
 
 

تعداد 

نیروی 

 درخواستی

نوع 

 همکاری

مدرک مورد نیاز نیروی 

 درخواستی
 ردیف استان واحد رشته

 دکتری آموزشی نفر1
نظارت بر امور 

 دارویی
 1 آذربایجان شرقی اهر

 نفر2

 مرد /زن
 آموزشی

 -کارشناسی ارشد 

 -دانشجوی دکتری

 دکترای تخصصی

 

 پرستاری

 

 2 آذربایجان شرقی بناب

 آموزشی نفر3

دانشجوی –دکتری 

دکتری امتحان جامع را 

 گذرانده باشد

داخلی -پرستاری

 جراحی

 3 بایجان شرقیآذر تبریز

 آموزشی نفر1

دانشجوی -دکتری

دکتری که امتحان جامع 

 باشدرا گذرانده 

 کودکان-پرستاری

 آموزشی نفر1

دکتری یا دانشجوی 

دکتری که امتحان جامع 

 باشدرا گذرانده 

 بهداشت-پرستاری

 جامعه

 آموزشی نفر2

دکتری یا دانشجوی 

مع ادکتری که امتحان ج

 باشدرا گذرانده 

 مامایی

 بورد تخصصی آموزشی نفر1

آسیب -دندانپزشکی

شناسی دهان ،فک و 

 صورت

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
 -دندانپزشکی

 اندودانتیکس

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
-دندانپزشکی

 ارتودانتیکس

 بورد تخصصی آموزشی نفر1

-دندانپزشکی

بیماریهای دهان 

 ،فک وصورت

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
پروتز -دندانپزشکی

 دندانی

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
پریو -دندانپزشکی

 دانتیکس

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
-دندانپزشکی

 ترمیمی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 بورد تخصصی آموزشی نفر1

-دندانپزشکی

،فک و جراحی دهان 

 صورت

 بورد تخصصی آموزشی نفر1

-دندانپزشکی

رادیولوژی دهان فک 

 و صورت

 دندانپژشکی کودکان بورد تخصصی آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
 -کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری
 پرستاری

 بیهوشی دکترای تخصصی آموزشی نفر1 4 آذربایجان شرقی سراب

 علوم تغذیه دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

مراقبت -پرستاری 

 های ویژه

 

 کلیبر

 

 

 آموزشی نفر1 5 آذربایجان شرقی

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

داخلی -پرستاری 

 جراحی

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی -دکتری 

 ارشد

کودکان و -پرستاری

 نوزادان

 کودکان-پرستاری دکتری آموزشی نفر1
 6 شرقی آذربایجان مراغه

 مامایی دکتری آموزشی نفر1

 بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 7 شرقی آذربایجان مرند

 آموزشی نفر2
-کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری
 پرستاری

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 پرستاری

 8 آذربایجان غربی ارومیه
 کودکان-پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر3

پرستاری با پایه 

کارشناسی اتاق 

 عمل

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر3

ویژه با -پرستاری

پایه کارشناسی 

 بیهوشی

 آموزشی نفر1
دانشجوی –دکتری 

 دکتری
 فیزیولوژی پزشکی

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 آناتومی پزشکی

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری

فارماکولوژی 

 پزشکی

 آموزشی نفر1
دانشجوی –دکتری 

 دکتری
 بیوشیمی بالینی

 دانشجوی دکتری آموزشی نفر1
ایمنی شناسی 

 پزشکی

 پاتولوژی پزشکی دکتری آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 هماتولوژی پزشکی

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری

آموزش بهداشت و 

 ارتقا سالمت

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 بهداشت محیط

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 بهداشت حرفه ای

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 بهداشت باروری

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری

مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری

 -آمار حیاتی 

 اپیدمیولوژی

 آموزشی نفر مرد1
کارشناسی ارشد یا 

 دانشجوی دکتری

داخلی -پرستاری

 جراحی
 9 آذربایجان غربی خوی

 نفر 1

 مرد /زن
 آموزشی

کارشناسی ارشد یا 

 دکتری
 کودکان-پرستاری

 مامایی کارشناسی ارشد بالینی نفر3
 10 آذربایجان غربی مهاباد

 پرستاری کارشناسی ارشد بالینی نفر3

 داخلی بورد تخصصی آموزشی نفر2

 اطفال بورد تخصصی آموزشی نفر1 11 اردبیل اردبیل

 جراحی عمومی بورد تخصصی آموزشی نفر1

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 قلب و عروق تخصصیبورد  آموزشی نفر1

 پاتولوژی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 فارماکولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 علوم تشریحی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 فیزیولوژی پزشکی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
باکتری شناسی 

 پزشکی

 آموزشی نفر1
-تخصصیدکترای 

 دانشجوی دکتری
 هماتولوژی

 آموزشی نفر1
 -دکترای تخصصی

 دانشجوی دکتری
 علوم تغذیه

 آموزشی نفر1
 -دکترای تخصصی

 دانشجوی دکتری

آموزش بهداشت و 

 ارتقاءسالمت

 آموزشی نفر2
دکترای تخصصی 

 دانشجوی دکتری
 آموزش پرستاری

 کارشناسی ارشد -آموزشی نفر1
بهداشت -پرستاری

 جامعه

 نفر2

-آموزشی

هیأت 

علمی 

 بالینی

 کارشناسی ارشد
داخلی -پرستاری

 جراحی

 نفر1

-آموزشی

هیأت 

علمی 

 بالینی

 اطفال-پرستاری  کارشناسی ارشد

 بهداشت باروری دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 نفر4

 –آموزشی 

هیأت 

علمی 

 بالینی

 کارشناسی ارشد
آموزش -مامایی

 مامایی

مرد 1

 زن1
 آموزشی

 -دانشجوی دکتری

 کارشناسی ارشد
 12 اردبیل خلخال پرستاری

 نفر1

 زن /مرد  
 دکترای تخصصی آموزشی

-دندانپزشکی 

اصفهان  رادیولوژی

 (خوراسگان)
 13 اصفهان

 نفر 2

 زن /مرد 
 دکترای تخصصی آموزشی

    -دندانپزشکی 

 اندودانتیکس

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 نفر2

 زن /مرد  
 دکترای تخصصی آموزشی

پروتز –دندانپزشکی 

 دندانی

 نفر1

 زن /مرد  
 دکترای تخصصی آموزشی

 -دندانپزشکی 

 اطفال

 نفر2

 زن /مرد  
 دکترای تخصصی آموزشی

-دندانپزشکی

جراحی دهان فک و 

 صورت

 دکترای تخصصی پژوهشی مرد نفر1
طب  –پزشکی 

 سنتی

 آموزشی زن  نفر2
بورسیه  –دکتری 

 دکتری
 بهداشت باروری

 بهداشت باروری کارشناسی ارشد آموزشی نفر زن3

 آموزش مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر زن3

 جامعه نگر–مامایی  کارشناسی ارشد اموزشی نفر زن2

 مامایی قانونی کارشناسی ارشد آموزشی نفر زن1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر زن1
مدیریت خدمات 

