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 جٌاب آقای دکتر اهیرعلی سْراب پَر

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْراى

 جٌاب آقای دکتر سیذاهیرهحسي ضیائی

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ضْیذ تْطتی 

 هصثاح ضوسجٌاب آقای دکتر 

 ُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی ضیراز هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگا

 جٌاب آقای دکتر سیذ کاهراى سلطاًی عرتطاّی

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ایراى

 هلک پَر افطارجٌاب آقای دکتر 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی کرهاى 

 آقای دکتر علی تقی زادیِ جٌاب

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی آررتایجاى ضرقی )تثریس(

 جٌاب آقای دکتر غالهعلی گذازًذُ

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی هازًذراى

 جٌاب آقای دکتر ًَری ضادکام

 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی یسد هعاٍى هحترم آهَزضی 

 حاتن تَستاًیجٌاب آقای دکتر 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی جٌذی ضاپَر اَّاز

 جٌاب آقای دکتر هحوذرضا صثری

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی اصفْاى

 آقای دکتر ًَیذ داًاییجٌاب 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی سوٌاى 

 اعتضاد رضَیجٌاب آقای دکتر  

 ی هطْذ هعاٍى آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍخذهات تْذاضتی درهاً

 جٌاب آقای دکتر آرش اًَضیرٍاًی

 پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی اراکهعاًٍت آهَزضی ٍ تحقیقات ٍ فٌاٍری داًطگاُ علَم 

 جٌاب آقای دکتر فرّاد فراّاًی
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 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی ّوذاى 

 هجیذ ضیراًیجٌاب آقای دکتر 

 ی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ضْرکردهعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضک

 هٌصَر ضکیثاجٌاب آقای دکتر 

 عاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی زاّذاىه

 ًیک تخصجٌاب آقای دکتر  

 هعاٍى هحترم اهَر آهَزضی ٍ داًطجَیی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی تاتل 

 هسعَد اًتظاری اصلجٌاب آقای دکتر  

 تْذاضتی درهاًی اردتیلهعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات 

 علیرضا سثحاًیجٌاب آقای دکتر 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ّرهسگاى

 حویذ حکیویجٌاب آقای دکتر 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی رفسٌجاى

 جٌاب آقای دکتر حسیي ّوتی

 ضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی گیالىهعاٍى هحترم آهَز

 جٌاب آقای دکتر پرٍیس پذیسار

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی قسٍیي

 سعیذ رضاییجٌاب آقای دکتر 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی زًجاى

 عثاس زادُجٌاب آقای دکتر اتَالفضل 

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی لرستاى

 جٌاب آقای دکتر ٍاحذی

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ضاّرٍد

 جٌاب آقای دکتر هحوذجعفر رضایی

 ی کردستاى هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاً

 جٌاب آقای دکتر جالل ًظرزادُ دیٌار

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ ضاّذ  
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 جٌاب آقای دکتر ّوایَى ًادریاى

 سرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی کاضاى

 جٌاب آقای دکتر سیذحسي عادلی

 ت تْذاضتی درهاًی قن هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذها

 جٌاب آقای دکتر حثیة الِ خسایی

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی کرهاًطاُ

 جٌاب آقای دکتر سیذسجاد اقثالی

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تَضْر

 ًَر خذا صادقی فرجٌاب آقای دکتر  

 هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ایالم هعاٍى

 جٌاب آقای دکتر اتارر رٍستازادُ

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی جْرم  

 جٌاب آقای دکتر هحوذرضا هحوذی فالح

  ی آررتایجاى غرتی )ارٍهیِ(درهاً هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی

 جٌاب آقای دکتر هْذی طیثی آراستِ

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی الثرز 

 جٌاب آقای دکتر عثاس عثادی

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی تقیِ ا...

