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 اعالم ًتبیج جرة ًیسٍی ضسکت تعبًٍی ضفب ٍ

 داًطکدُ علَم پصضکی هساغِ زٍستبیی تین سالهت

 ثسوِ تعبلی
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پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ کلیِ ثِ اطالع ضوي آزشٍی قجَلی طبعبت ٍ عجبدات، 

جْت  22/04/1395 هَزخِ لغبیت 15/04/1395هی زسبًد اش زٍش سِ ضٌجِ هَزخِ 

هدیسیت گستسش ضجکِ ّبی ثْداضتی ثِ ، تکویل فسم گصیٌص ٍ ازائِ هدازک الشم

ثِ آدزس شیس (  ) هساغِ ٍ خدهبت ثْداضتی دزهبًی داًطکدُ علَم پصضکی دزهبًی

 هساجعِ فسهبیٌد.

 ٌب، هعبًٍت ثْداضتی داًطکدُ علَمیهساغِ، خیبثبى داًطسسا، جٌت ثیوبزستبى ثَعلی س* آدزس: 

 پصضکی ٍ خدهبت ثْداضتی دزهبًی هساغِ
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 خیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفبذلیست اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ 

 

 
  

  

 " هسئَل اهَز عوَهی هسکص" ی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبز

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی زٌَّزد هٌْاش  18281 1

 اصلی اسوعيل ًژاد جَاد  18276 2

 اصلی ًژاد زضا هٌْاش  18287 3

 اصلی هله پَز ليال  18282 4

 اصلی سيفی سويسا 18285 5

 ذخيسُ ٍويلی ٍزجَي سواًِ  18288 6

 ذخيسُ عليپَزلىلس زحيوِ  18286 7

 ذخيسُ سليولس ضيَا   18293 8
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 " کبزضٌبس پسستبزی " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی ًَید احودآتاد آزشٍ 18185 1

 اصلی فساید اصل آزشٍ 18893 2

 اصلی ًاصسي صفا  18181 3

 اصلی تمَیویاصل  هيٌا  18881 4

 اصلی ساهی ًاّيد  18898 5

 ذخيسُ هَسی شادُ هيٌا  18899 6

 ذخيسُ فتَحی پسٍیي  18892 7

 ذخيسُ زضایی اًَز 18888 8

 ذخيسُ چاٍش پَز الويسا 18884 9

       



5 

 

     

 " آشهبیطگبُکبزضٌبس " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی آذزضيي فام ًدا  18113 1

 اصلی حثطی ًسج آتاد هْسا 18116 2

 اصلی هظفسي ساًاش   18292 3

 اصلی هحسي ًٍد ًگاز  18122 4

 اصلی احدي هيٌا  18127 5

 ذخيسُ علی هحودي حثية  18138 6

 ذخيسُ زحيوی گٌج آتاد هْدي  18136 7

 ذخيسُ حويدي احد  18135 8
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 "کبزضٌبس سالهت هحیط کبز" اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی هحودپَز علی آتاد فاطوِ 18262 1

 اصلی پان پَزعلَیاى سَلواش  18243 2

 اصلی ًاصسي صَهعِ حسي  18271 3

 اصلی عثاس شادُ شّسا  18253 4

 اصلی لوسي آّك سيدُ ّاجس  18258 5

 اصلی ضىسي فسیثا  18249 6

 ذخيسُ گلی شادُ شّسا  18261 7

 ذخيسُ اتسي حيدز 18273 8

 ذخيسُ زًجثس هثازوی ليال 18245 9
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 " کبزضٌبس سالهت زٍاى" اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی پسٌدي صَهعِ سفلی خدیجِ  18166 1

 اصلی ایواى شادُ زليِ  18158 2

 اصلی اًَزي علی آتاد صثا  18157 3

 اصلی هلىی ليال 18217 4

 ذخيسُ جاللياى  شیثا 18171 5

 ذخيسُ فىسي لسُ وٌد اوسم 18281 6
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 " کبزضٌبس تغریِ " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی ٍثَلی گيتا  18151 1

 اصلی شهاًی اّسي سحس  18153 2

 اصلی شازع للعِ چِ شّسا  18152 3

 اصلی احدي  فسیثا 18147 4

 ذخيسُ زستن شادُ  اهيس 18145 5

 ذخيسُ افىازي ضيساش  سويسا 18148 6
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 " پصضک " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی پاضایی ًاّيد  18298 1
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 "هساقت سالهت خبًَادُ  "اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی سْساب دزخطی پسستَ  18836 1

 اصلی اعتصاهی فس اسواء  18884 2

 اصلی غالهی هسدق ٍیدا  18848 3

 اصلی خيسي هسدق الٌاش  18826 4

 اصلی جَدي هْسا  18817 5

 اصلی ٍظيفِ دٍست ليال  18876 6

 اصلی عوَهی صَهعِ سفلی زليِ  18846 7

 اصلی ضيسیي تٌياد شّسا  18843 8

 اصلی اهيسي  ٍیدا 18887 9

 اصلی حسيي پَز الْام  18828 18

 اصلی زاضدي ٍاحد فاطوِ  18827 11

 اصلی ًَزلاسوی سويِ  18874 12

 اصلی ضىَّی ًيا هيتسا  18848 13

 اصلی تدزًژاد سپيدُ  18818 14

 اصلی ستازیاى وسج آتاد ليلی  18834 15

 اصلی اسدیاى آزٍق  ليال 18881 16

 اصلی هحودپَز ٍاحدي هسین 18863 17

 اصلی ّاضوی پَز هسین  18877 18

 اصلی لليصادُ فسخ تٌفطِ  18853 19

 اصلی سليواى شادُ هْسا  18835 28
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 "هساقت سالهت خبًَادُ  "اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی ساجدي اضاى شّسُ 18831 21

