
 های آموزشیافیلیشن گروه

 دانشکده

 

نام گروه 

 یآموزش

 

 یبه زبان فارس افیلیشن

 

 یسیبه زبان انگل فیلیشنا

 
 
 
 
 
 

 تبهداش

 

 School

hHealt cPubli fo 

 یزیست آمار

 بهداشت، هدانشکد زیستی، آمار گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Biostatistics, of Department

 Iran Health, Public fo School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 تسالم ارتقا و آموزش

 سالمت، ارتقاء و آموزش گروه

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 and Education of Department

 School Promotion, Health

 Iran Health, Public of

 Medical of yUniversit

nIra Tehran, Sciences, 

 یاپیدمیولوژ

 بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

  ایران

 Epidemiology, of Department

 Iran Health, Public of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یارگونوم

 بهداشت، شکدهدان ارگونومی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم اهدانشگ

 ایران

 Ergonomics, of Department

 Iran Health, Public  of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 هتغذی

 بهداشت، دانشکده تغدیه، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Nutrition, of Department

 Iran Health, Public  of hoolSc

 Medical of University

nIra Tehran, ciences,S 

 بهداشت مهندسی
 رکا بهداشت و ایحرفه

 و ایحرفه بهداشت مهندسی گروه

 بهداشت، دانشکده کار، بهداشت

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Occupational of Department

 hoolSc Engineering, Health

 Iran Health, Public of

 Medical of University

nIra Tehran, ences,Sci 

 طمحی بهداشت مهندسی

 محیط، بهداشت مهندسی گروه

 علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Environmental of Department

 School Engineering, Health

 Iran Health, Public of

 Medical of ersityUniv

nIra Tehran, Sciences, 

 

 

 

 

 یپرستار
School of 

Nursing and 

Midwifery 

 هجامع بهداشت

 دانشکده جامعه، بهداشت گروه

 علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Community of Department

 of School Nursing, Health

 Iran Midwifery, & Nursing

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یجراح داخلی پرستاری 

 جراحی، داخلی پرستاری گروه

 دانشگاه مامایی، و پرستاری کدهدانش

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 -Medical of Department

 of School Nursing, Surgical

 Iran Midwifery, & Nursing

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 و کودکان پرستاری 
 یپرستارروان

 و کودکان پرستاری گروه

 و پرستاری هدانشکد پرستاری،روان

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه مامایی،

 ایران تهران،

 and Pediatric of Department

 School Nursing, Psychiatric

 Iran Midwifery, & Nursing of

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 بهداشت و مامایی
 یبارور

 باروری، بهداشت و مامایی گروه

 دانشگاه مامایی، و یپرستار دانشکده

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 & Midwifery of Department

 School Health, Reproductive

 Iran Midwifery, & Nursing of



 Medical of University

nIra Tehran, ciences,S 

 یپرستار مدیریت گروه

 دانشکده پرستاری، مدیریت گروه

 علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Nursing of Department

 of School Management,

 Iran Midwifery, & Nursing

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 

 

 

 

 

 

 

 یپزشک

 (ینی)بال

 
School of 

Medicine 

(Clinical 

Department ) 

 یشناس آسیب

 پزشکی، دانشکده شناسی،آسیب گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Pathology,  of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یپزشک اخالق

 پزشکی، دانشکده ،پزشکی اخالق گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 of Department

 of School Ethics,  Medical

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یارتوپد

 پزشکی، دانشکده ارتوپدی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 dicOrthope of Department

 Medicine, of School Surgery,

 alMedic of University Iran

nIra Tehran, Sciences, 

 یارولوژ

 پزشکی، دانشکده ارولوژی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Urology,  of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یداخل هایبیماری 

