
نام دوره انگلیسینام دوره فارسی#

Course of Laser in Dentistry دوره لیزر در دندانپزشکیچاپ

سرويس و نگهداري تجهیزات پايه اتاق عملچاپ
Service and Maintenance of Operations Room Basic

Medical Equipment

سرويس و نگهداري تجهیزات آزمايشگاه تشخیص پزشکیچاپ
Service and Maintenance of Medical Laboratory

Equipment

Imaging and intervention in breast diseaseتصويربرداری و اينترونشن در بیماريهای پستانچاپ

women  imaging , Obstetrics Gynaecology imaging  تصويربرداری زنان و حاملگیچاپ

Facial Surgeryجراحی صورتچاپ

چاپ
اسیب شناسی دستگاه گوارش )لوله گوارشی، کبد، پانکراس و مجاری

صفراوی(
Gastrointestinsl, liver, and pancreatobiliary pathology

Breast  pathologyاسیب شناسی پستانچاپ

onco(pathology( Surgicalاسیب شناسی جراحی)سرطان(چاپ

Implant in Dentistry ايمپلنت در دندانپزشکیچاپ

FIRST AID PROVIDERامدادگر کمکهای اولیهچاپ

چاپ
ارزيابی هماتولوژيک  مرفولوژيک لوسمی های حاد و لوسمی های

مزمن
Hematologic-Morphologic evaluation of Acute and

Chronic Leukemia

Evaluation and Report of Peripheral Blood Smearارزيابی و گزارش گستره خون محیطیچاپ

Non medicinal abuse treatment for psycologistsدرمان غیر دارويی اختالل مصرف مواد ويژه روانشناسانچاپ

Opioid use treatment for physiciansدرمان اختالل مصرف مواد افیونی ويژه پزشكانچاپ

)Endosonoghraphy Ultrasonography )EUSاولتراسونوگرافی اندوسکوپیکچاپ

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatographyکالنژيوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیکچاپ

Nursing-Care from dialysis patientsمراقبت های پرستاری از بیماران تحت ديالیزچاپ

Elderly Caregiver سالمندياریچاپ

)Adults(Hepato- gastrointestinal nursing    پرستاری بیماری های گوارش و کبد)بزرگساالن(چاپ

Cancer supportive and palliative careمراقبتهای حمايتی و تسکینی سرطان )ويژه پزشکان عمومی (چاپ

Cancer supportive and palliative care for nursesمراقبتهای حمايتی و تسکینی سرطان )ويژه پرستاران(چاپ

Aging & Care of old ageسالمندی و مراقبت از سالمندچاپ

Dental chair side assistantدستیار کنار دندانپزشکچاپ

Root Canal Therapy for General Dentistدرمان ريشه ويژه دندانپزشکان عمومیچاپ

Medical Diagnostic Laboratory Receptionistمتصدی پذيرش و جوابدهی در ازمايشگاه تشخیص پزشکیچاپ

Nursing Care in Burnsمراقبت پرستاري در  سوختگي هاچاپ



مدت برگزاری دوره به ساعتمدت برگزاری دوره به ماهمدرک تحصیلی

دکترای عمومی دندانپزشکی مورد تايید وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی

3100تا6

مهندسي فناوري تجهیزات پزشكي )تجهیزات اتاق عمل و تجهیزات
آزمايشگاه( - مهندسي پزشكي )كلیه گرايش ها( - مهندسي برق )كلیه
گرايش ها(– كارداني برق )كلیه گرايش ها( – كاردان فني تجهیزات

پزشكي )تجهیزات اتاق عمل و تجهیزات آزمايشگاه( – كارداني و
كارشناسي تكنسین اتاق عمل

1104تا3

مهندسي فناوري تجهیزات پزشكي )تجهیزات اتاق عمل و تجهیزات
آزمايشگاه( - مهندسي پزشكي )كلیه گرايش ها( - مهندسي برق )كلیه

گرايش ها( ،كارداني برق )كلیه گرايش ها(، كاردان فني تجهیزات
پزشكي )تجهیزات اتاق عمل و تجهیزات آزمايشگاه( – كارشناسي علوم

