
تخصصملی کدگروهنظام شمارهخانوادگی نامنامنام ثبت شهراستانردیف

پزشکی حرفهای دکترای0035962747پزشکان41112اکبری اخوانحبیباردبیلاردبیل1

داروسازی کارشناسی1466976152لیسانس7252-دنمین اسبقیانشیوااردبیلاردبیل2

(الپاراسکوپی) درونبین جراحی فلوشیپ1911080547پزشکان49181اصغریحسناردبیلاردبیل3

دست جراحی فلوشیپ1670803694پزشکان90962جلودار اقبالیحجتاردبیلاردبیل4

پزشکی حرفهای دکترای1465777660پزشکان106357آسایشیمهراناردبیلاردبیل5

پزشکی حرفهای دکترای1502235821پزشکان112953علی پناهاصغراردبیلاردبیل6

کودکان بیماریهای تخصص1461270596پزشکان49760پوستیعلیرضااردبیلاردبیل7

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1466088397پزشکان107985جامعیامیراردبیلاردبیل8

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1466099771پزشکان107149زارع جعفریمحمدعلیاردبیلاردبیل9

چشمپزشکی تخصص1466935375پزشکان17488نمین جعفریمنصوراردبیلاردبیل10

دندانپزشکی حرفهای دکترای1620544024دندانپزشکان88546قوزلو جوادیسیدجواداردبیلاردبیل11

پزشکی حرفهای دکترای1467248789پزشکان152399حبیبیآینازاردبیلاردبیل12

گفتاردرمانی کارشناسی1465788298لیسانس1301-گحدیثیطاهراردبیلاردبیل13

مامایی ارشد کارشناسی1451329229مامایی10244-ماقدم زاده خاوندیسیمااردبیلاردبیل14

پزشکی حرفهای دکترای5049582849پزشکان52746خدایارمغانلوذکرالهاردبیلاردبیل15

پزشکی حرفهای دکترای1620059878پزشکان164488زاده خلفیمحمدرضااردبیلاردبیل16

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص0043026257دندانپزشکان74059حسینی خواجهشبنماردبیلاردبیل17

داروسازی حرفهای دکترای1465277595داروسازان4126-ددرخشانداوداردبیلاردبیل18

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1465320482پزشکان81249مقدم داده دلحمیداردبیلاردبیل19

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1465722823پزشکان52284ور دیدهرضااردبیلاردبیل20

پزشکی حرفهای دکترای1465762981پزشکان95091رئیسیسیدفرهاداردبیلاردبیل21

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص1465647295پزشکان23137ستودهءاردبیلیمحمدباقراردبیلاردبیل22

پزشکی حرفهای دکترای1465421343پزشکان114497سیدحاتمیسیدحامداردبیلاردبیل23

صورت و فک دهان، جراحی تخصص1467424153دندانپزشکان130866سیگاریپویاناردبیلاردبیل24

پزشکی حرفهای دکترای1452410925پزشکان64644صوفیمحمدحسیناردبیلاردبیل25

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2619635691پزشکان59934ظهوریعلیاردبیلاردبیل26

کودکان (انکولوژی هماتولوژی) سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق1461297753پزشکان55989فتحیافشیناردبیلاردبیل27

پزشکی حرفهای دکترای1465314881پزشکان79929اللهی فرجرضااردبیلاردبیل28

دندانپزشکی حرفهای دکترای1461650666دندانپزشکان96931سامیان قبادیکاظماردبیلاردبیل29

داروسازی حرفهای دکترای1461070686داروسازان8292-دکرامتجاللاردبیلاردبیل30

مامایی کارشناسی1465347372مامایی11139-مکنتراتچیالمیرااردبیلاردبیل31

اورژانس طب تخصص1465277501پزشکان54605دار گلهداوداردبیلاردبیل32

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص1461044871پزشکان40344پورلورون محبیعلیرضااردبیلاردبیل33

درد فلوشیپ1460927591پزشکان41949اردی محمدیانعلیاردبیلاردبیل34

دندانپزشکی حرفهای دکترای1465677046دندانپزشکان41908راد مصطفویاصغراردبیلاردبیل35

فیزیوتراپی کارشناسی1463790759لیسانس1753-فپیراقوم مهدویبشارتاردبیلاردبیل36

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1670051277آزمایشگاه209-آ-عخیاوی میکائیلیداوداردبیلاردبیل37

پزشکی حرفهای دکترای1465356797پزشکان103581شهادتی نظارتیمهیاراردبیلاردبیل38



داروسازی حرفهای دکترای1466210176داروسازان14755-دنوروزیداوداردبیلاردبیل39

داروسازی حرفهای دکترای1465320891داروسازان8600-دنوشیارعفتاردبیلاردبیل40

داروسازی حرفهای دکترای1620613603داروسازان8551-دزاد نیکعلیاردبیلاردبیل41

داروسازی حرفهای دکترای1450046738داروسازان19192-دزادگان یوسفعلینرگساردبیلاردبیل42

کودکان بیماریهای تخصص6019337030پزشکان30149اسماعیلیعلیآباد پارساردبیل43

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1502265729پزشکان124551الهامفاطمهآباد پارساردبیل44

عمومی جراحی تخصص2709844648پزشکان137358کیاکالئی حبیب آلسروشآباد پارساردبیل45

عروق و قلب بیماریهای تخصص5041015953پزشکان153701پاکیزهابراهیمآباد پارساردبیل46

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص5048940660پزشکان55998پایه پیلمحمدآباد پارساردبیل47

داخلی بیماریهای تخصص2755634103پزشکان132366ایدنلو زاده حبیبافشینآباد پارساردبیل48

پالستیک و ترمیمی جراحی تخصص5049300274پزشکان54309دادگرضیاءآباد پارساردبیل49

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی5049644811لیسانس1042-شمنش راستبهرنگآباد پارساردبیل50

بیهوشی تخصص1465783792پزشکان96923وند سبزیبابکآباد پارساردبیل51

اورژانس طب تخصص5049851882پزشکان146532داغلو قره شاهینسرینآباد پارساردبیل52

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1286059781پزشکان118339فردخوزانی صفاریعباسآباد پارساردبیل53

مامایی کارشناسی5048801636مامایی49185-مپتلو صولتآذرآباد پارساردبیل54

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی5049837235لیسانس1597-بعالشینداآباد پارساردبیل55

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص5049582555پزشکان37485پورمغانلو عباسابوالفضلآباد پارساردبیل56

دندانپزشکی حرفهای دکترای5049848717دندانپزشکان139673عبدالکریمیافشارآباد پارساردبیل57

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1450025791پزشکان146073پروین عبدالمحمدیوحیدآباد پارساردبیل58

مامایی کارشناسی5049120594مامایی49461-ممصطفیلیالآباد پارساردبیل59

داخلی بیماریهای تخصص1672060974پزشکان40169موالئیاحمدآباد پارساردبیل60

زایمان و زنان تخصص1671883144پزشکان35914موالئیعفتآباد پارساردبیل61

مامایی کارشناسی5049647266مامایی17886-منصرآباد میرزازادهمهنازآباد پارساردبیل62

داروسازی حرفهای دکترای6019471756داروسازان8794-دنصیراوغلیاحمدآباد پارساردبیل63

پزشکی حرفهای دکترای1379102359پزشکان68448بناءپورغفاریغالمرضاخلخالاردبیل64

دندانپزشکی حرفهای دکترای5669761383دندانپزشکان72062پیکارقادرخلخالاردبیل65

پزشکی حرفهای دکترای1638065160پزشکان69572اندبیل خسرویعمرانخلخالاردبیل66

عروق و قلب بیماریهای تخصص1639553169پزشکان65350زاده صالحفردینخلخالاردبیل67

داروسازی حرفهای دکترای1630124907داروسازان20968-دصباحیمعصومهخلخالاردبیل68

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1639065288لیسانس348-بصمدیامینخلخالاردبیل69