 دانشکده داخلی، هایبیماری گروه

 ایران، پزشکی علوم شگاهدان پزشکی،

 ایران تهران،

 Internal of Department

 of School Medicine,

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یعفون هایبیماری 

 دانشکده عفونی، هایبیماری گروه

 ایران، پزشکی علوم انشگاهد پزشکی،

 ایران تهران،

 Infectious of Department

 Medicine, of School Disease,

 Medical of University Iran

nIra Tehran, Sciences, 

 یبیهوش 

 پزشکی، دانشکده بیهوشی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 of Department

 fo School Anesthesiology,

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 و اجتماعی پزشکی
 هخانواد

 خانواده، و اجتماعی پزشکی گروه

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده

 ایران تهران، ایران،

 Community of Department

 hoolSc Medicine, Family and

 University Iran Medicine, of

 Tehran, Sciences, Medical of

nIra 

 یقانون پزشکی

 پزشکی، دانشکده قانونی، پزشکی گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Forensic of Department

 of School Medicine,

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یورزش  پزشکی

 نشکدهدا ورزشی، پزشکی گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 and Sports of Department

 of School Medicine, Exercise

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یاهسته پزشکی

 دانشکده ای،هسته پزشکی گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Nuclear  of Department

 of School Medicine,

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 



 تپوس 
 دانشگاه پزشکی، دانشکده پوست، گروه

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Dermatology,  of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, es,Scienc 

ترمیم پالستیک،  جراحی
 یسوختگ و ی 

 و ترمیمی پالستیک، جراحی گروه

 دانشگاه پزشکی، دانشکده سوختگی،

 ایران تهران، ایران، پزشکی لومع

 & Plastic  of Department

 Surgery, Reconstructive

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nraI Tehran, Sciences, 

  عمومی جراحی

 دانشکده عمومی، جراحی گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 General of Department

 Medicine, of School Surgery,

 Medical of University Iran

nIra Tehran, Sciences, 

 باعصا و مغز جراحی

 دانشکده اعصاب، و مغز جراحی گروه

 ایران، پزشکی علوم اهدانشگ پزشکی،

 ایران تهران،

 Neurosurgery, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, nces,Scie 

 مچش 
 دانشگاه پزشکی، دانشکده چشم، گروه

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Department

 of School Ophthalmology,  of

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

  آنکولوژی  رادیوتراپی

 دانشکده آنکولوژی، رادیوتراپی گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Radiation of Department

 of School Oncology,

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یدیولوژار

 پزشکی، دانشکده رادیولوژی، گروه

 ن،تهرا ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Radiology, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

  پزشکیروان

 پزشکی، دانشکده روانپزشکی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 نایرا

 Psychiatry, of Department

 Iran Medicine, of School

 calMedi of University

nIra Tehran, Sciences, 

 نزایما و زنان

 پزشکی، دانشکده زایمان، و زنان گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 and Obstetrics of Department

 of School Gynecology,

 of iversityUn Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 ساورژان طب

 پزشکی، دانشکده اورژانس، طب گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Emergency  of Department

 of School Medicine,

 of iversityUn Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یسالمند طب

 پزشکی، دهدانشک مندی،سال طب گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Geriatric, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یتوانبخش  و فیزیکی طب

 توانبخشی، و فیزیکی طب گروه

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده

 انایر تهران، ایران،

 Physical of Department

 Rehabilitation, and Medicine

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 رکا طب

 کی،پزش دانشکده کار، طب گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Occupational of Department

 of School Medicine,

 of University Iran ,Medicine

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 



 قعرو و قلب

 پزشکی، دانشکده عروق، و قلب گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 y,Cardiolog of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 نکودکا

 پزشکی، نشکدهدا کودکان، گروه

 تهران،  ایران، پزشکی علوم نشگاهدا

 ایران

 Pediatrics, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 و سر و بینی گلو،  گوش، 
 نگرد

 و سر و بینی گلو، گوش، گروه

 علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده گردن،

 ایران ن،تهرا ایران، پزشکی

 and ENT  of Department

 of School Neck, and Head

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 ینورولوژ

 پزشکی، دانشکده نورولوژی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Neurology, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of yUniversit

nIra Tehran, Sciences, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یه)پا یپزشک