 مامایی

 نفر 4

 زن/مرد 
 آموزشی

بورسیه  –دکتری 

 دکتری
 آموزش پرستاری

نفر 2

 زن/مرد
 کارشناسی ارشد آموزشی

پرستاری سالمت 

 جامعه

 نفر 2

 زن /مرد
 کارشناسی ارشد آموزشی

 -پرستاری 

 روانپرستاری

 نفر 1

 زن /مرد 
 پرستاری اطفال کارشناسی ارشد آموزشی

نفر 3

 مرد/زن
 کارشناسی ارشد آموزشی

پرستاری داخلی 

 جراحی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
–پرستاری )داخلی 

 جراحی(

 ویژهپرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1 14 اصفهان فالورجان

 پرستاری )اطفال( کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
داخلی -پرستاری

 جراحی
 15 اصفهان دهاقان

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 پرستاری phd آموزشی نفر1

 آموزش پزشکی دکتری آموزشی نفر1

 16 اصفهان نجف آباد

 فیزیولوژی انسانی دکتری آموزشی نفر1

 دکتری آموزشی نفر1
فارماکولوژی 

 پزشکی

 پرستاری دکتری آموزشی نفر2

 ارشد آموزشی نفر2
مراقبت -پرستاری

 های ویژه

 ارشد آموزشی نفر3
داخلی -پرستاری

 جراحی

 ارشد آموزشی نفر1
ویژه -پرستاری

 نوزادان

 دکتری آموزشی نفر2
بهداشت -مامایی

 باروری

 ارشد آموزشی نفر3
آموزش –مامایی 

 مامایی

 ارشد آموزشی نفر2
بهداشت –مامایی 

 باروری

 مامایی قانونی ارشد آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
دانشجوی دکتری یا 

 دکتری
 پرستاری

 17 البرز کرج
 پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر9

 آموزشی نفر1
دکتری یا دانشجوی 

 دکتری
 مامایی

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر9

 icuدردو -بیهوشی فلوشیپ آموزشی نفر1

 18 تهران واحد پزشکی

 عفونی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 فوق تخصص آموزشی نفر2
گوارش –داخلی 

 بالغین

 روماتولوژی-داخلی فوق تخصص آموزشی نفر2

 ریه–داخلی  فوق تخصص آموزشی نفر2

 فوق تخصص آموزشی نفر2
هماتولوژی –داخلی 

 انکولوژی

 فلوشیپ آموزشی نفر1
–جراحی پستان 

 )جراحی عمومی(

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 Phd آموزشی نفر2
فارماکولوژی 

 پزشکی

 پوست دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 رادیو لوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر5

 فلوشیپ آموزشی نفر1
–زنان و زایمان 

 نازایی

 فلوشیپ آموزشی نفر1
-زنان و زایمان 

 الپاروسکوپی

 فلوشیپ آموزشی نفر1
–زنان و زایمان 

 انکولوژی

 فلوشیپ آموزشی نفر2
–زنان و زایمان 

 پریناتالوژی

 شبکیه–چشم  فلوشیپ آموزشی نفر1

 قرنیه -چشم فلوشیپ آموزشی نفر1

 رتین–چشم  فلوشیپ آموزشی نفر1

 اتولوژیEnt فلوشیپ آموزشی نفر1

 الرنکولوژیEnt فلوشیپ آموزشی نفر1

 سروگردنEnt فلوشیپ آموزشی نفر1

 ولوژیماپید Phd آموزشی نفر2

 آمار زیستی Phd آموزشی نفر2

 پزشکی اجتماعی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 ریه-اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 گوارش–اطفال  فوق تخصص آموزشی نفر1

 کلیه-اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 قلب-اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 آلرژی -اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 نورولوژی-اطفال فوق رتخصص آموزشی نفر1

 روانپزشکی -اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 نوزادان -اطفال فوق تخصص آموزشی نفر2

 طب اورژانس فوق تخصص آموزشی نفر 6

 فوق تخصص آموزشی نفر2
جراحی مغز و 

 اعصاب

 علوم تشریحی Phd آموزشی نفر1

 Phd آموزشی نفر2
باکتری شناسی 

 پزشکی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 بیوشیمی بالینی Phd آموزشی نفر2

 ایمونولوژی Phd آموزشی نفر1

 فارماکولوژی Phd آموزشی نفر1

 آموزشی نفر4
دکتری و دانشجوی 

 دکتری
 پرستاری

 مامایی دکتری آموزشی نفر2

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 کودکان-پرستاری کارشناسی ارشد

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 کارشناسی ارشد
سالمت -پرستاری

 جامعه

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 کارشناسی ارشد
-پرستاری

 روانپرستاری

 نفر2

هیات 

علمی 

 بالینی

 کارشناسی ارشد
داخلی –پرستاری 

 جراحی

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 ویژه-پرستاری کارشناسی ارشد

 نفر2

هیات 

علمی 

 بالینی

 مامایی کارشناسی ارشد

 بهداشت محیط دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1

-بهداشت حرفه ای

گرایش سم شناسی 

 و تجزیه آالینده ها

 بهداشت عمومی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
–مهندسی پزشکی 

 بیوالکتریک

 آموزشی نفر3
-دکترای تخصصی

PHD 
 انفورماتیک پزشکی

 آموزشی نفر3
– دکترای تخصصی

PHD 

رادیو لوژی و 

 حفاظت پرتوی

 نفر4
آموزشی و 

 پژوهشی
-دکترای تخصصی

PHD 

فناوری اطالعات 

 )سالمت(

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر5
-دکترای تخصصی

PHD 

کتابداری و اطالع 

 رسانی پزشکی

 نفر3
آموزشی و 

 پژوهشی
-دکترای تخصصی 

PHD 
 طب سالمندی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر3
پرستاری )داخلی 