پزشکی حرفهای دکترای1638630569پزشکان88809هشجین صمیمیفرزادخلخالاردبیل70

دندانپزشکی حرفهای دکترای1639710256دندانپزشکان107692زاده عباسحیدرخلخالاردبیل71

پزشکی حرفهای دکترای1639314008پزشکان49252زاویه عزیزیسیدمحمدخلخالاردبیل72

مامایی کارشناسی1639087109مامایی18251-مپور اله فرضفروغخلخالاردبیل73

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص5669898583پزشکان27000مختارپورنیلقاحمدخلخالاردبیل74

پزشکی حرفهای دکترای1638853320پزشکان101654ناظریعلیخلخالاردبیل75

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1652211772آزمایشگاه257-آ-عسرابی بخش نیکیمحمدعلیخلخالاردبیل76

دندانپزشکی حرفهای دکترای1620457709دندانپزشکان138061اجارودیمعینگرمیاردبیل77



پزشکی حرفهای دکترای1466080647پزشکان115885زاده بیگمحمدرضاگرمیاردبیل78

کودکان بیماریهای تخصص1467071749پزشکان128638تیمورزادهالدنگرمیاردبیل79

پزشکی حرفهای دکترای0040242358پزشکان40435حمیدایرانامیرگرمیاردبیل80

زایمان و زنان تخصص0063968541پزشکان80457خبیریهالهگرمیاردبیل81

پزشکی حرفهای دکترای2141266386پزشکان77260عباسیقاسمگرمیاردبیل82

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1660024552لیسانس1650-بقصابه منصوریمحمدگرمیاردبیل83

پزشکی حرفهای دکترای1620050498پزشکان84687شکراب میریعباسعلیگرمیاردبیل84

دندانپزشکی حرفهای دکترای1620476185دندانپزشکان129927ناصریحکمتعلیگرمیاردبیل85

پزشکی حرفهای دکترای1465859551پزشکان123646صالح نصیریرامزگرمیاردبیل86

داروسازی حرفهای دکترای1620614431داروسازان14516-دکیگل زاده نیکداورگرمیاردبیل87

مامایی کارشناسی1502678901مامایی3925-مهادیویداگرمیاردبیل88

داروسازی حرفهای دکترای1610550951داروسازان22581-دوثوقیابراهیمگرمیاردبیل89

پزشکی حرفهای دکترای1670067092پزشکان111062شهر مشگین اسفرمصادقشهر مشکیناردبیل90

پزشکی حرفهای دکترای1671889177پزشکان66173خیاوی اسکندراوغلیاباذرشهر مشکیناردبیل91

پزشکی حرفهای دکترای1660000858پزشکان152099خیاوی دینی اصولمهدیشهر مشکیناردبیل92

کودکان بیماریهای تخصص1670307344پزشکان90963پریخانی امینییعقوبشهر مشکیناردبیل93

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی1671891880لیسانس690-شخیاوی انصاریاسماعیلشهر مشکیناردبیل94

مامایی کارشناسی1461524652مامایی41216-مسادات زاده تقیمعصومهشهر مشکیناردبیل95

پزشکی حرفهای دکترای1671891635پزشکان81251جوادیپیامشهر مشکیناردبیل96

پزشکی حرفهای دکترای1671891104پزشکان76322دادفرطاهرشهر مشکیناردبیل97

عمومی جراحی تخصص1671893964پزشکان86557خیاوی شریفیافشینشهر مشکیناردبیل98

مامایی کارشناسی5048824687مامایی49541-مشکاریمهنازشهر مشکیناردبیل99

زایمان و زنان تخصص1375689010پزشکان65092شهالزادههالهشهر مشکیناردبیل100

داروسازی کارشناسی1672482038لیسانس17000-دزاده صادقناز آیشهر مشکیناردبیل101

دندانپزشکی حرفهای دکترای1672006211دندانپزشکان98186عزیزیجعفرشهر مشکیناردبیل102

داخلی بیماریهای تخصص1670346331پزشکان124086عطائیسیدطاهاشهر مشکیناردبیل103

داروسازی حرفهای دکترای0000025070داروسازان3503-ددوکش فتاحیمیرعلیشهر مشکیناردبیل104

داخلی بیماریهای تخصص1670311066پزشکان114661قنبریاکبرشهر مشکیناردبیل105

دندانپزشکی حرفهای دکترای0061784151دندانپزشکان145387کریملرمحمدرضاشهر مشکیناردبیل106

روانپزشکی تخصص1660461091پزشکان40109محسنیجوادشهر مشکیناردبیل107

پزشکی حرفهای دکترای1672443199پزشکان128822زاده ممیمهدیشهر مشکیناردبیل108

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1500756121آزمایشگاه1016-آ-عنوریانعبادالهشهر مشکیناردبیل109

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1670060136آزمایشگاه3982-آخیاوی سرداری بخت نیکمجتبیشهر مشکیناردبیل110

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی1672454514لیسانس1067-شهوشیاراعظمشهر مشکیناردبیل111

مامایی کارشناسی1189951347مامایی45899-ممهابادی اشرفیزیبااردستاناصفهان112

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3391919884پزشکان105758سلیمی قلعه باقریمرضیهاردستاناصفهان113

پزشکی حرفهای دکترای4269445130پزشکان31979پرهامفرشاداردستاناصفهان114

دندانپزشکی حرفهای دکترای1189510979دندانپزشکان104734مهابادی زاده خدادادیاحمداردستاناصفهان115

پزشکی حرفهای دکترای1189316579پزشکان33576خزعلیمهدیاردستاناصفهان116



داروسازی حرفهای دکترای1189581078داروسازان10284-دزاده دهقانانرضااردستاناصفهان117

پزشکی حرفهای دکترای1189320614پزشکان52944اردستانی ذبیحیحسناردستاناصفهان118

پزشکی حرفهای دکترای1290357511پزشکان112913روحانیسیدحامداردستاناصفهان119

اجتماعی پزشکی تخصص1911110187پزشکان100160زاهدنژادمحمودرضااردستاناصفهان120

پزشکی حرفهای دکترای1286897270پزشکان65256سالمیمحسناردستاناصفهان121

داخلی بیماریهای تخصص1189580111پزشکان97891صادقیعلیاردستاناصفهان122

پزشکی حرفهای دکترای1189317540پزشکان78203طباطبائیسیدمحمدرضااردستاناصفهان123

پزشکی حرفهای دکترای1273716493پزشکان99344فتاحیفرزانهاردستاناصفهان124

پزشکی حرفهای دکترای1188936735پزشکان78545گلیمحمدعلیاردستاناصفهان125

فیزیوتراپی کارشناسی1189543575لیسانس585-فزواره زاده مطلبمحمدعلیاردستاناصفهان126

پزشکی حرفهای دکترای1189314703پزشکان29658اردستانی میرزاجانیفیروزهاردستاناصفهان127

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2295392292پزشکان92520زواره طبائی هانیمحسناردستاناصفهان128

تغذیه علوم کارشناسی1288208561لیسانس650-تاردستانی یزدانیفاطمهاردستاناصفهان129

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق1281698547پزشکان29223ابدالیحسیناصفهاناصفهان130

