػشیبد

 فیشیَلَصی ٍرسػ

هیکزٍثی  سَکغیي ّبی

دارٍعبسی ّغشِ ای  

 

ؽیوی دارٍیی 

 

ؽیوی هَاد دارٍیی ٍ 

آة ؽٌبعی دشؽکی 

 

فبرهبکَگٌَسی 

 

فبرهبعیَسیکظ 

 

ی ثیَسکٌَلَص
دارٍیی 

 

عن ؽٌبعی 

 

اقشصبد ٍ هذیزیز 

دارٍ 

 

دارٍعبسی عٌشی 

 

کٌشزل دارٍ 

 

دارٍیی ًبًَفٌبٍری 

 

سیغز هَاد دارٍیی 

 

دارٍعبسی ثبلیٌی 

 

فزاٍردُ ّبی 

ثیَلَصیک 

 

عالهز دّبى ٍ 

دًذاى 

دشؽکی  

اجشوبػی 

 

هَاد دًذاًی 

طت 

عٌشی 

ایزاًی 

 

طت 

عٌشی 

ی 
وم

عم
ی 

تر
دک

ؽکی دشدًذاًذشؽکی دارٍعبسی      

: سَضیحبر  
. هی ثبؽذ(ًبدیَعشِ )ثِ هؼٌبی ( ى)ٍ ( دیَعشِ )ثِ هؼٌبی ( ح)در هقطغ کبرؽٌبعی  (1
  .رؽشِ ّبی سخصصی ، فَق سخصصی ٍ فلَؽیخ در ایي جذٍل هٌظَر ًگزدیذُ اعز  (2

 2  صفحه