 
School of 

Medicine (Basic 

Science 

Departments ) 

 یپزشک آموزش

 دانشکده پزشکی، آموزش گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Medical of Department

 of School Education,

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, edicalM

nIra 

 یآناتوم

 پزشکی، دانشکده آناتومی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Anatomy, of rtmentDepa

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 و شناسیانگل
  شناسیقارچ

 ،شناسیقارچ و شناسیانگل گروه

 پزشکی معلو دانشگاه پزشکی، دانشکده

 ایران تهران، ایران،

 Parasitology of Department

 of School Mycology, and

 of University Iran ne,Medici

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یشناس ایمنی

 پزشکی، دانشکده شناسی،ایمنی گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Immunology, of artmentDep

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یبیوشیم

 پزشکی، دانشکده ،بیوشیمی گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Biochemistry, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یپزشک ژنتیک

 پزشکی، دانشکده پزشکی، ژنتیک گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Medical of Department

 of School Genetics,

 of University Iran Medicine,

nIra Tehran, Science, Medical 

 یفارماکولوژ

 پزشکی دانشکده فارماکولوژی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی ومعل دانشگاه

 ایران

 Pharmacology, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یپزشک فیزیک

 پزشکی، دانشکده پزشکی، فیزیک گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Medical of Department

 dicine,Me of School Physics,

 dicalMe of University Iran

nIra Tehran, Sciences, 

 یفیزیولوژ

 پزشکی، دانشکده فیزیولوژی، گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Physiology, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یاسالم معارف

 پزشکی، دانشکده اسالمی، معارف گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم نشگاهدا

 ایران

 Islamic of Department

 Medicine, of School Studies,

 Medical of University Iran

nIra Tehran, Sciences, 



 یشناس میکروب

 دانشکده شناسی،میکروب گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Microbiology, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یشناس ویروس 

 پزشکی، دانشکده شناسی،ویروس گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 Virology, of Department

 Iran Medicine, of School

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 

 

 

 

 

 

 یپیراپزشک

 

 Allied of School

 Medical

sScience 

 لعم اتاق

 پیراپزشکی، دانشکده عمل، اتاق گروه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

                  ایران

 Operating of Department

 of School Technology, Room

 Iran Sciences, Medical Allied

 Medical of sityUniver

nIra Tehran, Sciences, 

 یپزشک بیوتکنولوژی 

 دانشکده پزشکی، بیوتکنولوژی گروه

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Medical of Department

 of School Biotechnology,

 Iran Sciences, Medical Allied

 Medical of University

nIra ,Tehran Sciences, 

 یآزمایشگاه علوم

 دانشکده آزمایشگاهی، علوم گروه

 پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Medical of Department

 School nces,Scie Laboratory

 Sciences, Medical Allied of

 of University Iran

nIra Tehran, Medical, 

 یپرتو علوم

 نشکدهدا پرتوی، علوم گروه

 پزشکی علوم نشگاهدا پیراپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Radiation of Department

 Allied of School Sciences,

 Iran Sciences, Medical

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 انتقال و هماتولوژی 
 نخو

 خون، انتقال و هماتولوژی گروه

 علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Hematology of Department

 School Banking, Blood and

 Medical Allied of

 of University Sciences,Iran

nIra Tehran, Medical, 

 یهوشبر

 پیراپزشکی، دانشکده هوشبری، گروه

 تهران، ایران، پزشکی لومع دانشگاه

 ایران

 Anesthesia Of Department

 Allied of School Technology,

 Iran Sciences, calMedi

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 

 

 

 

 