پزشکی حرفهای دکترای6509661241پزشکان55453احمدیانمهشیداصفهاناصفهان131

عروق و قلب بیماریهای تخصص1282761579پزشکان35463پور اعتصامعلیاصفهاناصفهان132

اورژانس طب تخصص1291124675پزشکان39673اقدامیکورشاصفهاناصفهان133

زانو جراحی فلوشیپ1379246954پزشکان97066اقدم اکبریحسیناصفهاناصفهان134

مامایی ارشد کارشناسی1280939771مامایی10539-مامانیالههاصفهاناصفهان135

پزشکی حرفهای دکترای1273535162پزشکان68641آذربایجانیمحمداصفهاناصفهان136

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1284549836پزشکان23391آذرنوشفرهاداصفهاناصفهان137

داروسازی حرفهای دکترای1284811832داروسازان8731-دباغبانینیلوفراصفهاناصفهان138

داروسازی حرفهای دکترای1287627234داروسازان2809-دبانکحسیناصفهاناصفهان139

پزشکی حرفهای دکترای6199564820پزشکان31102باهنراحمداصفهاناصفهان140

داروسازی حرفهای دکترای1291111441داروسازان3361-دبدخشیانسیدحسیناصفهاناصفهان141

کودکان بیماریهای تخصص1280984171پزشکان76487برکتینریحانهاصفهاناصفهان142

آزمایشگاهی علوم تخصص5529824854آزمایشگاه543-آبقائیمحمدحسناصفهاناصفهان143

مامایی کارشناسی1829085931مامایی8623-مهرچگانی بیگیمرجاناصفهاناصفهان144

مامایی کارشناسی1287598382مامایی1864-مپویامنظربانواصفهاناصفهان145

چشمپزشکی تخصص1740284275پزشکان147959پیرحاجیامیداصفهاناصفهان146

داروسازی حرفهای دکترای1288009313داروسازان8423-دتنهائیمریماصفهاناصفهان147

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص4172431372پزشکان24897تیموریغالمرضااصفهاناصفهان148

فیزیوتراپی کارشناسی1287839339لیسانس350-فجزائریمحسناصفهاناصفهان149

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1292124891پزشکان143443جعفرپیشهامیراصفهاناصفهان150

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص1189297108پزشکان20342جوادیعباسعلیاصفهاناصفهان151

پزشکی حرفهای دکترای1284579727پزشکان41384جوانبختمسعوداصفهاناصفهان152

تغذیه علوم ارشد کارشناسی1280376856لیسانس125-تفر حاجیانحسیناصفهاناصفهان153

کار طب تخصص1091074674پزشکان63524آبادی نجف اللهی حبیبمهدیاصفهاناصفهان154

کودکان جراحی تخصص فوق1285746090پزشکان55784پور حسینمهرداداصفهاناصفهان155



(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص1189488280دندانپزشکان22981موغاری خادمیعباسعلیاصفهاناصفهان156

پزشکی حرفهای دکترای1286709725پزشکان93238فر خدائیعلیاصفهاناصفهان157

پزشکی حرفهای دکترای1282317156پزشکان41708خورشیدیاعظماصفهاناصفهان158

زایمان و زنان تخصص2031442831پزشکان20781دانشمندفرشتهاصفهاناصفهان159

کودکان جراحی تخصص فوق1159483868پزشکان24530داوریحیدرعلیاصفهاناصفهان160

کودکان بیماریهای تخصص1281517925پزشکان5297شعاعی دلیلیعزیزالهاصفهاناصفهان161

پزشکی حرفهای دکترای4622425270پزشکان76333نژاد دهقانمصطفیاصفهاناصفهان162

فارماکوگنوزی (Ph.D) تخصصی دکترای1288872771داروسازان5279-دسیچانی ذوالفقاریبهزاداصفهاناصفهان163

تغذیه علوم ارشد کارشناسی4268810595لیسانس1621-تبروجنی راستیراضیهاصفهاناصفهان164

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3255668905پزشکان20928جلیلیان رستمیمجتبیاصفهاناصفهان165

فیزیوتراپی (Ph.D) تخصصی دکترای2297718731لیسانس2526-فرضائیانزهراالساداتاصفهاناصفهان166

دست جراحی فلوشیپ4469159379پزشکان20121زاده زارعابوالقاسماصفهاناصفهان167

پزشکی حرفهای دکترای1291007024پزشکان91006زاهدآرشاصفهاناصفهان168

اورژانس طب تخصص1291414312پزشکان84122زمانیمحسناصفهاناصفهان169

(اندوکرینولوژی) متابولیسم و درونریز غدد بیماریهای فلوشیپ1189288869پزشکان16292اردستانی سالکمهدیاصفهاناصفهان170

ورزشی پزشکی تخصص4469174181پزشکان58722سالکیمحمداصفهاناصفهان171

پزشکی حرفهای دکترای1285812395پزشکان76692ستاریمازیاراصفهاناصفهان172

پزشکی حرفهای دکترای0047756322پزشکان74051سلطانیاننورالدیناصفهاناصفهان173

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1971326321پزشکان30358سوادکوهیشیدااصفهاناصفهان174

فیزیوتراپی کارشناسی1287890891لیسانس871-فشریعتسیدشهریاراصفهاناصفهان175

پزشکی حرفهای دکترای1285854128پزشکان92826اصفهانی زاده شکرچیعلیاصفهاناصفهان176

پزشکی حرفهای دکترای1090686171پزشکان8594شهیدیحیدرآقااصفهاناصفهان177

مامایی کارشناسی1819491641مامایی3221-مصابریطاهرهاصفهاناصفهان178

دندانپزشکی حرفهای دکترای1288358873دندانپزشکان149805پوده زاده صادقحمزهاصفهاناصفهان179

عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق1285570588پزشکان25766صانعیحمیداصفهاناصفهان180

کودکان قلب بیماریهای تخصص فوق1286551757پزشکان24959صبریمحمدرضااصفهاناصفهان181

اورژانس طب تخصص1292595701پزشکان132742شریعت صمصامشیوااصفهاناصفهان182

فیزیوتراپی (Ph.D) تخصصی دکترای1285801598لیسانس1356-فکرچکانی طاهرینویداصفهاناصفهان183

تغذیه علوم کارشناسی1291365990لیسانس1005-تخوراسگانی طغیانیحمیدرضااصفهاناصفهان184

دندانپزشکی حرفهای دکترای1291410971دندانپزشکان91802عابدیمرتضیاصفهاناصفهان185

مامایی کارشناسی1289486743مامایی19504-معابدینازنیناصفهاناصفهان186

(رادیوتراپی) پرتودرمانی تخصص2590858426پزشکان118442رانکوهی عادلیپوریااصفهاناصفهان187

بیهوشی تخصص0839444737پزشکان20371عطاریمحمدعلیاصفهاناصفهان188

پزشکی حرفهای دکترای1288740425پزشکان72636آبادی حسین غالمیعباساصفهاناصفهان189

دندانپزشکی حرفهای دکترای0040851869دندانپزشکان60841فر فرزامآتوسااصفهاناصفهان190

دندانپزشکی حرفهای دکترای1282889796دندانپزشکان107289شهرکی فروزندهگرانازاصفهاناصفهان191

پزشکی حرفهای دکترای2709282321پزشکان46159فریدفریبااصفهاناصفهان192

تغذیه علوم کارشناسی1291156798لیسانس133-تایمانی فقیهبابکاصفهاناصفهان193

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص2679150147پزشکان117901بلندطبع فالحسلماناصفهاناصفهان194



پزشکی حرفهای دکترای1142052672پزشکان104538قادریمحمدرضااصفهاناصفهان195

پزشکی حرفهای دکترای1290199582پزشکان45676دهنوی قدوسیعلیرضااصفهاناصفهان196

(اندویورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، درونبین جراحی فلوشیپ4621747495پزشکان121406قناعتایماناصفهاناصفهان197