 جراحی (

 آموزشی نفر3
-دکترای تخصصی

PHD 
 فیزیوتراپی

 آموزشی نفر3
-یصصدکترای تخ

PHD 
 مدیریت توانبخشی

 آموزشی نفر3
 دکترای تخصصی

PHD- 
 گفتار درمانی

 آموزشی نفر3
-دکترای تخصصی

PHD 
 کار درمانی

 آموزشی نفر1
-دکترای تخصصی 

PHD 
 مددکار اجتماعی

 آموزشی نفر3
-دکترای تخصصی

PHD 
 اپتومتری

 آموزشی نفر3
-دکترای تخصصی

PHD 
 شنوایی سنجی

 آموزشی نفر1
-دکترای تخصصی

PHD 

بیوسیستماتیک 

 جانوری

 تغذیهعلوم  Phd آموزشی نفر2

 انسانیفیزیولوژی  Phd آموزشی نفر1

 Phd آموزشی نفر1
خون شناسی 

 پزشکی

 ژنتیک پژشکی Phd پژوهشی نفر1

 Phd پژوهشی نفر1
 علوم اعصاب

 شناختی

 phd پژوهشی نفر1
 

 علوم اعصاب

 پزشکی اجتماعی تخصص پزشکی پژوهشی نفر1

 فارموکولوژی Phd پژوهشی نفر1

 زیستیآمار  Phd پژوهشی نفر1

 phdمتخصص یا  پژوهشی نفر1
زنان یا بهداشت 

 باروری

 مهندسی بافت Phd پژوهشی نفر1

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزش بهداشت Phd پژوهشی نفر1

 اپیدمیولوژیست Phd پژوهشی نفر3

 نفر1

 مرد /زن  
 دکترای تخصصی آموزشی

-دندانپزشکی

 ارتودنسی

 19 تهران دندانپزشکی

 نفر 1

 مرد /زن 
 دکترای تخصصی آموزشی

-دندانپزشکی 

 اندودانتیکس

 نفر 1

 مرد /زن 
 دکترای تخصصی آموزشی

–دندانپزشکی 

جراحی دهان، فک 

 وصورت

 نفر1

 زن /مرد  
 دکترای تخصصی آموزشی

-دندانپزشکی

 پریودانتیکس

 نفر1

 زن /مرد 
 دکترای تخصصی آموزشی

-دندانپزشکی

 کودکان

 نفر1

 زن /مرد  
 دکترای تخصصی آموزشی

 –دندانپزشکی 

بیماریهای دهان و 

 تشخیص

 نفر 1

 زن/مرد 
 دکترای تخصصی آموزشی

–دندانپزشکی 

 پروتزهای دندانی

 دکترای تخصصی آموزشی نفر3
روانشناسی بالینی و 

 سالمت

 20 تهران علوم تحقیقات

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 اقتصاد سالمت دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
نانوتکنولوژی 

 پزشکی

 علوم تغذیه دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 سالمند شناسی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
 –مهندسی پزشکی 

 بیو الکتریک

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر2
دانشجوی  -دکتری

 دکتری

 –دارو سازی 

 داروسازی بالینی

 21 تهران دارویی علوم

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری
 اقتصاد سالمت

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری

–دارو سازی 

مدیریت و اقتصاد 

 دارو

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری

–داروسازی 

 داروسازی سنتی

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری

-داروسازی

 فارماکوگنوزی

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری

نانو فناوری پزشکی 

 یا دارویی

 آموزشی نفر2
دانشجوی  -دکتری

 دکتری
 تغذیهعلوم 

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری

 –انسانیفیزیولوژی 

 علوم اعصاب

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری

 دکتری
 فارماکولوژی

 آموزشی نفر1

دکترای تخصصی 

(phd) کارشناسی یا

 ارشد

–پرستاری 

 روانپرستاری

 22 تهران ورامین

 آموزشی نفر4
 -دکترای تخصصی 

 کارشناسی ارشد

 –پرستاری 

 مراقبتهای ویژه

 آموزشی نفر1
 -دکترای تخصصی 

 کارشناسی ارشد

بهداشت -پرستاری

 جامعه

 آموزشی نفر4
 -دکترای تخصصی 

 کارشناسی ارشد

داخلی –پرستاری 

 جراحی

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر4

 دکترای تخصصی  آموزشی نفر1
 خون شناسی

 پزشکی

 ایمونولوژی پزشکی دکترای تخصصی  آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی  آموزشی نفر1
میکروبیولوژی 

 پزشکی

 آموزش بهداشت دکترای تخصصی  آموزشی نفر1

 آمار حیاتی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 اپیدمولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 نفر2
آموزشی 

 پژوهشی
 مامایی دکترای تخصصی

 23 چهارمحال و بختیاری شهرکرد

 نفر2
آموزشی 

 پژوهشی
 بهداشت دکترای تخصصی

 نفر2
آموزشی 

 پژوهشی
 دکترای تخصصی

 داخلی-پرستاری

 جراحی

 نفر1
آموزشی 

 پژوهشی
 کودکان-پرستاری دکترای تخصصی

 مامایی کارشناسی ارشد بالینی نفر2

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

روان  -پرستاری

 پرستاری
 24 خراسان جنوبی فردوس

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

داخلی –پرستاری 

 جراحی

 آموزشی نفر2

-کارشناسی ارشد

 -دانشجوی دکتری

 دکتری

 25 خراسان جنوبی قاینات پرستاری

 آموزشی نفر3
 -کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری
 مامایی

 26 خراسان جنوبی بیرجند
 آموزشی نفر1

 -کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری

گرایش  –پرستاری 

 اطفال

 پرستاری دکترای تخصصی آموزشی نفر3

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری 

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

-آموزش پرستاری 

 اطفال

 27 خراسان رضوی سبزوار

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری 

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

–آموزش پرستاری 

 روان پرستاری

 آموزشی نفر1

دکتری یا دانشجوی 

دکتری که امتحان جامع 

 داده باشد

–آموزش پرستاری 

 بهداشت جامعه

 آموزشی نفر1

دکتری یا دانشجوی 

دکتری که امتحان جامع 

 داده باشد

-آموزش پرستاری 

 ویژه

 آموزش بهداشت دکتری آموزشی نفر1

 بهداشت حرفه ای دکتری آموزشی نفر1

 بهداشت محیط دکتری آموزشی نفر1

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1

دکتری یا دانشجوی 

دکتری که امتحان جامع 

 داده باشد

–آموزش پرستاری 

 داخلی جراحی

نفر زن 1

 نفر مرد1
 پرستاری دکتری آموزشی

 28 خراسان رضوی قوچان
نفر مرد 1

 نفر زن1
 پرستاری دانشجوی دکتری آموزشی

 آموزشی نفر2
 -کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری
 29 خراسان رضوی کاشمر پرستاری