 اصلی لطفی ّسق شّسا 18861 22

 اصلی خادهی گاللِ 18822 23

 اصلی اهيسشادُ فتَحيِ الِْ 18886 24

 اصلی حميمت لساجِ ليِ هعصَهِ 18821 25

 اصلی صادلی ضيَا 18844 26

 اصلی وياًی ًيا ٍحيدُ 18859 27

 اصلی هحود تالسي ًسسیي 18862 28

 اصلی ًاصسي ليال 18871 29

 اصلی لاسوی ًيس 18852 38

 اصلی ضْپسي پسیٌاش 18842 31

 اصلی خيسي جيساى سفلی ًصيثِ 18825 32

 اصلی ًاصسلدیوی ًسسیي 18869 33

 اصلی واظوی زاد سحس 18856 34

 اصلی حسي پَز ليِ تالغی هعصَهِ 18819 35

 اصلی وسین پَز شّسا 18858 36

 اصلی هساحن گطایص سازا 18864 37

 اصلی ضاُ پلٌگی سسج سازا 18838 38
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 "هساقت سالهت خبًَادُ  "اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 اصلی ًَزلاسوی سعيدُ  18873 39

 اصلی شًَایی وطاٍز هيٌا  18872 48

 ذخيسُ تيسًگ شّسا  18813 41

 ذخيسُ هَذى شادُ هلىی ٍیدا  18867 42

 ذخيسُ فائمی آذز 18858 43

 ذخيسُ لٌثسلَ ليال  18855 44

 ذخيسُ تادصثا ٍیدا 18889 45

 ذخيسُ ًاصسي صَهعِ شّسُ  18878 46

 ذخيسُ آتاد جوطيدي عصیص شّسا  18816 47

 ذخيسُ لْسي ليال  18878 48

 ذخيسُ اهاهی خطة  ًسسیي 18885 49

 ذخيسُ تاللی چالى الْام  18811 58

 ذخيسُ ضَلی شّسا  18841 51

 ذخيسُ ٍاحداى سَلواش  18875 52

 ذخيسُ فتح ًَجَاى عرزا  18851 53

 ذخيسُ ساعدشادُ تٌْاهی سويِ  18832 54

 ذخيسُ صدزي حَزیِ  18845 55

 ذخيسُ گلی  یاغالى تپِ خدیجِ  18868 56

  

ش
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 "هساقت سالهت خبًَادُ  "اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ جْت ّوکبزی ثب دزهبًگبُ ضفب ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم ضوبزُ داٍطلجی زدیف

 ذخيسُ زستن شادُ ثاًی هلىی ّاجس  18828 57

 ذخيسُ هفيدي شاد چالى شّسا  18865 59

 ذخيسُ ضسافتی فاطوِ  18839 58

 ذخيسُ آتاذزي پسیسا 18888 68
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 لیست اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ ثسًبهِ پصضک خبًَادُ ٍ ثیوِ زٍستبیی

 

    

 " کبزضٌبس آشهبیطگبُ" اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ ثسًبهِ پصضک خبًَادُ ٍ ثیوِ زٍستبیی ثب عٌَاى ضغلی 

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم زدیف

 اصلی هٌْام پيواى 1

 اصلی هلىی زضا  2

 اصلی تمی پَز ٍیدا 3

 اصلی ٍلی شادُ ٍاّة 4

 اصلی تْسٍشلائوی اٍشًَز 5

 اصلی افطازي شیٌة 6

 ذخيسُ فسیدي یلدا 7

 ذخيسُ اضسف شادُ سيدهْدي 8

 ذخيسُ زسَلی سواًِ 9

 ذخيسُ هستسدي الٌاش 18
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 " کبزضٌبس هبهبیی " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ ثسًبهِ پصضک خبًَادُ ٍ ثیوِ زٍستبیی ثب عٌَاى ضغلی

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم زدیف

 اصلی فضلعلی پَز زٍیا 1

 اصلی حافظی پَز هٌيسُ  2

 اصلی خدادادي ًاّيدُ 3

 ذخيسُ هلىی لَش ليِ فاطوِ  4

 ذخيسُ لوسي ًيلَفس 5
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 " کبزضٌبس ثْداضت هحیط " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ ثسًبهِ پصضک خبًَادُ ٍ ثیوِ زٍستبیی ثب عٌَاى ضغلی

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم زدیف

 اصلی وسهی پسیسا 1

 اصلی تلطف پَز ٍیدا 2

 اصلی غفازیاى فسیثا 3

 اصلی فتحی سعيد 4

 اصلی ًصيسي صثا 5

 ذخيسُ ضاُ پلٌگی هسین 6
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 " کبزضٌبس ثْداضت عوَهی " اسبهی پریسفتِ ضدگبى اصلی ٍ ذخیسُ ثسًبهِ پصضک خبًَادُ ٍ ثیوِ زٍستبیی ثب عٌَاى ضغلی

 ٍضعیت ًبم خبًَادگی ًبم زدیف

 اصلی تاتایی چَاى زليِ 1

 اصلی وسیوی هْساًگيص 2

 اصلی هيسشایی هسین 3

 اصلی غالهی هيٌا 4

 اصلی ّاللی شّسا 5

 

 