بیهوشی تخصص5418875795پزشکان44655کاشفیپرویزاصفهاناصفهان198

داروسازی حرفهای دکترای1287839053داروسازان5535-دکربکندیحسناصفهاناصفهان199

کاردرمانی کارشناسی0057784043لیسانس99-د-کعلویجه کریمیسعیداصفهاناصفهان200

پزشکی حرفهای دکترای0050141732پزشکان52363کوپائی کسائیفرزاداصفهاناصفهان201

پزشکی حرفهای دکترای1130161145پزشکان163406کوهیحسیناصفهاناصفهان202

داخلی بیماریهای تخصص1289592977پزشکان117429محمدیکیواناصفهاناصفهان203

(الپاراسکوپی) درونبین جراحی فلوشیپ0050035789پزشکان35274دهکردی محمودیهمحسناصفهاناصفهان204

قانونی پزشکی تخصص1755954654پزشکان48481مردانیفردیناصفهاناصفهان205

فیزیوتراپی کارشناسی1285887239لیسانس541-ففرد مشاهریمحمدباقراصفهاناصفهان206

پزشکی حرفهای دکترای1280322535پزشکان41033فروش مشکمهرداداصفهاناصفهان207

پزشکی حرفهای دکترای1290235651پزشکان53736مصلحیمحسناصفهاناصفهان208

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای0055232221پزشک63102مظاهریمحمداصفهاناصفهان209

اورژانس طب تخصص1280323655پزشکان59625مقامیمحمدحسیناصفهاناصفهان210

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص1282716409پزشکان95677اصفهانی مقتدریعلیرضااصفهاناصفهان211

اورژانس طب تخصص1289551111پزشکان111267مقدسایماناصفهاناصفهان212

بیهوشی تخصص1091066906پزشکان35347منتظریکامراناصفهاناصفهان213

فیزیوتراپی کارشناسی2594180424لیسانس519-فموثقیودیعهاصفهاناصفهان214

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1289301050پزشکان43538موحدیداریوشاصفهاناصفهان215

زایمان و زنان تخصص1291116321پزشکان37766موحدیمینواصفهاناصفهان216

دندانپزشکی حرفهای دکترای1285580559دندانپزشکان30360میرقادریمصطفیاصفهاناصفهان217

پزشکی حرفهای دکترای1286124689پزشکان132540ناظرمحمدرضااصفهاناصفهان218

پزشکی حرفهای دکترای1292778008پزشکان147232نصراصفهانیساالراصفهاناصفهان219

اورژانس طب تخصص1284836241پزشکان96559نصراصفهانیمحمداصفهاناصفهان220

پزشکی حرفهای دکترای1282319086پزشکان40788هنرمندالههاصفهاناصفهان221

پزشکی حرفهای دکترای3341181040پزشکان96461پور یاریاصغر علیاصفهاناصفهان222

دندانپزشکی حرفهای دکترای1199597562دندانپزشکان105300یزدانیکامراناصفهاناصفهان223

پزشکی حرفهای دکترای1289670692پزشکان127341یزدانیهادیاصفهاناصفهان224

اورژانس طب تخصص1754181503پزشکان57595کچوئی یزدانیپریوشاصفهاناصفهان225

پزشکی حرفهای دکترای6199587464پزشکان43509آرانی ابوالحسنیحسنبیدگل و آراناصفهان226

بیهوشی تخصص0589685481پزشکان87345آرانی احسنیسعیدبیدگل و آراناصفهان227

پزشکی حرفهای دکترای6199661575پزشکان90730اربابمیثمبیدگل و آراناصفهان228

پزشکی حرفهای دکترای6199581563پزشکان70009مهر امینیآقا علیبیدگل و آراناصفهان229

پزشکی حرفهای دکترای6199607041پزشکان108054آرانی بندشاهیاعظمبیدگل و آراناصفهان230

پزشکی حرفهای دکترای6199701623پزشکان113359بیدگلی خاتمیسیدعلیرضابیدگل و آراناصفهان231

دندانپزشکی حرفهای دکترای1250053730دندانپزشکان140087بیدگلی خاتمیسادات مهدیهبیدگل و آراناصفهان232

پزشکی حرفهای دکترای6199630327پزشکان76324دارچینیحسنبیدگل و آراناصفهان233



تغذیه علوم کارشناسی6199888510لیسانس2451-ترعیتابوالفضلبیدگل و آراناصفهان234

پزشکی حرفهای دکترای6199624637پزشکان56705آرانی ساکنیلیالبیدگل و آراناصفهان235

اورژانس طب تخصص6199644913پزشکان75737آرانی سعدآبادیفرشتهبیدگل و آراناصفهان236

داروسازی حرفهای دکترای1262469929داروسازان7645-دشکاریاحمدبیدگل و آراناصفهان237

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص6199235045پزشکان64593کبرائیمجیدبیدگل و آراناصفهان238

پزشکی حرفهای دکترای6199125096پزشکان34138آرانی المععفتبیدگل و آراناصفهان239

مامایی ارشد کارشناسی1263506151مامایی28359-ملوافمحدثهبیدگل و آراناصفهان240

داخلی بیماریهای تخصص6199607414پزشکان47965پناه مهدویمحمدبیدگل و آراناصفهان241

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1262352185پزشکان84076یزدلی میرزائیطاهرهبیدگل و آراناصفهان242

پزشکی حرفهای دکترای6199592417پزشکان44301آرانی یوسفیانعلیبیدگل و آراناصفهان243

دندانپزشکی حرفهای دکترای1270123671دندانپزشکان140283دوست امامیسیدمصطفیبرخواراصفهان244

فیزیوتراپی کارشناسی5100129123لیسانس6270-فباباییالهامبرخواراصفهان245

پزشکی حرفهای دکترای5110591989پزشکان109610خرزوقی بابائیمیترابرخواراصفهان246

پزشکی حرفهای دکترای1753609755پزشکان94305پور جهانگیریجهانشاهبرخواراصفهان247

داروسازی حرفهای دکترای6609901155داروسازان15238-دآبادی دولت حسینیسیدعلیبرخواراصفهان248

داروسازی حرفهای دکترای1290686025داروسازان21238-دمتین حسینیپیمانبرخواراصفهان249

پزشکی حرفهای دکترای1280318384پزشکان35303شهرکی خدادوستانماندانابرخواراصفهان250

پزشکی حرفهای دکترای6609315701پزشکان95151خراسانیمصطفیبرخواراصفهان251

پزشکی حرفهای دکترای2560088797پزشکان158371رمضانیسمیرابرخواراصفهان252

دندانپزشکی حرفهای دکترای1270963317دندانپزشکان160042سلطانیمیترابرخواراصفهان253

داروسازی حرفهای دکترای6609960445داروسازان15094-دآبادی حبیب شریفیهاجربرخواراصفهان254

پزشکی حرفهای دکترای1281068098پزشکان136945شهنامعلیرضابرخواراصفهان255

دندانپزشکی حرفهای دکترای1270833774دندانپزشکان155964صادقیعلیبرخواراصفهان256

پزشکی حرفهای دکترای6609825947پزشکان68154دستجردی صادقیاله ولیبرخواراصفهان257

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4621443011آزمایشگاه834-آ-عطبیبیانسیدحمیدبرخواراصفهان258

پزشکی حرفهای دکترای2295250447پزشکان51716بد عیانرامشبرخواراصفهان259

مامایی کارشناسی1271996707مامایی53840-مغفوریالنازبرخواراصفهان260

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1291990992پزشکان135844کوپائی کسائیزهرابرخواراصفهان261