 یداروساز

 

 of School
yPharmac 

 و بالینی داروسازی 
 ودار اقتصاد

 دارو، اقتصاد و نیبالی داروسازی گروه

 علوم دانشگاه داروسازی، دانشکده

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Clinical of Department

 and pharmacy

 School Pharmacoeconomics,

 University Iran Pharmacy, of

 Tehran, Sciences, lMedica of

nIra 

 یداروی شیمی

 دانشکده دارویی، شیمی گروه

 پزشکی علوم دانشگاه داروسازی،

 ایران تهران، ایران،

 Medicinal of Department

 of School Chemistry,

 University Iran Pharmacy,

 Tehran, Sciences, lMedica of

nIra 

 و فارماسیوتیکس
 یداروی نانوتکنولوژی 

 نانوتکنولوژی و فارماسیوتیکس گروه

 دانشگاه داروسازی، دانشکده دارویی،

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Pharmaceutics of tDepartmen

 Pharmaceutical and

 of School Nanotechnology,

 University Iran Pharmacy,

 Tehran, Sciences, lMedica of

nIra 

 و فارماکولوژی 
 یشناس سم

 شناسی،سم و فارماکولوژی گروه

 علوم دانشگاه سازی،دارو دانشکده

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 ologyPharmac of Department

 of School Toxicology, and

 University Iran Pharmacy,

 Tehran, Sciences, lMedica of

nIra 



 و فارماکوگنوزی 
 یداروی بیوتکنولوژی 

 بیوتکنولوژی و فارماکوگنوزی گروه

 دانشگاه داروسازی، دانشکده دارویی،

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 of Department

 and Pharmacognosy

 Pharmaceutical

 of School Biotechnology,

 University Iran Pharmacy,

 Tehran, Sciences, lMedica of

nIra 

 
 
 
 

 یدندانپزشک

 

 Faculty

yDentistr of 

 فک و دهان شناسیآسیب
 تصور و

 و فک و دهان شناسیآسیب گروه

 دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت،

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Oral of Department

 of Faculty Pathology,

 of University Iran Dentistry,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 سارتودنتیک

 دانشکده ارتودنتیکس، گروه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Orthodontics, of Department

 Iran Dentistry, of Faculty

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 ساندودنتیک

 دانشکده اندودنتیکس، گروه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Endodontics, of Department

 Iran Dentistry, of Faculty

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 و دهان هایبیماری 
 صتشخی

 و دهان هایماریبی گروه

 دندانپزشکی، دانشکده تشخیص،

 تهران، ایران، پزشکی علوم هدانشگا

 ایران

 Oral of Department

 of Faculty Medicine,

 of University Iran Dentistry,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یدندان پروتزهای 

 دانشکده دندانی، پروتزهای گروه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 of Department

 of Faculty tics,Prosthodon

 of University Iran Dentistry,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 سپریودانتیک

 دانشکده پریودانتیکس، گروه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Periodontics, of Department

 Iran Dentistry, fo Faculty

 Medical of University

nIra ehran,T Sciences, 

 و فک و دهان جراحی
 تصور

 و فک و دهان جراحی گروه

 دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت،

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 and Oral of Department

 Surgery, Maxillofacial

 Iran Dentistry, of Faculty

 Medical of ityUnivers

nIra Tehran, Sciences, 

 نکودکا دندانپزشکی

 دانشکده کودکان، دندانپزشکی گروه

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی،

 ایران تهران، ایران،

 Pediatric of Department

 of acultyF Dentistry,

 of University Iran Dentistry,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 فک و دهان وژی رادیول
 تصور و

 و فک و دهان رادیولوژی گروه

 دانشگاه دندانپزشکی، دانشکده صورت،

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 and Oral of Department

 Radiology, Maxillofacial

 Iran Dentistry, of Faculty

 Medical of University
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 و دهان سالمت
 رنگجامعه کیدندانپزش 

 دندانپزشکی و دهان تسالم گروه

 دندانپزشکی، دانشکده نگر،جامعه

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران
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 of Faculty Health, Oral
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 یسنت سازی دارو

 طب دانشکده سنتی، داروسازی گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه ایرانی،

 ایران تهران،
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 لمکم طب

 طب دانشکده مکمل، طب گروه

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه ایرانی،

 ایران ران،ته
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 علوم

 یتوانبخش

 

 of School

 Rehabilitation
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 زپروت و ارتوز