 جراحی عمومی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 30 خراسان رضوی مشهد

 قلب و عروق دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 طب اورژانس دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 روماتولوژی فوق تخصص آموزشی نفر1

 هماتولوژی فوق تخصص آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
فارماکولوژی 

 پزشکی

 انسانیفیزیولوژی  دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
مراقبتهای -پرستاری

 ویژه

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر4
داخلی –پرستاری 

 جراحی

 پرستاری کودکان کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 پرستاری دکتری آموزشی نفر1

 31 خراسان رضوی گناباد

 پرستاری )اطفال( کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
پرستاری 

 )مراقبتهای ویژه(

 مامایی دکتری آموزشی نفر1

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 بهداشت–پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 32 خراسان رضوی نیشابور
 کودکان-پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 ویژه–پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری
 کودکان-پرستاری 

 33 خراسان شمالی بجنورد

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

بهداشت -پرستاری

 روان

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

بهداشت –پرستاری 

 جامعه

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

مراقبت -پرستاری

 های ویژه

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری
 NICU-پرستاری

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

آموزش -مامایی

 مامایی

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

بهداشت      -مامایی

 مادر و کودک

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری
 جامعه نگر-مامایی

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

مشاوره -مامایی

 مامایی

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

–پرستاری 

 مراقبتهای ویژه

 آموزشی نفر1
-ارشدکارشناسی 

 دکتری

داخلی -پرستاری

 جراحی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2

پرستاری گرایشهای 

مراقبت -کودکان

های ویژه و داخلی 

 جراحی

 34 خراسان شمالی شیروان

 ویژه-پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 35 خوزستان آبادان

 آموزشی نفر1
دکتری یا کارشناسی 

 ارشد

-پرستاری

 روانپرستاری

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
داخلی –پرستاری 

 جراحی

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1

کارشناسی ارشد 

 پرستاری

 )بهداشت روان(

 پرستاری

 آموزشی نفر1 36 خوزستان اهواز
کارشناسی ارشد 

 پرستاری کودکان
 پرستاری

 آموزشی نفر1

کارشناسی ارشد 

مراقبت های پرستاری) 

 ویژه بزرگساالن(

 پرستاری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1

کارشناسی ارشد 

پرستاری )بیماریهای 

 داخلی و جراحی(

 پرستاری

 

 آموزشی نفر1
کارشناسی ارشد 

 بهداشت جامعه

 پرستاری

 

 آموزشی نفر1
کارشناسی ارشد 

 آموزش مامایی
 پرستاری

 نفر2
-آموزشی 

 بالینی
 کارشناسی ارشد

آموزش  –مامایی 

 مامایی

 37 خوزستان بهبهان

 نفر1
 -آموزشی 

 بالینی
 کارشناسی ارشد

بهداشت -مامایی

 باروری

 نفر2
-آموزشی 

 بالینی
 کارشناسی ارشد

داخلی –پرستاری 

 جراحی

 نفر1
-آموزشی 

 بالینی
 کارشناسی ارشد

 –پرستاری 

 بهداشت جامعه

 آموزشی نفر2

دانشجوی  -دکتری 

کارشناسی  -دکتری

 ارشد

پرستاری داخلی 

 جراحی

 38 خوزستان دزفول

 آموزشی نفر1

دانشجوی -دکتری 

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

مراقبت  -پرستاری

 های ویژه

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری 

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

 پرستاری کودکان

 آموزشی نفر3

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی  -دکتری 

 ارشد

 مامایی-مامایی 

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی  -دکتری

 ارشد

بهداشت -مامایی

 مادر و کودک

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر3
داخلی -پرستاری

 جراحی

 39 خوزستان مسجدسلیمان
 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

بهداشت -پرستاری

 جامعه

 کودکان-پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
بهداشت -مامایی

 باروری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
آموزش -مامایی

 مامایی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
سایر -مامایی

 گرایش ها

 دکتری آموزشی نفر1
داخلی   -پرستاری

 جراحی
 40 زنجان ابهر

 دانشجوی دکتری آموزشی نفر1
داخلی  –پرستاری 

 جراحی

نفر 2

 زن/مرد

 –آموزشی 

 بالینی
 دکتری

داخلی  –پرستاری 

 جراحی

 41 زنجان زنجان

نفر 1

 مرد/زن

-آموزشی

 بالینی
 پرستاری ویژه دکتری

 نفر1

 مرد/زن

-آموزشی 

 بالینی
 پرستاری کودکان دکتری

 نفر زن1
-آموزشی

 بالینی
 دکتری

آموزش  -مامایی

 مامایی

 نفر زن1
-آموزشی 

 بالینی
 دکتری

بهداشت  -مامایی

 باروری

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری

-داروسازی

 فارماسیوتیکس

 42 سمنان دامغان

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری

-داروسازی

 فارماکوگنوزی

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری

-داروسازی 

 فارماکولوژی

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری

سم –داروسازی 

 شناسی

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری
 داروسازی بالینی

 آموزشی نفر2
دانشجوی  -دکتری 

 دکتری

شیمی –داروسازی 

 دارویی

 آموزشی نفر2
دانشجوی -دکتری

 دکتری

 –داروسازی 

 بیوتکنولوژی دارویی

 آموزشی نفر2
 -دکترای تخصصی  

 دانشجوی دکتری

کنترل –داروسازی 

 غذا ودارو

 آموزشی نفر2
دانشجوی  –دکترای 

 دکتری
 پرستاری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 43 سمنان سمنان