تغذیه علوم ارشد کارشناسی1293279153لیسانس6221-تکمالیمجیدبرخواراصفهان262

پزشکی حرفهای دکترای1291429670پزشکان101400چین گیاهاصغر علیبرخواراصفهان263

پزشکی حرفهای دکترای1270770111پزشکان165791آبادی کمال محمدیعلیرضابرخواراصفهان264

پزشکی حرفهای دکترای1111903239پزشکان157131مرادینواببرخواراصفهان265

بالینی بیوشیمی حرفهای دکترای1090965435آزمایشگاه3110-آآبادی نجف امینیحسینکرون و تیراناصفهان266

دندانپزشکی حرفهای دکترای1091976252دندانپزشکان149610آبادی حسین باقریابوالفضلکرون و تیراناصفهان267

تغذیه علوم کارشناسی5490048859لیسانس6431-تتهرانی دادخواهسحرکرون و تیراناصفهان268

دندانپزشکی حرفهای دکترای5499423105دندانپزشکان116729تیرانی دادخواهآمنهکرون و تیراناصفهان269

پزشکی حرفهای دکترای1950489851پزشکان62425زاده رئیسیغالمرضاکرون و تیراناصفهان270

پزشکی حرفهای دکترای1142206017پزشکان62977جوآبادی شفیعیمحمدکرون و تیراناصفهان271

پزشکی حرفهای دکترای5499368228پزشکان73097تیرانی صابریمجیدکرون و تیراناصفهان272



پزشکی حرفهای دکترای0052734579پزشکان73168اسفیدواجانی غالمیاحمدکرون و تیراناصفهان273

داروسازی حرفهای دکترای1091063826داروسازان8218-دآبادی نجف الجنان فتاحمجتبیکرون و تیراناصفهان274

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1288746881پزشکان52893فروتناکبرکرون و تیراناصفهان275

پزشکی حرفهای دکترای1091094241پزشکان75744کریمیبهزادکرون و تیراناصفهان276

دندانپزشکی حرفهای دکترای5499755043دندانپزشکان131271کردسفلی محبیحسنکرون و تیراناصفهان277

مامایی کارشناسی1092130950مامایی40298-مدوتوئی محمدخانیلیالکرون و تیراناصفهان278

دندانپزشکی حرفهای دکترای5499369194دندانپزشکان35649تیرانی مظاهریمحمودکرون و تیراناصفهان279

مامایی کارشناسی5499382816مامایی12467-ممهرابیزمردکرون و تیراناصفهان280

فیزیوتراپی کارشناسی1818255200لیسانس641-فمهرواالایرجکرون و تیراناصفهان281

تغذیه علوم کارشناسی1091231109لیسانس1639-تآبادی نجف موالئیرسولکرون و تیراناصفهان282

پزشکی حرفهای دکترای1091065365پزشکان86998نادرخانیمحسنکرون و تیراناصفهان283

مامایی کارشناسی3256989217مامایی3146-ماصل ابراهیمیناهیدشهر خمینیاصفهان284

مامایی کارشناسی1141590621مامایی5825-مفروشانی ابطحیالسادات فاطمهشهر خمینیاصفهان285

فیزیوتراپی کارشناسی1286680506لیسانس636-فاحمدیانپرویزشهر خمینیاصفهان286

دندانپزشکی حرفهای دکترای2296229395دندانپزشکان113893ایرانپورمحمدمهدیشهر خمینیاصفهان287

دندانپزشکی حرفهای دکترای1141608065دندانپزشکان60057خوزانی آقاباباییاسماعیلشهر خمینیاصفهان288

پزشکی حرفهای دکترای1140130323پزشکان38583سفادرانی ورنو هاشمی بنیسیدرسولشهر خمینیاصفهان289

کودکان بیماریهای تخصص1141693585پزشکان79025دین تاجعلیشهر خمینیاصفهان290

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص1285168054دندانپزشکان122553زاده ترکآزادهشهر خمینیاصفهان291

داخلی بیماریهای تخصص1287928366پزشکان59322جانفزاسعیدشهر خمینیاصفهان292

اورژانس طب تخصص1140374222پزشکان92139جنگجواکبر علیشهر خمینیاصفهان293

پزشکی حرفهای دکترای1141630443پزشکان67424باقری حاجیمهدیشهر خمینیاصفهان294

تغذیه علوم کارشناسی1130203638لیسانس5287-تفروشانی حاجیانمحمدشهر خمینیاصفهان295

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1699540111آزمایشگاه57-آ-عخانی حسینمحمدشهر خمینیاصفهان296

تغذیه علوم کارشناسی1209663724لیسانس202-تخسروانیآرسامشهر خمینیاصفهان297

دندانپزشکی حرفهای دکترای4171480183دندانپزشکان84187دادمهرمحمدشهر خمینیاصفهان298

داروسازی حرفهای دکترای1130209369داروسازان20931-ددباغیلیالشهر خمینیاصفهان299

دندانپزشکی حرفهای دکترای1141610086دندانپزشکان38650دیباجیسیدمصطفیشهر خمینیاصفهان300

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1140371622پزشکان62170فروشانی زمانیبهرامشهر خمینیاصفهان301

عمومی جراحی تخصص1140968947پزشکان19166سرائیانرضاشهر خمینیاصفهان302

پزشکی حرفهای دکترای1199595926پزشکان57454سلطانیتورانشهر خمینیاصفهان303

دندانپزشکی حرفهای دکترای1130217159دندانپزشکان165536بنی سلیمیزهرهشهر خمینیاصفهان304

پزشکی حرفهای دکترای1140156411پزشکان108461شاهینجوادشهر خمینیاصفهان305

دندانپزشکی حرفهای دکترای0452685656دندانپزشکان108534زاده شریفعلیرضاشهر خمینیاصفهان306

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1141302764پزشکان128243صفاربهارشهر خمینیاصفهان307

پزشکی حرفهای دکترای1141597357پزشکان62086خوزانی صفاریعلیرضاشهر خمینیاصفهان308

پزشکی حرفهای دکترای2298987564پزشکان67302کاویانبابکشهر خمینیاصفهان309

داخلی بیماریهای تخصص0040795561پزشکان55194کرباسیهماشهر خمینیاصفهان310

پزشکی حرفهای دکترای1819138313پزشکان66419کریمیانمهرانشهر خمینیاصفهان311



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0384227473پزشکان113150اندانی کمالیزهراشهر خمینیاصفهان312

کاردرمانی ارشد کارشناسی1130304760لیسانس1755-د-کخوزانی کیانیزهراشهر خمینیاصفهان313

داروسازی حرفهای دکترای3149521051داروسازان4031-دگلستانهمجیدشهر خمینیاصفهان314

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1141289474پزشکان126947گلکارخوزانیاحسانشهر خمینیاصفهان315

پزشکی حرفهای دکترای1130401057پزشکان64122مجیریمهدیشهر خمینیاصفهان316

اورژانس طب تخصص1090265387پزشکان91948منزهپژمانشهر خمینیاصفهان317

پزشکی حرفهای دکترای1140498622پزشکان73073نقدعلیمحمدرضاشهر خمینیاصفهان318

کودکان بیماریهای تخصص1288121431پزشکان91502ابراهیمیاردالندهاقان و سمیرماصفهان319

پزشکی حرفهای دکترای1209685035پزشکان111486اسدیزهرادهاقان و سمیرماصفهان320

تغذیه علوم کارشناسی1209676672لیسانس2113-تافشاریفاطمهدهاقان و سمیرماصفهان321

گفتاردرمانی کارشناسی1209858592لیسانس1965-گامامیسادات رضواندهاقان و سمیرماصفهان322