 مصنوعی )اعضای پروتز و ارتوز گروه 

 علوم دانشکده کمکی(، وسایل و

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی،

 ایران ران،ته ایران،

 and Orthotics of rtmentDepa

 of School Prosthetics,

 Iran Sciences, Rehabilitation

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 یسنجبینایی 

 علوم دانشکده سنجی،بینایی گروه

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی،

 ایران تهران، ایران،
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 Rehabilitation of School

 of University Iran Sciences,
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 یشناسشنوایی

 علوم دانشکده شناسی،شنوایی گروه

 پزشکی ومعل دانشگاه توانبخشی،

 ایران تهران، ایران،
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 Rehabilitation of School
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 یتوانبخش  پایه علوم

 دانشکده توانبخشی، پایه علوم گروه

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی، علوم

 ایران تهران، ایران،

 Rehabilitation of Department

 of School Sciences, Basic
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 Medical of University
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 یفیزیوتراپ

 علوم دانشکده فیزیوتراپی، گروه 

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی،

 ایران تهران، ایران،

 Physiotherapy, of Department

 ilitationRehab of School

 of University Iran Sciences,
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 یکاردرمان

 علوم کدهدانش کاردرمانی، گروه

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی،

 ایران تهران، ایران،
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 Medical of University
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 یگفتاردرمان

 علوم دانشکده گفتاردرمانی، گروه

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی،

 ایران تهران، ایران،

 Speech of Department

 of School Therapy,

 Iran Sciences, Rehabilitation

 Medical of University
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 یتوانبخش  مدیریت

 دانشکده توانبخشی، مدیریت گروه

 پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی، علوم

 ایران تهران، ایران،
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 رفتاری علوم

 سالمت و

 انستیتو) روان

 داعتیا

 و رفتاری علوم دانشکده تیاد،اع گروه

 روانپزشکی روان،)انستیتو سالمت

 ایران، پزشکی علوم تهران(،دانشگاه

 ایران تهران،

 Addiction, of Department

 sciences Behavioral of School

 health(Tehran mental and

 Iran Psychiatry), of Institute

 Medical of University

nraI hran,Te Sciences, 

 اجتماعی روانی بازتوانی
 روانپزشکی و
 (سالمندشناسی)

 و اجتماعی روانی بازتوانی گروه

 دانشکده )سالمندشناسی(، روانپزشکی

 )انستیتو روان سالمت و رفتاری علوم

 Psychosocial of Department

 bilitationReha Psychiatric and

 of School (Gerontology),

 and sciences Behavioral



 روانپزشکی

 )تهران
 

 of School

 Behavioral

 and Sciences

 Health Mental

 (Tehran

 of Institute

)Psychiatry 

 علوم دانشگاه تهران(، روانپزشکی

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 health(Tehran mental

 Iran ),yPsychiatr of Institute

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 علوم روانپزشکی
 کاربردی و رفتاری

 (سالمت روانشناسی)

 و رفتاری علوم روانپزشکی گروه

 سالمت(، )روانشناسی کاربردی

 روان سالمت و رفتاری علوم دانشکده

 دانشگاه تهران(، زشکیروانپ )انستیتو

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 and Psychiatry of Department

 Sciences Behavioral Applied

 School Psychology), (Health

 and sciences Behavioral of

 health(Tehran mental

 Iran ),yychiatrPs of Institute

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 و بالینی روانشناسی
 یکاربرد

 کاربردی، و بالینی روانشناسی گروه

 روان سالمت و رفتاری علوم دانشکده

 دانشگاه تهران(، روانپزشکی )انستیتو

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 and Clinical of Department

 School Psychology, Applied

 and sciences Behavioral of

 health(Tehran mental

 Iran ),yPsychiatr of Institute

 Medical of University

nIra Tehran, Sciences, 

 نروا سالمت

 علوم دانشکده روان، سالمت گروه

 انستیتو) روان سالمت و رفتاری

 علوم دانشگاه ،(تهران روانپزشکی

 ایران تهران، ان،ایر پزشکی

 Health, Mental of Department

 sciences Behavioral of School
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 هایفناوری

