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 7از  1صفحه 

 

 جهت پزشکان متخصص بدون ذکر کلمه فلوشیپفلوشیپ مجاز عناوین  -1جدول 

 فلوشیپ متخصص ردیف

 طب توان بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات  جراحی استخوان و مفاصل  1

 جراحی زانو  جراحی استخوان و مفاصل  2

 ارتوپدی کودکان  جراحی استخوان و مفاصل  3

 عضالنی  -جراحی تومورهای سیستم اسکلتی  جراحی استخوان و مفاصل  4

 جراحی هیپ و لگن  جراحی استخوان و مفاصل  5

 جراحی دست  جراحی استخوان و مفاصل  6

 جراحی ستون فقرات جراحی استخوان و مفاصل  7

 آرنججراحی شانه و  جراحی استخوان و مفاصل  8

 پوست کودکان  بیماری های پوست   9

 طب تسکینی  بیماری های داخلی . 10
 طب سالمندان بیماری های داخلی  11

 بالینی HIV – AIDS بیماری های عفونی  12

 بیماری های عفونی در بیماران مبتال به نقص ایمنی و پیوند بیماری های عفونی  13

 طب سالمندان بیماری های عفونی   14

 اکوکاردیوگرافی بیماری های قلب و عروق   15

 الکتروفیزیولوژی بالینی  بیماری های قلب و عروق   16

 نارسایی قلب و پیوند بیماری های قلب و عروق   17

 اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال  بیماری های قلب و عروق   18

 بیماری های مادرزادی قلب در بالغین  بیماری های قلب و عروق   19

 پزشکی خواب  بیماری های مغز و اعصاب  20

 مولتیبل اسکلروزیس  MS بیماری های مغز و اعصاب  21

 صرع بیماری های مغز و اعصاب  22

 بیماری های عروقی مغز و سکته مغزی  بیماری های مغز و اعصاب  23

 روان پزشکی عصب و نورولوژی رفتاری  بیماری های مغز و اعصاب   24

 طب توان بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات  بیماری های مغز و اعصاب   25

 های عصبی عضالنی( )بیماریبیماری های نوروماسکولر  بیماری های مغز و اعصاب   26

 طب سالمندان بیماری های مغز و اعصاب   27

 طب تسکینی  جراحی عمومی  28

 جراحی کولورکتال  جراحی عمومی  29
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 7از  2صفحه 

 فلوشیپ متخصص ردیف

 بین(الپاراسکوپی )جراحی عمومی درون  جراحی عمومی  30

 جراحی بیماری های پستان  جراحی عمومی  31

 جراحی سرطان  جراحی عمومی  32

 جراحی های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضا داخل شکم  جراحی عمومی  33

 جراحی سوختگی  جراحی عمومی  34

 جراحی غدد درون ریز  جراحی عمومی  35

 جراحی دست  جراحی عمومی   36

 جراحی سر و گردن  جراحی عمومی   37

 پیوند کلیه  تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   38

 تناسلی  -سرطان های دستگاه ادراری  تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   39

 اورولوژی کودکان  تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   40

 اندویورولوژی تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   41

 اورولوژی ترمیمی   تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   42

 آندرولوژی  تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   43

 اورولوژی زنان  تناسلی  -جراحی کلیه و مجاری ادراری   44

 طب توان بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات  جراحی مغز و اعصاب  45

 جراحی ستون فقرات  جراحی مغز و اعصاب   46

 جراحی مغز و اعصاب کودکان  جراحی مغز و اعصاب   47

 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم  چشم پزشکی   48

 بیماری های قرنیه و خارج چشمی  چشم پزشکی   49

 گلوکوم  چشم پزشکی   50

 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم  چشم پزشکی   51

 روان پزشکی عصب و نورولوژی رفتاری  روانپزشکی  52

 روان درمانی روانپزشکی  53

 پزشکی روان تنی روانپزشکی  54

 طب روان جنسی روانپزشکی  55

 روان پزشکی سالمندان روانپزشکی  56

 پزشکی خواب  روانپزشکی  57

 روانپزشکی اعتیاد روانپزشکی  58

 انکولوژی زنان  زنان و زایمان   59

 ناباروری  زنان و زایمان   60

 طب مادر و جنین  زنان و زایمان   61
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 7از  3صفحه 

 فلوشیپ متخصص ردیف

 اختالالت کف لگن در زنان  زنان و زایمان   62

 جراحی درون بین زنان  زنان و زایمان   63

 طب توان بخشی ضایعات نخاعی و ستون فقرات  طب فیزیکی و توانبخشی  64

 بیماری های نوروماسکولر  طب فیزیکی و توانبخشی  65

 پزشکی خواب  طب کار  66

 پزشکی خواب  کودکان  67

 مراقبت های ویژه کودکان  کودکان  68

 پزشکی خواب  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن   69

 نورواتولوژی  -اتولوژی  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن   70

 بینی و سینوس  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن   71

 الرینگولوژی  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن   72

 جراحی سر و گردن  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن   73
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 7از  4صفحه 