پزشکی حرفهای دکترای1209675137پزشکان101251امیدیاعظمدهاقان و سمیرماصفهان323

کودکان بیماریهای تخصص2294464168پزشکان21999بابائیشاپوردهاقان و سمیرماصفهان324

دندانپزشکی حرفهای دکترای1200106695دندانپزشکان163543پیرمرادیانراضیهدهاقان و سمیرماصفهان325

مامایی کارشناسی1200082818مامایی39160-مجعفرپورفاطمهدهاقان و سمیرماصفهان326

پزشکی حرفهای دکترای1291966102پزشکان129601اشرفی حاجینگاردهاقان و سمیرماصفهان327

پزشکی حرفهای دکترای1142385477پزشکان149728رحمتیحمیدرضادهاقان و سمیرماصفهان328

پزشکی حرفهای دکترای1209637006پزشکان62678شجاعیعلیرضادهاقان و سمیرماصفهان329

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1239895070پزشکان96839شفیعیحسیندهاقان و سمیرماصفهان330

مامایی کارشناسی1200000412مامایی41561-مهونجانی شیخیسعیدهدهاقان و سمیرماصفهان331

دندانپزشکی حرفهای دکترای1209697033دندانپزشکان156564هونجانی شیخیسمیهدهاقان و سمیرماصفهان332

پزشکی حرفهای دکترای1209077914پزشکان42269صابریاصغر علیدهاقان و سمیرماصفهان333

داروسازی حرفهای دکترای1209599031داروسازان917-دصفائیمرتضیدهاقان و سمیرماصفهان334

دندانپزشکی حرفهای دکترای5410032675دندانپزشکان166476قهنویه ضیائیپوریادهاقان و سمیرماصفهان335

داخلی بیماریهای تخصص1209672596پزشکان125545طائیخسرودهاقان و سمیرماصفهان336

مامایی کارشناسی1270144626مامایی38096-مطائینرگسدهاقان و سمیرماصفهان337

فیزیوتراپی کارشناسی1209863960لیسانس5183-فعباسییحییدهاقان و سمیرماصفهان338

مامایی کارشناسی1200049578مامایی37435-مقاسمیمریمدهاقان و سمیرماصفهان339

پزشکی حرفهای دکترای0014777959پزشکان166782مریمینیلوفردهاقان و سمیرماصفهان340

پزشکی حرفهای دکترای1199110711پزشکان47178نیکخواهمحسندهاقان و سمیرماصفهان341

پزشکی حرفهای دکترای5429915459پزشکان114301احمدینداشهر شاهیناصفهان342

مامایی کارشناسی1819204189مامایی11780-مبالدیزهراشهر شاهیناصفهان343

دندانپزشکی حرفهای دکترای4650485622دندانپزشکان164406بروجنی بختیاریغالمرضاشهر شاهیناصفهان344

دندانپزشکی حرفهای دکترای1285875966دندانپزشکان86383برومندنریمانشهر شاهیناصفهان345

پزشکی حرفهای دکترای1189334860پزشکان67512پارساعلیشهر شاهیناصفهان346

عمومی جراحی تخصص0652112285پزشکان73897گیو جعفریشهریارشهر شاهیناصفهان347

پزشکی حرفهای دکترای6229740680پزشکان49481فطرت خوشبهزادشهر شاهیناصفهان348

مامایی ارشد کارشناسی1817212540مامایی1079-مدوستارنوبهارشهر شاهیناصفهان349

فیزیوتراپی حرفهای دکترای1970269553لیسانس375-فنژاد رفیعیاکبر علیشهر شاهیناصفهان350



تغذیه علوم کارشناسی1285156854لیسانس2138-تشفیعیعلیشهر شاهیناصفهان351

داروسازی حرفهای دکترای1291010246داروسازان5858-دبیدآبادی شیرانیاحمدرضاشهر شاهیناصفهان352

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1285611111پزشکان43456دهکردی صولتیالسادات مهینشهر شاهیناصفهان353

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص1199109207پزشکان55788طباطبائیانرضا علیشهر شاهیناصفهان354

پزشکی حرفهای دکترای1817193211پزشکان64029ارانی کاویانیفرشیدشهر شاهیناصفهان355

پزشکی حرفهای دکترای1881527816پزشکان28968مدرسیانکاظمشهر شاهیناصفهان356

پزشکی حرفهای دکترای5429765112پزشکان121068زاده ناجیمحمدشهر شاهیناصفهان357

پزشکی حرفهای دکترای1270726749پزشکان166329چی نیلمیالدشهر شاهیناصفهان358

داروسازی حرفهای دکترای1199906425داروسازان16686-داسحاقیبنیامینشهرضااصفهان359

مامایی کارشناسی1199139981مامایی6471-ماسالمیفریباشهرضااصفهان360

پزشکی حرفهای دکترای1199218138پزشکان104025امیریالهامشهرضااصفهان361

زایمان و زنان تخصص1199304964پزشکان122384امیرینگارشهرضااصفهان362

پزشکی حرفهای دکترای1199121606پزشکان47884امینیرامینشهرضااصفهان363

فیزیوتراپی کارشناسی1190023873لیسانس4458-فباغبانزهرهشهرضااصفهان364

پزشکی حرفهای دکترای1199095559پزشکان42188باقیمحمدمهدیشهرضااصفهان365

فیزیوتراپی کارشناسی1198985038لیسانس611-فبهرامیاناحمدرضاشهرضااصفهان366

پزشکی حرفهای دکترای1199091316پزشکان62271تنهائیاله حجتشهرضااصفهان367

پزشکی حرفهای دکترای1199404934پزشکان86165حجازیسیدمحمدحسنشهرضااصفهان368

پزشکی حرفهای دکترای0049716905پزشکان44595صفائی حکیمعبدالناصرشهرضااصفهان369

پزشکی حرفهای دکترای1292559136پزشکان129770خانیحمیدرضاشهرضااصفهان370

پزشکی حرفهای دکترای1190108267پزشکان165556دانائیسجادشهرضااصفهان371

مامایی کارشناسی1199888206مامایی25967-مدرویشیمنصورهشهرضااصفهان372

دندانپزشکی حرفهای دکترای1199308341دندانپزشکان128055راعیپیمانشهرضااصفهان373

دندانپزشکی حرفهای دکترای1199309486دندانپزشکان128008رستمیمحمدرضاشهرضااصفهان374

دندانپزشکی حرفهای دکترای1199117366دندانپزشکان55599شاملیمحمودشهرضااصفهان375

روانپزشکی تخصص1288170602پزشکان107915مهر شریفمهدیشهرضااصفهان376

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1199810959پزشکان91984صفدریاناحمدشهرضااصفهان377

داروسازی حرفهای دکترای1199787051داروسازان7915-دطاهرپورکورششهرضااصفهان378

زایمان و زنان تخصص1199222739پزشکان112364طحانیمریمشهرضااصفهان379

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1817087703پزشکان32321مارنانی قدیریانمیناشهرضااصفهان380

پزشکی حرفهای دکترای1199079863پزشکان70401کاشیاله ولیشهرضااصفهان381

مامایی کارشناسی1817083694مامایی3176-مکاظمیمنیر ماهشهرضااصفهان382

پزشکی حرفهای دکترای1199348880پزشکان33482کریمیاحمدرضاشهرضااصفهان383

کودکان بیماریهای تخصص1199337900پزشکان28727کریمیمحمدرضاشهرضااصفهان384

پزشکی حرفهای دکترای1199119296پزشکان59706پور کمیلیمهنازشهرضااصفهان385

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1281641693آزمایشگاه94-آ-عمنش مسعودیحسینشهرضااصفهان386

