
جدول رشته های همنام 

كارشناسي كارشناسي ارشد رديف

- آموزش بهداشت .١
- آمار زيستی .٢
- آموز ش پزشکی .٣
- اپيدميولوژی .٤

اتاق عمل اتاق عمل .٥
اعضای مصنوعی و وسايل كمکی اعضای مصنوعی و وسايل كمکی .٦

- اقتصاد بهداشت .٧
- ارگونومی .٨
- اكولوژی انسانی .٩
- انفورماتيك پزشکی .١٠
-  (HTA)ارزيابی فناوری سالمت .١١

بينائی سنجی بينائی سنجی .١٢
- بهداشت و ايمنی مواد غذايی .١٣
- بهداشت روان .١٤
- برنامه ريزی يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی .١٥
- پدافند غيرعامل در نظام سالمت .١٦
- تاريخ علوم پزشکی .١٧
- تکنولوژی آموزشی .١٨
- تکنولوژی گردش خون .١٩

علوم تغذيه تغذيه بالينی .٢٠
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين .٢١

تکنولوژی پرتوشناسی؛ تکنولوژی پرتودرمانی راديوبيولوژی و حفاظت پرتويی .٢٢
- روانشناسی بالينی .٢٣
- رفاه اجتماعی .٢٤
- سالمت و رسانه .٢٥
- سالمت سالمندی .٢٦

شنوايی شناسی شنوائی شناسی .٢٧
- علوم تشريحی .٢٨

علوم و صنايع غذايی(گرايشهای مختلف ) علوم و صنايع غذائی (گرايش كنترل كيفی و بهداشتی ) .٢٩
- فيزيك پزشکی .٣٠
- فيزيولوژی .٣١

فيزيوتراپی فيزيوتراپی .٣٢
فيزيوتراپی فيزيوتراپی ورزشی .٣٣

تکنولوژی پرتوشناسی؛  تکنولوژی پرتودرمانی؛ فناوری تصويربرداری پزشکی .٣٤
فناوری اطالعات سالمت فناوری اطالعات سالمت .٣٥

كاردرمانی كاردرمانی .٣٦
كتابداری واطالع رسانی پزشکی كتابداری و اطالع رسانی پزشکی .٣٧

گفتار درمانی گفتار درمانی .٣٨
مديريت خدمات بهداشتی درمانی مديريت خدمات بهداشتی درمانی .٣٩



جدول رشته های همنام 

مددكاری اجتماعی مددكاری اجتماعی .٤٠
- مديريت توانبخشی .٤١
- مهندسی پزشکی (بيوالکتريك) .٤٢
- مهندسی پزشکی(زيست مواد) .٤٣

مهندسی بهداشت حرفه ای مهندسی بهداشت حرفهای .٤٤
- (HSE) مديريت سالمت ،ايمنی و محيط زيست .٤٥
- ميکروب شناسی موادغذايی .٤٦
- نانوتکنولوژی پزشکی .٤٧

علوم آزمايشگاهی بيوشيمی بالينی .٤٨
- زيست فن آوری پزشکی .٤٩

علوم آزمايشگاهی ژنتيك انسانی .٥٠
علوم آزمايشگاهی ايمنی شناسی .٥١
علوم آزمايشگاهی خون شناسی آزمايشگاهی و بانك خون (هماتولوژی) .٥٢
علوم آزمايشگاهی قارچ شناسی پزشکی .٥٣
علوم آزمايشگاهی ميکروب شناسی پزشکی .٥٤
علوم آزمايشگاهی ويروس شناسی پزشکی .٥٥
علوم آزمايشگاهی انگل شناسی .٥٦

پرستاری روان پرستاری .٥٧
پرستاری پرستاری داخلی - جراحی .٥٨
پرستاری پرستاری سالمت جامعه .٥٩
پرستاری پرستاری كودكان .٦٠
پرستاری پرستاری نظامی .٦١
پرستاری پرستاری مراقبت های ويژه نوزادان .٦٢
پرستاری پرستاری توانبخشی .٦٣
پرستاری پرستاری اورژانس .٦٤
پرستاری پرستاری مراقبت های ويژه .٦٥
پرستاری پرستاری سالمندی .٦٦

علوم تغذيه علوم تغذيه .٦٧
علوم تغذيه علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه .٦٨
:علوم تغذيه علوم بهداشتی در تغذيه .٦٩

مامائی مامايی .٧٠
مامايی مشاوره در مامايی .٧١

مهندسی بهداشت محيط سم شناسی محيط .٧٢
مهندسی بهداشت محيط مديريت پسماند .٧٣
مهندسی بهداشت محيط مهندسی بهداشت محيط .٧٤
مهندسی بهداشت محيط بهره برداری و نگهداری از تاسيسات بهداشتی شهری .٧٥