 آموزشی نفر1
-دکترای تخصصی 

 دانشجوی دکتری

جراحی -پرستاری

 داخلی

 آموزشی نفر1
-دکترای تخصصی 

 دانشجوی دکتری
 کودکان-پرستاری

 آموزشی نفر1
 -دکترای تخصصی 

 دانشجوی دکتری
 ویژه -پرستاری

 آموزشی نفر1
 -دکترای تخصصی 

 دانشجوی دکتری

آموزش –مامایی 

 مامایی

 آموزشی نفر5

دکترای تخصصی یا 

دانشجوی دکتری که 

 امتحان جامع داده است

 پرستاری

 44 سمنان شاهرود

 آموزشی نفر1

دکترای تخصصی یا 

دکتری که  دانشجوی

 امتحان جامع داده است

 آناتومی

 آموزشی نفر1

دکترای تخصصی یا 

دانشجوی دکتری که 

 امتحان جامع داده است

 بافت شناسی

 آموزشی نفر1

دکترای تخصصی یا 

دانشجوی دکتری که 

 امتحان جامع داده است

 بهداشت

 آموزشی نفر1

دکترای تخصصی یا 

دانشجوی دکتری که 

 جامع داده استامتحان 

 فارماکولوژی

 آموزشی نفر1

دانشجوی phdدکترای 

دکتری که امتحان جامع 

 داده است

 انگل شناسی

 آموزشی نفر1

دکترای تخصصی یا 

دانشجوی دکتری که 

 امتحان جامع داده است

 آموزش پزشکی

 داخلی بورد تخصصی آموزشی نفر 3

 45 سیستان و بلوچستان زاهدان

 جراحی بورد تخصصی آموزشی نفر 3

 بیهوشی بورد تخصصی آموزشی نفر3

 اطفال بورد تخصصی آموزشی نفر3

 و زایمان زنان بورد تخصصی آموزشی نفر3

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 و عروق قلب بورد تخصصی آموزشی نفر1

 پوست بورد تخصصی آموزشی نفر1

 رادیولوژی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
پاتولوژی)آسیب 

 شناسی بالینی(

 تغذیهعلوم  phdدانشجوی - phd آموزشی نفر2

 بیوشیمی بالینی phdدانشجوی-Phd آموزشی 

 (انسانیفیزیولوژی  phdدانشجوی - Phd آموزشی نفر2

 آموزشی نفر2
Phd -  دانشجوی 

phd 

انگل شناسی 

 پزشکی

 phdدانشجوی  -Phd آموزشی نفر1
علوم تشریحی 

 پزشکی

 ایمونولوژی phdدانشجوی  -Phd آموزشی نفر2

 آموزشی نفر1
Phd -  دانشجوی

phd- کارشناسی ارشد 
 روانپرستاری

 آموزشی نفر1
Phd -  دانشجویphd 

 کارشناسی ارشد -
 آموزش بهداشت

 آموزشی نفر1
Phd- دانشجوی

phdکارشناسی ارشد 
 پرستاری ویژه

 آموزشی نفر2
Phdدانشجویphd - 

 کارشناسی ارشد

داخلی -پرستاری 

 جراحی

 آموزشی نفر1
Phd-  دانشجوی

phd- کارشناسی ارشد 
 پرستاری کودکان

 آموزشی نفر3
Phd-  دانشجوی

phd- کارشناسی ارشد 
 مامایی بهداشت

 آموزشی نفر3
Phd-  دانشجویphd 

 کارشناسی ارشد -
 آموزش مامایی

 هماتولوژی phdدانشجوی  - Phd آموزشی نفر1

 آموزشی نفر3

دانشجوی -دکتری 

کارشناسی -دکتری 

 ارشد

 46 سیستان و بلوچستان ایرانشهر پرستاری

 پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
 47 فارس آباده

 پرستاری دکتریدانشجوی  آموزشی نفر2

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 48 فارس ارسنجان پرستاری phdدانشجوی 

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 پرستاری کارشناسی ارشد

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 مامایی phdدانشجوی 

 نفر1

هیات 

علمی 

 بالینی

 مامایی کارشناسی ارشد

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری
 کودکان –پرستاری 

 49 فارس استهبان
 آموزشی نفر1

-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

بهداشت –پرستاری 

 جامعه

 آموزشی نفر1
 -کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

داخلی  -پرستاری

 جراحی

 آموزشی نفر3
 -کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری
 مامایی

 نفر 2

 مرد/زن
 آموزشی

کارشناسی ارشد 

 )داخلی جراحی(
 پرستاری

 50 فارس اقلید

 نفر 2

 مرد/زن
 آموزشی

کارشناسی ارشد 

 بهداشت جامعه
 پرستاری

 نفر 1

 مرد/زن
 آموزشی

 -کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری 

پرستاری )مراقبتهای 

 ویژه(

 پرستاری

 نفر 1

 مرد/زن
 آموزشی

 -کارشناسی ارشد

دانشجوی دکتری 

 پرستاری )اطفال(

 پرستاری

 نفر 1

 مرد/زن
 آموزشی

دکترای 

پرستاری)مراقبتهای 

 ویژه(

 پرستاری

 نفر 1

 زن/مرد
 آموزشی

دکترای پرستاری 

 )اطفال(
 پرستاری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 دانشجوی دکتری آموزشی نفر1
 پرستاری

 51 فارس جهرم

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2

 دانشجوی دکتری آموزشی نفر1
 مامایی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2

 روان-پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 52 فارس داراب
 دکتری آموزشی نفر1

بهداشت -پرستاری

 جامعه

 پروتز-دندانپزشکی دکترای تخصصی آموزشی نفر4

 53 فارس شیراز

 دکترای تخصصی آموزشی نفر3
-دندانپزشکی

 پریودانتیکس

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
 -دندانپزشکی

 ترمیمی

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
 -دندانپزشکی

 پاتولوژی

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 -دندانپزشکی

جراحی فک و 

 صورت

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 -دندانپزشکی

تشخیص و 

 بیماریهای دهان

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2

-دندانپزشکی

اجتماعی وسالمت 

 دهان

 دکترای تخصصی آموزشی نفر3
-دندانپزشکی

 ارتودانتیکس

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
-دندانپزشکی

 اندودانتیکس

 دکترای تخصصی آموزشی نفر2
-دندانپزشکی

 رادیولوژی

 اطفال-دندانپزشکی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 آموزشی نفر1