پزشکی حرفهای دکترای2002162761پزشکان78908ممیزمهنازشهرضااصفهان387

پزشکی حرفهای دکترای1199039756پزشکان49815منصفاکبرشهرضااصفهان388

پزشکی حرفهای دکترای5129628195پزشکان69986ولیخانییدالهشهرضااصفهان389



داروسازی حرفهای دکترای6169897589داروسازان14700-دیوسفیعباسشهرضااصفهان390

پزشکی حرفهای دکترای1286981689پزشکان92494النصیر ابنمهدیفریدناصفهان391

تغذیه علوم کارشناسی1129588629لیسانس2268-تاصالنیاله قدرتفریدناصفهان392

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1262628547آزمایشگاه1048-آ-عقزاانی ایلچینسرینفریدناصفهان393

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1159365598پزشکان52864ترکیاکبرفریدناصفهان394

مامایی کارشناسی1282864051مامایی19431-متیرانی دادخواهزهرافریدناصفهان395

پزشکی حرفهای دکترای1091497214پزشکان35034رجائیمحمدفریدناصفهان396

دندانپزشکی حرفهای دکترای1158986149دندانپزشکان139921دارانی شیخیمحمدرضافریدناصفهان397

کودکان بیماریهای تخصص5759742361پزشکان63709صادقیامیرفریدناصفهان398

پزشکی حرفهای دکترای1159904421پزشکان155353صادقیمسعودفریدناصفهان399

پزشکی حرفهای دکترای1159821763پزشکان81922صالحیاله سیففریدناصفهان400

پزشکی حرفهای دکترای1280970278پزشکان86509پور عدیلیبهزادفریدناصفهان401

داروسازی حرفهای دکترای6219298241داروسازان10810-دافوسی کیخائیرضافریدناصفهان402

پزشکی حرفهای دکترای5269442485پزشکان117583محاوریعلیرضافریدناصفهان403

پزشکی حرفهای دکترای2002621993پزشکان111504مرواریدنژادمرضیهفریدناصفهان404

پزشکی حرفهای دکترای1129571599پزشکان40952مقدسیحسنفریدناصفهان405

فیزیوتراپی کارشناسی1142096262لیسانس2078-فاللهی امانمهریفالورجاناصفهان406

پزشکی حرفهای دکترای1288736495پزشکان49379سدهء ایقائیحسینفالورجاناصفهان407

پزشکی حرفهای دکترای1290124981پزشکان72706کیا بهرامیمحمدعلیفالورجاناصفهان408

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1285776291پزشکان74033نژاد بهشتیانسعیدفالورجاناصفهان409

داروسازی حرفهای دکترای1282371738داروسازان5927-دپرتوآذرسعیدفالورجاناصفهان410

دندانپزشکی حرفهای دکترای1209493535دندانپزشکان105353تیمورینصرالهفالورجاناصفهان411

مامایی کارشناسی1829205919مامایی5586-مخالوئیمنیجهفالورجاناصفهان412

پزشکی حرفهای دکترای1291141820پزشکان72276داروئیامیررضافالورجاناصفهان413

پزشکی حرفهای دکترای1285651553پزشکان75414دباغعلیرضافالورجاناصفهان414

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی حرفهای دکترای1284717402آزمایشگاه2106-آرادیاحسانفالورجاناصفهان415

فیزیوتراپی کارشناسی2293891119لیسانس2230-فپناه رجائیرقیهفالورجاناصفهان416

داروسازی حرفهای دکترای1110869096داروسازان13313-دقهدریجانی رمضانیراضیهفالورجاناصفهان417

پزشکی حرفهای دکترای1199407275پزشکان80095صالحیپژمانفالورجاناصفهان418

پزشکی حرفهای دکترای4689834504پزشکان67645عسکریزمانفالورجاناصفهان419

چشمپزشکی تخصص1288996934پزشکان109660اصفهانی زاده فخریامیدفالورجاناصفهان420

پزشکی حرفهای دکترای1283587416پزشکان66878فدائیعبدالرسولفالورجاناصفهان421

پزشکی حرفهای دکترای1170959520پزشکان86770فرهمندفرهوشمندفالورجاناصفهان422

مامایی کارشناسی4130496409مامایی53955-مکشوریاعظمفالورجاناصفهان423

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0041322436آزمایشگاه976-آ-عگنجهءنگینفالورجاناصفهان424

دندانپزشکی حرفهای دکترای1111092354دندانپزشکان103835مهریاسدالهفالورجاناصفهان425

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1260580970آزمایشگاه1428-آاحترامحسنکاشاناصفهان426

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق1260573672پزشکان43644ارجعباسکاشاناصفهان427

کاردرمانی (Ph.D) تخصصی دکترای1250019109لیسانس1050-د-کبابائیمسعودکاشاناصفهان428



(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2591999511پزشکان48762باستانسیدمحمدکاشاناصفهان429

مامایی کارشناسی1262288053مامایی2606-معلوی بروجردیمریمکاشاناصفهان430

پزشکی حرفهای دکترای1263458017پزشکان145126پهلوانیحامدکاشاناصفهان431

پزشکی حرفهای دکترای2121532536پزشکان99277نژاد پهلوانیآزادهکاشاناصفهان432

(ویرولوژی) آزمایشگاهی ویروسشناسی حرفهای دکترای1261720717آزمایشگاه2225-آپیروزمنداحمدکاشاناصفهان433

فیزیوتراپی کارشناسی1261698444لیسانس379-فجهادیمهدیکاشاناصفهان434

مامایی کارشناسی1260576401مامایی8992-محسینیاکرمکاشاناصفهان435

داروسازی حرفهای دکترای6199617045داروسازان5940-دپناه حقمحمد علیکاشاناصفهان436

پزشکی حرفهای دکترای1261679581پزشکان39008حلواچیحسنکاشاناصفهان437

داروسازی حرفهای دکترای1263495648داروسازان15277-دکاشانی خیاطمحسنکاشاناصفهان438

بیهوشی تخصص1260962938پزشکان102934خیرخواهپرویزکاشاناصفهان439

داروسازی حرفهای دکترای1261786882داروسازان12892-دکبود خیمهاحسانکاشاناصفهان440

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص1262095115دندانپزشکان126036دباغمحمدمهدیکاشاناصفهان441

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای3979281817آزمایشگاه3293-آدالوریمهدیکاشاناصفهان442

عروق و قلب بیماریهای تخصص1261781139پزشکان45073رایگانفریباکاشاناصفهان443

پزشکی حرفهای دکترای1260401804پزشکان70342رزاقیرضاکاشاناصفهان444

پزشکی حرفهای دکترای6199851676پزشکان61195زیارتیغالمرضاکاشاناصفهان445

مامایی کارشناسی1260416488مامایی4055-مسرافراززهراکاشاناصفهان446

پزشکی حرفهای دکترای1260576736پزشکان83343سرافرازیجهانگیرکاشاناصفهان447

پزشکی حرفهای دکترای1250206162پزشکان166139سرچمیمحمد علیکاشاناصفهان448

پزشکی حرفهای دکترای1260422410پزشکان50608زاده سرویحسنکاشاناصفهان449

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق1261735285پزشکان39841سلیمانیعلیرضاکاشاناصفهان450

پزشکی حرفهای دکترای1290548854پزشکان110316سیادتسیدمیثمکاشاناصفهان451

فیزیوتراپی کارشناسی1261672488لیسانس1266-فشریفزهراویداکاشاناصفهان452

پزشکی حرفهای دکترای1263327958پزشکان132766شعارنسرینکاشاناصفهان453

پزشکی حرفهای دکترای1261797231پزشکان69323صالحیمهدیکاشاناصفهان454

پزشکی حرفهای دکترای0056494068پزشکان67249صحتمژگانکاشاناصفهان455

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0064103161پزشکان85616طاالریحمیدرضاکاشاناصفهان456