 بدون ذکر کلمه فلوشیپ جهت دندانپزشکان متخصص عناوین مجاز فلوشیپ  -2جدول 
 

 فلوشیپ متخصص ردیف

 ارتودنسی شکاف کام و لب ارتودنسی 1

 ارتودنسی کرانیوفاسیال ارتودنسی 2

 صورتیدردهای دهانی و فکی و  اندودنتیکس  3

 ترومای دندانی اندودنتیکس 5

 دردهای مزمن دهانی و صورتی اندودنتیکس 6

 بوی بد دهان بیماری های دهان و فک و صورت 7

 بیولوژی دهان بیماری های دهان و فک و صورت 8

 دردهای دهانی و فکی و صورتی بیماری های دهان و فک و صورت 10

 پروستوایمپلنت پروتزهای دندانی 11

 پروتز ایمپلنت پروتزهای دندانی 12

 پروتزهای فک و صورت  پروتزهای دندانی 13

 پروتزهای ماگزیلوفاسیال پروتزهای دندانی 14

 پریوایمپلنت پریودنتیست 15

 جراحی پیشرفته ایمپلنت پریودنتیکس 16

 دندانپزشکی بیمارستانی  تمام رشته های تخصصی 17

 بازساختی در دندانپزشکی جراحی دهان و فک و صورت 18

 دردهای دهانی و فکی و صورتی جراحی فک و صورت 19

 جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت  جراحی فک و صورت 20

 جراحی ترومای فک و صورت جراحی فک و صورت  21

 ترومای دندانی جراحی فک و صورت  22

 جراحی پیشرفته ایمپلنت جراحی فک و صورت  23

 جراحی دهان و فک و صورت کرانیوفاسیال و صورتجراحی فک  24

 ترومای دندانی دندانپزشکی کودکان 25

 جراحی دهان و فک و صورت کرانیوفاسیال دندانپزشکی کودکان  26
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 7از  5صفحه 

 

 بدون ذکر کلمه فوق تخصصپزشکان متخصص جهت تخصص فوق مجازعناوین  -3جدول 

  عناوین رشته ردیف
 روماتولوژي کودکان متخصص اطفال  1
 ریه کودکان متخصص اطفال  2
 مغز و اعصاب کودکان متخصص اطفال  3
 کلیه کودکان متخصص اطفال  4
 قلب کودکان متخصص اطفال  5
 گوارش کودکان متخصص اطفال  6
 خون و سرطان کودکان متخصص اطفال  7
 طب نوزادي و پیرامون تولد متخصص اطفال  8
 عفوني کودکان متخصص اطفال  9

 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان متخصص اطفال  10
 آلرژي و ایمونولوژي بالیني متخصص اطفال 11
 بیماریهاي ریه متخصص داخلي  12
 بیماریهاي قلب و عروق متخصص داخلي  13
 خون و سرطان بالغین متخصص داخلي  14
 روماتولوژي متخصص داخلي  15
 غدد درون ریز و متابولیسم بالغین متخصص داخلي  16
 گوارش و کبد بالغین متخصص داخلي  17
 نفرولوژي  متخصص داخلي  18
 عفوني متخصص داخلي  19
 آلرژي و ایمونولوژي بالیني  متخصص داخلي 20
 جراحي کودکان متخصص جراحي عمومي 21
 جراحي پالستیک ترمیمي و سوختگي متخصص جراحي عمومي 22
 جراحي قفسه صدري متخصص جراحي عمومي 23
 جراحي عروق متخصص جراحي عمومي 24
 روانپزشكي کودک و نوجوان روانپزشكي متخصص  25
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 7از  6صفحه 

 بدون ذکر کلمه تخصص یپزشکدکترای دارندگان عنوان جهت تخصصی  مجازعناوین  -4جدول 

 

 عناوین  رشته ردیف

 هاي پوستبیماري دکتراي پزشكي 1

 هاي داخليبیماري پزشكيدکتراي  2

 هاي عفوني و گرمسیريبیماري دکتراي پزشكي 3

 هاي قلب و عروقبیماري دکتراي پزشكي 4

 اعصاب و روان دکتراي پزشكي 5

 هاي مغز و اعصاب )نورولوژي(بیماري دکتراي پزشكي 6

 هاي کودکانبیماري دکتراي پزشكي 7

 طب سالمندي  دکتراي پزشكي 8

 گوش، گلو، بیني پزشكيدکتراي  9

 بهداشت خانواده دکتراي پزشكي 10

 کلیه، مجاري ادراري و تناسلي  دکتراي پزشكي 11
 چشم پزشكي دکتراي پزشكي 12

 * طب کار دکتراي پزشكي 13

 * ژنتیک دکتراي پزشكي 14

 طب سنتي ایراني*  دکتراي پزشكي 15

 * طب سوزني  دکتراي پزشكي 16

 1پزشكي خانواده  دکتراي پزشكي 17

 
معاونت فني و نظارت سازمان نظام  دار را انتخاب نمایند باید دوره آموزشي مورد تأییدهاي تخصصي ستاره* پزشكاني که رشته

 را گذرانده باشند. پزشكي کل 
 صرفاً در مناطقي که طرح کشوري پزشک خانواده اجرا نشده باشد. . 1
 

 فظي توان حذف به قرینه لميه تخصص تكراري باشد در هنگام درج، در دو یا س "هايبیماري": چنانچه کلمه نحوه درج تخصص
بیماري "توان نوشت مي "هاي داخلي ، بیماري هاي پوستبیماري هاي کودکان، بیماري "انجام داد. به طور نمونه به جاي نوشتن 

 "هاي کودکان، داخلي، پوست
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 7از  7صفحه 

 

 بدون ذکر کلمه تخصصدکترای دندانپزشکی دارندگان عنوان جهت تخصصی عناوین مجاز  -5جدول 

 
 

 عناوین رشته ردیف

 اندودنتیكس )معالجه ریشه( يدندانپزشكدکتراي  1

 ترمیمي دکتراي دندانپزشكي 2

 جراحي دهان و دندان دکتراي دندانپزشكي 3

 ارتودنسي دکتراي دندانپزشكي 4

 و صورت بیماري هاي دهان و فک دکتراي دندانپزشكي 5

 دندانپزشكي کودکان دکتراي دندانپزشكي 6

 پروتزهاي دنداني دکتراي دندانپزشكي 7
 

 