-کارشناسی ارشد

-دانشجوی دکتری

 دکتری

-پرستاری

 روانپرستاری

 54 فارس فیروزآباد

 آموزشی نفر1

-ارشدکارشناسی 

-دانشجوی دکتری

 دکتری

 اطفال-پرستاری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1

-کارشناسی ارشد

-دانشجوی دکتری

 دکتری

 ویژه-پرستاری

 آموزشی نفر1

-کارشناسی ارشد

-دانشجوی دکتری

 دکتری

-داخلی-پرستاری

 جراحی

 آموزشی نفر2
-دانشجوی دکتری

 دکتری
 بهداشت محیط

 دکتری آموزشی نفر2
 مغز و-نورولوژی

 اعصاب

 55 فارس کازرون

 پزشک اجتماعی دکتری آموزشی نفر1

 یورولوژی دکتری آموزشی نفر1

 بیهوشی دکتری آموزشی نفر2

 جراحی عمومی دکتری آموزشی نفر1

 پوست دکتری آموزشی نفر1

 ارتوپدی دکتری آموزشی نفر2

 دکتری آموزشی نفر1
گوش و حلق 

 (FNTوبینی)

 زنان و زایمان دکتری آموزشی نفر2

 دکتری آموزشی نفر1
رادیولوژی و 

 سونوگرافی

 عفونی دکتری آموزشی نفر2

 طب اورژانس دکتری آموزشی نفر1

 فارماکولوژی دکتری آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
بورسیه دکتری یا 

 دکترای تخصصی
 آناتومی پزشکی

 آموزشی نفر1
دکترای بورسیه یا 

 تخصصی
 بیوشیمی بالینی

 آموزشی نفر1
بورسیه یا دکترای 

 تخصصی

میکروبیولوژی 

 پزشکی

 آموزشی نفر1
بورسیه یا دکترای 

 تخصصی
 هماتولوژی

 ویژه-پرستاری مربی آموزشی نفر1

 مربی آموزشی نفر1
بهداشت -پرستاری

 روان

 اطفال-پرستاری مربی آموزشی نفر1

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 مربی آموزشی نفر1
داخلی -پرستاری

 جراحی

 دکتری آموزشی نفر2
داخلی -پرستاری

 جراحی
 56 فارس الرستان

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
داخلی -پرستاری

 جراحی

 نفر2

 مرد/زن 
 کارشناسی ارشد آموزشی

داخلی –پرستاری 

 جراحی

 57 قزوین تاکستان

 کودکان–پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 روانپرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
بهداشت -پرستاری

 جامعه

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
مراقبت -پرستاری

 های ویژه

 جراحی عمومی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 58 قم قم

 داخلی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 پزشکی اجتماعی تخصصیدکترای  آموزشی نفر1

 عفونی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 داخلی اعصاب دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 گوش و حلق وبینی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 کودکان دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 فارماکولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 بالینی خون شناسی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 آناتومی)تشریح( دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 ایمنی شناسی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری

آموزش  –مامایی 

 مامایی

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دکتری
 کودکان-پرستاری

 نفر2
–آموزشی 

 بالینی

-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

آموزش -مامایی

 مامایی

 نفر2 59 کردستان سنندج
-آموزشی

 بالینی

–کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری

بهداشت -مامایی

 مادر و کودک

  نفر1
-کارشناسی ارشد   

 دانشجوی دکتری
 ویژه-پرستاری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 نفر1
-آموزشی

 بالینی

-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری
 کودکان-پرستاری 

 نفر1
-آموزشی

 بالینی

–کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری

بهداشت -پرستاری

 جامعه

 60 کرمان زرند پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر3

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
 -داخلی-پرستاری

 61 کرمان سیرجان جراحی

 اطفال-پرستاری دکتری آموزشی نفر3

 پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
 62 کرمان شهربابک

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر2

 زننفر1
آموزش 

 بالینی
 کارشناسی ارشد

داخلی -پرستاری

 جراحی

 63 کرمان کرمان

 زننفر1
آموزش 

 بالینی
 اطفال--پرستاری کارشناسی ارشد

 نفر زن2
آموزش 

 بالینی
 کارشناسی ارشد

آموزش -مامایی

 مامایی

 نفر1

 مرد /زن  
 آموزشی

دکترای مدیریت 

 -خدمات بهداشتی 

 آموزش بهداشتی

 بهداشت

 مامایی کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
 64 کهکیلویه و بویراحمد گچساران

 پرستاری دکتری آموزشی نفر2

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری 

 دکتری

 -پرستاری ویژه 

پرستاری داخلی 

 جراحی

 65 کهکیلویه و بویراحمد یاسوج

 آموزشی نفر1
        -کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری
 مدیریت پرستاری

 66 گلستان بندر گز

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

داخلی -پرستاری

 جراحی

 آموزشی نفر1
دکترای تخصصی 

 پرستاری

بهداشت -پرستاری

 جامعه

 67 گلستان علی آباد کتول
 آموزشی نفر2

-دکترای تخصصی 

دکترای دانشجوی 

 پرستاری

 اطفال-پرستاری 

 آموزشی نفر1

دانشجوی -دکتری

کارشناسی –دکتری 

 ارشد

داخلی –پرستاری 

 جراحی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 زنان و زایمان بورد تخصصی آموزشی نفر1

 68 گلستان گرگان

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
داخلی -پرستاری

 جراحی

 ویژه-پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 آموزشی نفر2
-دانشجوی دکتری

 دکتری
 آموزش پرستاری

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر2
آموزش –مامایی 

 مامایی

 آموزشی نفر2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              کارشناسی ارشد

 -دانشجوی دکتری-

 دکتری

 بهداشت-مامایی

 آموزشی نفر1
 -کارشناسی ارشد

 دانشجوی دکتری

آموزش -مامایی 

 مامایی

 آموزشی نفر1 69 گیالن آستارا
 -کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری

-پرستاری 

 روانپرستاری

 آموزشی نفر1
-کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری
 اطفال-پرستاری

 70 گیالن رشت پرستاری دانشجوی دکتری آموزشی نفر2

 نفر1
آموزشی و 

 پژوهشی
 پاتولوژی دکتری

 71 گیالن الهیجان

 نفر1
آموزشی و 

 پژوهشی
 دکتری

هماتولوژی یا 

 ایمونولوژی

 نفر2
آموزشی و 

 پژوهشی
 پرستاری دکتری

 نفر1
آموزشی و 

 پژوهشی
 پرستاری دانشجوی دکتری

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

-هماتولوژی

هماتولوژی 

آزمایشگاهی و بانک 

 خون

 72 لرستان بروجرد
 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

ایمنی -پزشکی

 شناسی پزشکی

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

باکتری -پزشکی

 شناسی پزشکی

 نفر1

 مرد / زن
 ولوژییاپیدم دکترای تخصصی آموزشی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 نفر1

