جديل ویاسسىجی گزيٌ َای آمًسشی داوشکدٌ َا/مزاکش تحقیقاتی بٍ فارغ التحصیالن  Ph.Dمتقاضی گذراودن تعُدات بصًرت غیزَیات علمی
)ديمیه فزاخًان تیز ماٌ (96
وام گزيٌ آمًسشی

وام داوشکدٌ

داًشکذُ دارٍساسی

داًشکذُ پزستاری ٍ هاهائی

داًشکذُ پیزاپششکی
داًشکذُ بهذاشت

داًشکذُ علَم تَاًبخشی

داًشکذُ فٌاٍریهای ًَیي
EDC

وام رشتٍ
انگل ضناسی

-

 1نفر

قارچ ضناسی

-

 1نفر

فیشیک پشضکی

فیشیک پشضکی

رادیولوصی

 1نفر

طة سنتی

طة سنتی

-

داروسازی بالینی و خدمات دارویی

داروسازی بالینی

قارچ و انگل ضناسی
دانشکده پزشکی

گزایش

تعداد

فارماکوتراپی بیماریهای قلب و عروق یا فارماکوتراپی بیماریهای
روانشناسی

 2نفر
ً 1فز

پرستاری داخلی و جراحی

پرستاری

با پایه کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

 3نفر

پرستاری کودکان و نوزادان

پرستاری

با پایه کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و نوزادان

 2نفر

پرستاری اتاق عمل

پرستاری

با پایه کارشناسی ارشد پرستاری اتاق عمل

 2نفر

مامائی و بهداشت باروری

بهداشت باروری

-

 2نفر

پرستاری مراقبتهای ویصه

پرستاری

با پایه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویصه

 2نفر

روان پرستاری

پرستاری

با پایه کارشناسی ارشد روان پرستاری

ً 1فز

پرستاری سالمت جامعه و سالمندی

پرستاری

با پایه کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه و سالمندی

 3نفر

علوم آزمایشگاهی

هماتولوشی -خون شناسی

هماتولوشی (خون شناسی)

ً 1فز

آمار زیستی و اپیدمیولوشی

آمار زیستی

آمار زیستی

ً 1فز

آمار زیستی و اپیدمیولوشی

اپیدمیولوشی صرفا با پایه بالینی

اپیدمیولوشی صرفا با پایه بالینی

ً 1فز

شنوایی شناسی

شنوایی شناسی

-

 2نفر

کاردرمانی

کاردرمانی

-

 2نفر

فیسیوتراپی

فیسیوتراپی

-

 2نفر

گفتاردرمانی

گفتاردرمانی

-

ً 1فز

اعضای مصنوعی

اعضای مصنوعی

-

ً 1فز

بیومتریال،نانو تکنولوشی و مهندسی بافت

مهندسی بافت

-

ً 1فز

آموزش پسشکی

آموزش پسشکی

-

 2نفر

مزکش تحقیقاتی

گزایش

وام رشتٍ

تعداد

بیوتکنولوشی داروئی
هزکش تحقیقات بیَاًفَرهاتیک (داًشکذُ دارٍساسی)

شیمی دارویی

بیوانفورماتیک

ً 1فز

بیولوشی مولکولی
هزکش تحقیقات هذیزیت ٍ اقتصاد سالهت (داًشکذُ هذیزیت)

رشته اقتصاد دارو

-

ً 1فز

هزکش تحقیقات عَاهل اجتواعی هَثز بزسالهت (داًشکذُ هذیزیت)

رشته های سالمت ورفاه اجتماعی یا رشته عوامل اجتماعی موثر بر سالمت

-

ً 1فز

هزکش تحقیقات فٌاٍری اطالعات سالهت (داًشکذُ هذیزیت)

رشته های انفوماتیک پسشکی یا مدیریت اطالعات سالمت

-

ً 1فز

گفتار درمانی

-

ً 1فز

شنوایی شناسی

-

ً 1فز

شیمی

شیمی معدنی

ً 1فز

شیمی

شیمی تجسیه

ً 1فز

هزکش تحقیقات اختالالت ارتباطی(داًشکذُ تَاًبخشی)

هزکش تحقیقات هحیط سیست(داًشکذُ بهذاشت)

میکروبیولوشی

میکروبیولوشی(غیر پسشکی)ترجیحا با موضوع پایان نامه در
زمینه محیط زیست

ً 1فز

تاکتزی ضناسی تالینی

تاکتزی ضناسی تالینی

 1نفر

آمار سیستی

آمار سیستی

 1نفر

ویزوس ضناسی تالینی

ویزوس ضناسی تالینی

 1نفر

اپیدمیولوصی

اپیدمیولوصی

 1نفر

 Toxicologyیا تیوضیمی تالینی

 Environmental Toxicologyیا تیوضیمی تالینی

 1نفر

آمار سیستی یا اپیدمیولوصی

-

 1نفر

روانطناسی تالینی

-

 1نفر

(Ph.D - MDتغذیه)

-

 1نفر

پزستاری

علوم تالینی

 1نفر

فیشیولوصی ورسش

علوم تالینی

 1نفر

روانطناسی

علوم تالینی

 1نفر

آموسش تهداضت

-

 1نفر

تغذیه

-

 1نفر

آمار و اپیدمیولوصی

-

 1نفر

هزکش تحقیقات عفًَی ٍ گزهسیزی (داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات عفًَتهای بیوارستاًی(داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات سن شٌاسی بالیٌی(داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات باستَاًی قلب(داًشکذُ پششکی)

مزکش تحقیقاتی

گزایش

وام رشتٍ

تعداد

آمار

آمار سیستی

 1نفر

اپیدمیولوصی

-

 1نفر

آمار

آمار سیستی

 1نفر

اپیدمیولوصی

-

 1نفر

آمار ،اپیدمیولوصی ،تغذیه

کلیه گزایص های مزتثط

 2نفر

هزکش تحقیقات پزفشاری خَى(داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات اقذاهات تهاجوی قلب ٍ عزٍق (داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات رشذ ٍ ًوَ کَدکاى(داًشکذُ پششکی)
هزکش تحقیقات هحیط سیست(داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات بیواریهای ارثی کَدکاى(داًشکذُ پششکی)
اهٌیت غذایی(داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات رٍاى تٌی(داًشکذُ پششکی)

هزکش تحقیقات غذد ٍ هتابَلیسن(داًشکذُ پششکی)

تهداضت محیط
محیط سیست

تصفیه فاضالب های صنعتی -پایص سیستی(تیومانیتورینگ)

 2نفر

پشضکی مولکولی

پشضکی مولکولی

صنتیک و تیوتکنولوصی

صنتیک و تیوتکنولوصی

علوم تغذیه

علوم تغذیه

 1نفر

روانطناسی

سالمت

 1نفر

تهداضت

آموسش سالمت

 1نفر

علوم اعصاب

علوم اعصاب

 1نفر

روانطناسی

تالینی

 1نفر

آمار

آمار سیستی

 1نفر

تیوضیمی

هورمون

 2نفر

آمار

مهارت در طزح های کوهورت

 2نفر

پشضکی مولکولی

صنتیک

 2نفر

 3نفر