آزمايشگاهي

1128تا3

3476تا6دکترای تخصصی راديولوژی

3466تا6تخصص راديولوژی

متخصصین گوش، حلق و بینی و جراحی سرو گردن دارای بورد
تخصصی

91500تا12

6900تا9متخصصین آسیب شناسی

6720تا9گواهینامه تخصصی آسیب شناسی

6720تا9گواهینامه تخصصی آسیب شناسی

6300تا12دکترای حرفه ای دندانپزشکی

150تا2حداقل دارای مدرک پايان دوره متوسطه اول )پايه نهم (

دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون -
دکتری علوم متخصص آسیب شناسی - آزمايشگاهی -
دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمايشگاهی آزمايشگاهی -

187تا3

کارشناس ارشد کارشناسی علوم آزمايشگاهی  - -
کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون آزمايشگاهی -

علوم پايه پزشکی با مدرک کارشناسی علوم آزمايشگاهی
171تا2

1- روانشناسان با حداقل مدرک فوق لیسانس يا باالتر در رشته های
روانشناسی سالمت و بالینی  2- تا پايان سال 1399 دانش آموختگان

روانشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و باالتر ساير گرايشها بجز
بالینی و سالمت و در مقطع کارشناسی با گرايشهای مختلف

روانشناسی/مشاوره پس از پذيرش در آزمون ورودی دوره که توسط
مرکز مجری آموزش مهارتی حرفه ای مربوط برگزار می شود اجازه

شرکت در دوره را خواهند داشت.

164تا2

شرکت کنندگان اين دوره ها، افراد دارای مدرک دکترای عمومی رشته
پزشکی و مقاطع باالتر آن میباشند.

162تا2

1900تا6فوق تخصص های گوارش و کبد بالغین

1800تا6فوق تخصص های گوارش و کبد

3400تا6دانش آموختگان رشته پرستاری از مقطع کارشناسی و باالتر

1100تا2نهم متوسطه و باالتر

کلیه فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و باالتر
رشته های پرستاری

3360تا6

2280تا5دکترای پزشکی عمومی

2280تا4کارشناسی پرستاری

1194تا2کارشناسی پرستاری

3255تا6نهم متوسطه

376تا6دکترای عمومی دندانپزشکی

158تا3 ديپلم تجربی

1107تا3کارشناس پرستاری



نام دوره انگلیسینام دوره فارسی#

Dental Care under general anesthesiaخدمات دندانپزشکی همراه با بیهوشیچاپ

composite veneer courseدوره کامپوزيتچاپ

obstetrics & gynecology sonography level1سونوگرافی زنان و مامايی سطح يکچاپ

Polysomnography Methods   روش های انجام تست های تشخیصی اختالالت خوابچاپ

Basic Laparoscopy in General Surgery الپاروسکوپی پايه در جراحی عمومیچاپ

Nursing professional care in diabetics personsمراقبت پرستاری از افراد مبتال به ديابتچاپ

Thoracic pathologyاسیب شناسی قفسه صدریچاپ

Pharmacy practice in oncologyکار با داروهای سايتوتوکسیک ويژه داروسازانچاپ

Hospital pharmacyداروسازی بیمارستانیچاپ



مدت برگزاری دوره به ساعتمدت برگزاری دوره به ماهمدرک تحصیلی

2287تا5دکتری دندانپزشکی

160تا4دکترای دندانپزشکی عمومی .

3530تا6متخصصین زنان و زايمان که دارای گواهینامه تخصصی.

دارای مدرک کارشناسی دررشته های پرستاری ، مامايی ، پیراپزشکی
، روانشناسی و بهداشت

2310تا6

3400تا6گواهینامه تخصصی جراحی عمومی

4450تا8دارندگان مدرک کارشناسی پرستاری و باالتر

6720تا9گواهینامه تخصصی آسیب شناسی

188تا2دکترای داروسازی عمومی

2186تا4دکترای عمومی داروسازی