 یپزشک نوین

 

 of Faculty

 Advanced

 in Technologies
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 یکولمول پزشکی

 دانشکده مولکولی، پزشکی گروه

 دانشگاه پزشکی، نوین هایفناوری

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Molecular of Department

 of acultyF Medicine,

 in Technologies Advanced

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 باعصا علوم

 انشکدهد اعصاب، علوم گروه

 دانشگاه پزشکی، نوین هایفناوری

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Neuroscience, of Department

 Advanced of Faculty

 Medicine, in Technologies

 Medical of University Iran

nIra Tehran, Sciences, 

 هایفناوری  و علوم
 پزشکی، تصویربرداری 
 یمولکول تصویربرداری 

 هایفناوری و علوم گروه

 تصویربرداری پزشکی، تصویربرداری

 نوین هایفناوری دانشکده مولکولی،

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Medical of Department

 Technology, Imaging

 Faculty Imaging, Molecular

 in Technologies Advanced of

 of University Iran ne,Medici

 Tehran, Sciences, edicalM

nIra 

 علوم و بافت مهندسی
 یکاربرد سلولی

 سلولی علوم و بافت مهندسی گروه

 نوین هایفناوری دانشکده کاربردی،

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Tissue of Department

 Regenerative & Engineering

 of acultyF Medicine,

 in nologiesTech Advanced

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 یپزشک نانوفناوری 

 دانشکده پزشکی، نانوفناوری گروه

 دانشگاه پزشکی، نوین هایفناوری

 ایران تهران، ایران، پزشکی علوم

 Medical of Department

 of Faculty Nanotechnology,

 ni Technologies dvancedA

 of University Iran Medicine,

 Tehran, Sciences, Medical
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 تسالم اقتصاد 

 مدیریت دانشکده سالمت، اقتصاد گروه

 علوم دانشگاه پزشکی، رسانیاطالع و

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Health of tmentDepar

 Health of School Economics,

 Information and Management

 of University Iran Sciences,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و مدیریت

 رسانیاطالع

 یپزشک

 

 of School
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 Management

 and

 Information
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 Tehran, Sciences, Medical
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 یانگلیس  زبان

 مدیریت دانشکده انگلیسی، زبان گروه

 علوم دانشگاه پزشکی، رسانیاطالع و

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 glishEn of Department

 Health of School Languages,

 Information and Management

 of University Iran Sciences,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 و بالیا در سالمت
 اهفوریت

 ها،فوریت و بالیا در سالمت گروه

 رسانی،اطالع و مدیریت دانشکده

 تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه

 ایران

 in Health of mentDepart

 Emergencies, and Disaster

 Health of School

 Information and Management

 of University Iran Sciences,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 رسانیاطالع و کتابداری 
 یپزشک

 پزشکی، رسانیاطالع و کتابداری گروه

 رسانیاطالع و مدیریت دانشکده

 ایران، پزشکی علوم هدانشگا پزشکی،

 ایران تهران،

 Medical of Department

 Information and Library

 Health of School Science,

 Information and Management

 of niversityU Iran Sciences,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 تسالم اطالعات مدیریت

 سالمت، اطالعات مدیریت گروه

 رسانیاطالع و مدیریت دانشکده

 ایران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی،

 ایران تهران،

 Health of Department

 Management, Information

 Health of School

 Information and Management

 of University Iran Sciences,

 Tehran, Sciences, Medical

nIra 

 بهداشتی خدمات مدیریت
 یدرمان و

 بهداشتی ماتخد مدیریت گروه

 و مدیریت دانشکده درمانی،

 علوم دانشگاه پزشکی، رسانیاطالع

 ایران تهران، ایران، پزشکی

 Health of Department
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 Health of School
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