 کاٍُ تثریسیاىجٌاب آقای دکتر 

 اُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی زاتلهعاٍى هحترم آهَزضی داًطگ

 سرکار خاًن تْویٌِ صالحیاى

 هعاٍى هحترم آهَزضی داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی ایراًطْر

 جٌاب آقای دکتر علیرضا خَضذل

 داًطگاُ علَم پسضکی ارتصهعاٍى هحترم آهَزضی 

 جٌاب آقای دکتر یَسف غالهپَر

 آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی فسا  سرپرست هحترم هعاًٍت
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 جٌاب آقای دکتر سیاهک رجایی

 سرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی گلستاى 

 عاتذیجٌاب آقای دکتر 

 یرجٌذتسرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی 

 ضکرف ًخعیجٌاب آقای دکتر 

 سثسٍار سرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی

 هحراتیجٌاب آقای دکتر 

 یاسَج سرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی

 گٌجیجٌاب آقای دکتر 

 تجٌَرد اًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًیسرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی د

 دکتر علی کوالیجٌاب آقای 

 جیرفت سرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی

 سرکار خاًن دکتر قاسوی

 تن سرپرست هحترم هعاًٍت آهَزضی داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی

 

 ي احترام با سالم

با عٌایت بِ بسگصازی آشهَى هیاى دٍزُ ی پیش کازٍزشی بصَزت الکتسًٍیک  دز زٍش پٌح شٌبِ هَزخ     

، شایستِ است دستَز فسهایید خْت ثبت ًام اش ٍاخدیي شسایط شسکت دز اهتحاى هرکَز ّواًٌد دٍزُ 22/4/79

اقدام گسدد. اش  21/4/79تا  11/4/79تازید  اعالم شدُ قبلی ٍ اش  user name   ٍpasswordّای قبل اش  طسیق 

آًدا کِ تاذیس دز اعالم اساهی داٍطلباى بِ ایي هسکص هی تَاًد هٌدس بِ بسٍش هشکالت عدیدُ ای گسدد، ذَاّشوٌد 

 ًسبت بِ ثبت ًام ٍاخدیي شسایط اقدام گسدد.   21/4/79است دستَز فسهایید حداکثس تا تازید 

یاى ذازج اش کشَز دز آشهَى ّای علَم پایِ پصشکی  ٍ پیش کازٍزشی ّواًٌد ضوٌاً دز ذصَص ثبت ًام هتقاض

 دٍزُ ّای  قبل اقدام گسدد. بدیي هٌظَز داٍطلباى ذازج اش کشَز هی بایست قبل اش ثبت ًام اش طسیق سایت

http://epay.sanjeshp.ir    ٌِزیال بِ صَزت ایٌتسًتی ٍ با دز دست داشتي پسیٌت   01.200.00با پسداذت ّصی

  پسداذت ّصیٌِ، یک قطعِ عکس ٍ کازت هلی بِ حَشُ هسکص قطب بسگصاز کٌٌدُ آشهَى ّای خاهع علَم پایِ ٍ

هساخعِ ٍ ًسبت بِ ثبت ًام دز آشهَى هرکَز اقدام ًوایٌد. الشم بِ   21/4/79تا  11/4/79پیش کازٍزشی  اش تازید 

http://epay.sanjeshp.ir/
http://epay.sanjeshp.ir/
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دز صَزت عدم پسداذت ّصیٌِ، سیستن کٌتسلی سایت، پیام هستبط زا ذَاّد داد. لرا ذَاّشوٌد است ذکس است 

 دستَز فسهایید دز ٌّگام ثبت ًام حتواً پسیٌت پسداذت ّصیٌِ زا اش هتقاضیاى دزذَاست ًوایٌد.

تا پایان يقت  در پایان خًاَشمىد است ، چىاوچٍ  آن داوشگاٌ آمادگی برگساری آزمًن الکتريویک را دارد،

 بٍ َمراٌ ظرفیت مًجًد بٍ ایه مرکس اعالم فرمایید. 9/4/99اداری ريز شىبٍ مًرخ 
 

 

 

 