 مرد / زن
 سالمندان-پرستاری دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 کودکان-پرستاری  دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

مراقبت –پرستاری 

 های ویژه

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

پرستاری داخلی 

 جراحی

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

 –پرستاری 

 بهداشت جامعه

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

-پرستاری 

 توانبخشی

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

جراحی  -پرستاری

 داخلی

 نفر1

 مرد / زن
 آناتومی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 رادیولوژی-پزشکی  دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 دکترای تخصصی آموزشی

 پاتولوژی

 

 نفر1

 مرد / زن
 ریه-پزشکی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 گوش و حلق و بینی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 انکولوژی-پزشکی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر1

 مرد / زن
 چشم-پزشکی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر2

 /مرد1

 زن1

 پوست-پزشکی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر2

 زن /مرد 
 داخلی-پزشکی دکترای تخصصی آموزشی

 نفر3

 /زن2

 مرد1

 پروتز-دندانپزشکی دکترای تخصصی آموزشی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 نفر3

مر1/زن2

 د

 دکترای تخصصی آموزشی
دندانپزشکی 

 پریودانتیکس

 نفر3

 /زن2

 مرد1

 دکترای تخصصی آموزشی
-دندانپزشکی 

 اندودانتیکس

نفر 3

مر1/زن2

 د

 دکترای تخصصی آموزشی
-دندانپزشکی

 ترمیمی

 نفر3

 

مر1/زن2

 د

 دکترای تخصصی آموزشی

 -دندانپزشکی

 جراحی

 

نفر 3

مر1/زن2

 د

 دکترای تخصصی آموزشی
 اطفال-دندانپزشکی

 

 نفر2

 /مرد1

 زن1

 دکترای تخصصی آموزشی
-دندانپزشکی

 تشخیص

 نفر2

 /زن1

 مرد1

 دکترای تخصصی آموزشی
-دندانپزشکی

 پاتولوژی

 نفر2

ز1/مرد1

 ن

 دکترای تخصصی آموزشی
-دندانپزشکی

 ارتودونسی

 دکترای تخصصی آموزشی زن نفر2

–دندانپزشکی 

رادیولوژی فک و 

 صورت

 دکتری آموزشی نفر 2
داخلی -پرستاری

 جراحی

 کودکان-پرستاری دکتری آموزشی نفر 1 73 لرستان خرم آباد

 دکتری آموزشی نفر1
بهداشت -پرستاری

 جامعه

نفر زن 1

 نفر مرد1
 دکتری آموزشی

داخلی -پرستاری

 جراحی
 74 لرستان رودود

 دکتری آموزشی نفر مرد1
آموزش -پرستاری

 پرستاری

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 دانشجوی دکتری آموزشی نفر مرد1
داخلی -پرستاری

 جراحی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر زن1
داخلی –پرستاری 

 جراحی

 اطفال-پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر زن1

 نفر1
-آموزشی

 پژوهشی
 فارماسیوتیکس دکتری

 75 مازندران آیت ا... آملی

 نفر1
-آموزشی

 پژوهشی
 فارماکوگنوزی دکتری

 نفر1
-آموزشی

 پژوهشی
 شیمی دارویی دکتری

 نفر1
-آموزشی 

 پژوهشی
 فارماکولوژی دکتری

 نفر1
-آموزشی 

 پژوهشی
 داروسازی بالینی دکتری

 76 مازندران بابل مامایی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 داخلی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 77 مازندران تنکابن

 بیهوشی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 بورد تخصصی آموزشی نفر1
بیماریهای عفونی و 

 گرمسیری

 طب اورژانس بورد تخصصی آموزشی نفر1

 پزشکی اجتماعی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 پاتولوژی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 علوم تشریح Phd آموزشی نفر1

 انسانیفیزیولوژی  Phd آموزشی نفر1

 Phd آموزشی نفر1
بافت و جنین 

 شناسی

 Phd آموزشی نفر1
فارماکولوژی 

 پزشکی

 بیوشیمی بالینی Phd آموزشی نفر1

 آموزش پزشکی Phd آموزشی نفر1

 Phd آموزشی نفر1
انگل شناسی 

 پزشکی

 phd آموزشی نفر1
میکروب شناسی 

 پزشکی

دانشجوی  -Phd آموزشی نفر1  هماتولوژی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 دکتری

 نفر2

-آموزشی 

هیأت 

علمی 

بالینی 

مستقر در 

 بیمارستان

 کارشناسی ارشد
داخلی –پرستاری 

 جراحی

 نفر1

-آموزشی

هیأت 

علمی 

بالینی 

مستقر در 

 بیمارستان

 کودکان-پرستاری کارشناسی ارشد

 نفر2

-آموزشی

هیأت 

علمی 

بالینی 

مستقر در 

 بیمارستان

 آموزش مامایی کارشناسی ارشد

 آموزشی نفر4

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی  -دکتری

 ارشد

مامایی)گرایش 

بهداشت مادر و 

کودک، آموزش 

 مامایی و...

 78 مازندران چالوس

 آموزشی نفر1
دانشجوی -دکتری

 دکتری

-پرستاری

 روانپرستاری

 آموزشی نفر2

دانشجوی -دکتری

کارشناسی  -دکتری

 ارشد

مراقبتهای -پرستاری

 ویژه

 آموزشی نفر1

دانشجوی -دکتری 

کارشناسی  -دکتری

 ارشد

 کودکان-پرستاری

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری 

 دکتری
 بیوشیمی بالینی

 آموزشی نفر1

دانشجوی  -دکتری

کارشناسی  -دکتری

 ارشد

 هماتولوژی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری 

 دکتری
 ایمنی شناسی

 آموزشی نفر1
دانشجوی  -دکتری 

 دکتری

شیمی دارویی)علوم 

 پزشکی(

 و زایمان زنان فوق تخصص آموزشی نفر2

 79 مازندران ساری

 عفونی اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 نوزادان فوق تخصص آموزشی نفر1

 غدداطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 نورولوژی اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 گوارش اطفال فوق تخصص آموزشی نفر1

 داخلی گوارش فوق تخصص آموزشی نفر1

 داخلی نفرولوژی فوق تخصص آموزشی نفر1

 داخلی هماتولوژی فوق تخصص آموزشی نفر1

 نورولوژی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 پزشکی چشم بورد تخصصی آموزشی نفر1

