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 : هزاوش جاهع سالهت

 پیت یشثاًِ رٍس ییرٍستا یشْز سالهت جاهع خذهات هزوش-1

 خذاجَ  2

 وْجَق ییخذهات جاهع سالهت  رٍستا هزوش-2

 داش آتاى ییخذهات جاهع سالهت  رٍستا هزوش-3

 یٍرجَ ییخذهات جاهع سالهت  رٍستا هزوش-4

 طالثخاى ییخذهات جاهع سالهت  رٍستا هزوش-5

 اىیعلَ ییخذهات جاهع سالهت  رٍستا هزوش-6

 گل تپِ ییخذهات جاهع سالهت  رٍستا هزوش-7

 شْزن 2فاس  ییرٍستا یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-8

 ّاشن آتاد 1شوارُ  یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-9

 پْزآتاد 4 شوارُ ییرٍستا یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-10

 یراس 6شوارُ   یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-11

 آتاد َسفی 5ُ شوار  یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-12

 زاىیشو 9شوارُ   یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-13

 (یهتز 48) عصزیٍل یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-14

 10شوارُ  ییرٍستا یخذهات جاهع سالهت شْز هزوش-15

 آتاد لیىائیه

ّشتزٍد، ) طثك ارجاع استاًیًمشِ ی سطَح یه سایز -16

 ...( ، هیاًذٍآب، ًمذُ ٍ هلىاى، تٌاب، عجثشثز واق،یچارٍ

 

 هزاوش ارائِ خذهات تخصصی دٍلتی:

 رشتِ( 9ًصیز:)ولیٌیه تخصصی خَاجِ -1
تخصص ارتَپذی، تخصص داخلی، تخصص 

گَش،حلك ٍتیٌی، تخصص جزاحی عوَهی، 

تخصص للة ٍ عزٍق، تخصص رٍاًپششه، 

هتخصص تغذیِ ٍ رصین درهاًی، هتخصص هغش ٍ 

 اعصاب، هتخصص عفًَی

 اطفالتخصص تیوارستاى سیٌا : -2

چشن،  رشتِ( 11)درهاًگاُ فزٌّگیاى :-3

هغش  جزاحی تخصص پَست، اٍرٍلَصی، داخلی،

 تغذیِ، رٍاى/ عزٍق،،رٍاى، للةENTٍ اعصاب, 

درهاًگاُ تخصصی تیوارستاى شْیذ -4

تخصص اطفال، تخصص  رشتِ( 2)تْشتی :

 سًاى ٍ سایواى.

 

 رشتِ تخصصی 15

 

 :یدٍلت یتخصصفَق هزاوش ارائِ خذهات   دٍم سطح

 7):ولیٌیه فَق تخصصی خَاجِ ًصیز-1

فَق تخصص گَارش، فَق تخصص  رشتِ(

خَى ٍ سزطاى تالغیي، فَق تخصص غذد، 

فَق فَق تخصص ریِ، اًىَلَصی سًاى، 

 تخصص ساًَ، فَق تخصص ولیِ

درهاًگاُ فَق تخصصی تیوارستاى -2

فَق تخصص  رشتِ( 1)شْیذ تْشتی :

 ًَساداى

فَق  رشتِ( 3): درهاًگاُ فزٌّگیاى-3

ص خَى فَق تخصص گَارش، فَق تخص

 تخصص ریِ، فَق تخصص غذد

 (3تثزیش )تیوارستاًْای سطح -4
 

  رشتِ ی فَق تخصصی 8

 در سطح شْزستاى     

 

 سَم سطح

 
 

 ارجاع 

 پسخَراًذ

 داًشىذُ علَم پششىی ٍ خذهات تْذاشتی ٍ درهاًی شْزستاى هزاغِ ًمشِ ارجاع