 گوش و حلق و بینی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 رادیولوژی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 ارولوژی بورد تخصصی آموزشی نفر1

 ارتوپدی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 هماتولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 بافت شناسی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
 فارماکولوژی

 پزشکی

 آناتومی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 انسانی فیزیولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 قارچ شناسی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 انگل شناسی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 تغذیهعلوم تغذیه دکترای  تخصصی آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1

 -کارشناسی ارشد

 -دانشجوی دکتری 

 دکترای تخصصی

داخلی -پرستاری  

 جراحی

 آموزشی نفر1

 -کارشناسی ارشد

 -دانشجوی دکتری 

 دکترای تخصصی

بهداشت -پرستاری

 و جامعه

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1

-کارشناسی ارشد ی

 -دانشجوی دکتری

 دکترای تخصصی

 کودکان-پرستاری 

 آموزشی نفر1

 -کارشناسی ارشد 

 -دانشجوی دکتری 

 دکترای تخصصی

بهداشت -پرستاری

 و روان

 آموزشی نفر2

 -کارشناسی ارشد 

 -دانشجوی دکتری 

 دکترای تخصصی

کلیه -مامایی

 گرایشها

 اقتصاد سالمت دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 آموزش بهداشت دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 تخصصیدکترای  آموزشی نفر1
مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 اپیدمیولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
-دانشجوی دکتری

 دکتری
 هماتولوژی

 80 مرکزی اراک

 آموزشی نفر1
 -دانشجوی دکتری 

 دکتری
 ایمونولوژی

 آموزشی نفر2
 -دانشجوی دکتری

 دکتری

بیوتکنولوزی 

 پزشکی

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
آموزش –مامایی 

 مامایی

 مشاوره–مامایی  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کارشناسی ارشد آموزشی نفر1
بهداشت -مامایی

 مادر و کودک

 آموزشی نفر1
-دانشجوی دکتری

 دکتری
 بهداشت باروری

 روان-پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 کودکان-پرستاری  ارشدکارشناسی  آموزشی نفر1

 ویژه-پرستاری  کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
-دانشجوی دکتری 

 دکتری
 پرستاری

 آموزشی نفر1
 -دانشجوی دکتری 

 دکتری
 ولوژییاپیدم

وب سایت تخصصی هیأت علمی 

آخرین اخبار و فراخوان هاي جذب هیأت علمی دانشگاه هاي آزاد و سراسري



 
 

 آموزشی نفر1
-دانشجوی دکتری

 دکتری
 بهداشت حرفه ای

 آموزشی نفر2
-دانشجوی دکتری

 دکتری
 فارماسیوتیکس

 آموزشی نفر2
 -دانشجوی دکتری

 دکتری
 فارماکوگنوزی

 آموزشی نفر1
 -دانشجوی دکتری

 دکتری
 شیمی دارویی

 آموزشی نفر2
-دانشجوی دکتری

 دکتری

فارماکولوژی و سم 

 شناسی

 آموزشی نفر2
 -دانشجوی دکتری

 دکتری

داروسازی 

 بیمارستانی

 آموزشی نفر2
–دانشجوی دکتری 

 کارشناسی ارشد

داخلی -پرستاری 

 جراحی

 آموزشی نفر1 81 مرکزی ساوه
-دانشجوی دکتری

 کارشناسی ارشد
 کودکان-پرستاری

 آموزشی نفر1
–دانشجوی دکتری 

 کارشناسی ارشد
 پرستاری ویژه

 پرستاری دکتری آموزشی نفر2

 82 مرکزی نراق
 کارشناسی ارشد آموزشی نفر3

داخلی -پرستاری

 جراحی

 ارشدکارشناسی  آموزشی نفر 5

)بهداشت  پرستاری

روان -جامعه

 -ویژه-پرستاری

 -مادران و نوزادان

 داخلی جراحی(

 83 هرمزگان بندر عباس

 عفونی کودکان فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 84 هرمزگان قشم

 نوزادان فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 نفرولوژی فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 روماتولوژی فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 ریه فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 خون فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 گوارش و کبد دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 داخلی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 جراحی عمومی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 توراکسجراحی  فوق تخصص آموزشی نفر1

وب سایت تخصصی هیأت علمی 
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 قلب و عروق فوق تخصص-دکتری آموزشی نفر1

 گوش و حلق و بینی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 رادیولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 ارتوپدی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 پوست ومو دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 عفونی دکترای تخصصی آموزشی نفر2

 داخلی مغز و اعصاب دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
جراحی مغز و 

 اعصاب

 فوق تخصص–دکتری  آموزشی نفر1
غدد درون ریز و 

 متابولیسم

 فارماکولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 علوم تشریحی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 85 هرمزگان کیش

 بیوشیمی بالینی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 فیزیولوژی انسانی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
باکتری شناسی 

 پزشکی

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
ویروس شناسی 

 پزشکی

 فیزیک پزشکی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 تغذیهعلوم  تخصصی دکترای آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
انگل شناسی  و 

 قارچ شناسی

 پاتولوژی دکترای تخصصی آموزشی نفر1

 دکترای تخصصی آموزشی نفر1
ایمنی شناسی 

 پزشکی

 آموزشی نفر2
-کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری

داخلی -پرستاری

 جراحی

 آموزشی نفر2 86 همدان تویسرکان
 -کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری
 پرستاری کودکان

 آموزشی نفر2
 -کارشناسی ارشد 

 دانشجوی دکتری
 پرستاری بهداشت

 87 همدان همدان پرستاری دکتری آموزشی نفر2

 آموزشی نفر3
 -دانشجوی دکتری 

 کارشناسی ارشد
 88 یزد میبد مامایی

وب سایت تخصصی هیأت علمی 
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 بورد تخصصی آموزشی نفر1
داخلی)خون و 

 (یانکولو

 89 یزد یزد

 زنان و زایمان بورد تخصصی آموزشی انفر

 بیوشیمی بالینی Phd آموزشی نفر1

 فیزیولوژی پزشکی Phd آموزشی نفر1

 Phd آموزشی نفر1
میکروب شناسی 

 پزشکی

 آموزشی نفر1
Phd-  دانشجوی

 دکتری
 پرستاری

 پرستاری کارشناسی ارشد آموزشی نفر1

 آموزشی نفر1
Phd-  دانشجوی

 دکتری
 علوم تشریحی

 

 

 

وب سایت تخصصی هیأت علمی 
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