(کودکان نورولوژی) کودکان اعصاب و مغز بیماریهای تخصص فوق1189303159پزشکان25175اردستانی طالبیاناحمدکاشاناصفهان457

زایمان و زنان تخصص1260438759پزشکان39029طبسیزهرهکاشاناصفهان458

داروسازی حرفهای دکترای1263393772داروسازان15385-دعابدعلیرضاکاشاناصفهان459

تغذیه علوم کارشناسی1263435734لیسانس4589-تآبادی حسین عربشاهیوجیههکاشاناصفهان460

بیهوشی تخصص6219403851پزشکان32840عطاردسیروسکاشاناصفهان461

دندانپزشکی حرفهای دکترای1141815893دندانپزشکان25436علویسیدمرتضیکاشاناصفهان462

پزشکی حرفهای دکترای1262250099پزشکان46745غزنویمسعودکاشاناصفهان463

دندانپزشکی حرفهای دکترای1260940861دندانپزشکان94962فرجیمحمدکاشاناصفهان464

آیویاف و نازایی فلوشیپ0058429387پزشکان52876فرد فروزانفاطمهکاشاناصفهان465

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1262627249آزمایشگاه1156-آ-عجوینانی قیومیعباسکاشاناصفهان466

دندانپزشکی حرفهای دکترای1263227880دندانپزشکان46875طاهری کریمیانعلیرضاکاشاناصفهان467



فیزیوتراپی کارشناسی0079383653لیسانس3448-فکشاورزروشنککاشاناصفهان468

کودکان گوارش بیماریهای تخصص فوق6199864816پزشکان68059زاد مطهریداودکاشاناصفهان469

پزشکی حرفهای دکترای1260457680پزشکان91161رضوی ناظمسیدعلیکاشاناصفهان470

پزشکی حرفهای دکترای1263421474پزشکان146033زاده نجفیمائدهکاشاناصفهان471

پزشکی حرفهای دکترای1230012941پزشکان150855نرکسیانشهابکاشاناصفهان472

پزشکی حرفهای دکترای1261949749پزشکان114737هلیمریمکاشاناصفهان473

مامایی کارشناسی0044538911مامایی2651-مسیاهمزگی همتیافسانهکاشاناصفهان474

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1284635902پزشکان29225سهرفروزانی وکیلیچهر زریکاشاناصفهان475

پزشکی حرفهای دکترای1262309913پزشکان68646تبار یاوریحسینکاشاناصفهان476

پزشکی حرفهای دکترای1219342394پزشکان39324تاجداریحمیدرضاگلپایگاناصفهان477

عمومی جراحی تخصص0519776232پزشکان18367جاللیالدین جاللگلپایگاناصفهان478

مامایی کارشناسی1218696397مامایی15627-مجمالیزهراگلپایگاناصفهان479

پزشکی حرفهای دکترای0064157016پزشکان86778سجادیعلیگلپایگاناصفهان480

کودکان بیماریهای تخصص1219383910پزشکان81180سلطانیداریوشگلپایگاناصفهان481

فیزیوتراپی کارشناسی1219734985لیسانس979-فطیباتیفاطمهگلپایگاناصفهان482

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0055196004پزشکان59718عطارمهرنوشگلپایگاناصفهان483

پزشکی حرفهای دکترای1219360228پزشکان48276فتوتمحمدرضاگلپایگاناصفهان484

داروسازی حرفهای دکترای1219274747داروسازان1072-دکاظمیعلیرضاگلپایگاناصفهان485

پزشکی حرفهای دکترای1140744313پزشکان79157محمدیمجیدگلپایگاناصفهان486

دندانپزشکی حرفهای دکترای1817012746دندانپزشکان35462وفائیاسدالهگلپایگاناصفهان487

پزشکی حرفهای دکترای4621557181پزشکان86442اسدیانمهرنازلنجاناصفهان488

پزشکی حرفهای دکترای6209942393پزشکان13162امینیباقرلنجاناصفهان489

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای5110458987آزمایشگاه357-آ-عآقاجانیحسینلنجاناصفهان490

داروسازی حرفهای دکترای1289244715داروسازان18267-دآقائی پورمشهدیآیدالنجاناصفهان491

مامایی کارشناسی1160184747مامایی40644-مجوادیمهنازلنجاناصفهان492

داروسازی حرفهای دکترای2298849013داروسازان5332-دالهی حکیممحمدلنجاناصفهان493

فیزیوتراپی کارشناسی1282706780لیسانس795-فدزفولیمهردادلنجاناصفهان494

دندانپزشکی حرفهای دکترای1285855280دندانپزشکان77914دهقانیاندانوشلنجاناصفهان495

پزشکی حرفهای دکترای1170083846پزشکان54189ریزی رجائیمجیدلنجاناصفهان496

پزشکی حرفهای دکترای1284835685پزشکان81435رحیمیمحمدلنجاناصفهان497

تغذیه علوم ارشد کارشناسی1170676677لیسانس2292-تریزی سبکتکینمریملنجاناصفهان498

مامایی کارشناسی6209666671مامایی13182-مآباد سلمانفرحنازلنجاناصفهان499

پزشکی حرفهای دکترای1170968848پزشکان38955شهریاریعلیلنجاناصفهان500

عروق و قلب بیماریهای تخصص1171015951پزشکان73118عابدینیمختارلنجاناصفهان501

پزشکی حرفهای دکترای1110734069پزشکان46660فالورجانی قاسمیرضالنجاناصفهان502

فیزیوتراپی کارشناسی1880624850لیسانس1680-فکاویانیآرشلنجاناصفهان503

مامایی کارشناسی1160093407مامایی44374-مکریمیسحرلنجاناصفهان504

پزشکی حرفهای دکترای1286667852پزشکان32443گلچینمحسنلنجاناصفهان505

دندانپزشکی حرفهای دکترای2299093672دندانپزشکان94124اصفهانی بهادری مطلقلیاللنجاناصفهان506



داروسازی حرفهای دکترای1280346558داروسازان3388-دمعتمدیامیرفرهنگلنجاناصفهان507

پزشکی حرفهای دکترای1219365351پزشکان61902معظمیهلنلنجاناصفهان508

کودکان بیماریهای تخصص1280979054پزشکان86992مغزییانمجیدلنجاناصفهان509

پزشکی حرفهای دکترای1170724809پزشکان119542ریزی نمازیالههلنجاناصفهان510

زایمان و زنان تخصص1249201535پزشکان29228نوروزیشکوفهلنجاناصفهان511

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1282659464آزمایشگاه1087-آ-عوحیددستجردیمحمدلنجاناصفهان512

مامایی کارشناسی5410022327مامایی44956-ماکبریآرزومبارکهاصفهان513

پزشکی حرفهای دکترای5419612763پزشکان57982بهرامیغالمرضامبارکهاصفهان514

فیزیوتراپی کارشناسی1289508445لیسانس1502-فپاسبانیعلیرضامبارکهاصفهان515

مامایی کارشناسی5419708191مامایی6207-محقیقیصفورامبارکهاصفهان516

پزشکی حرفهای دکترای5419567016پزشکان47066قهنویه حقیقیاله ذبیحمبارکهاصفهان517

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1284674274پزشکان35488رضائیپریسامبارکهاصفهان518

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1280340444آزمایشگاه72-آ-عزرکوبزهرامبارکهاصفهان519

پزشکی حرفهای دکترای5419646528پزشکان72198صادقیمحمدرضامبارکهاصفهان520

پزشکی حرفهای دکترای5419152851پزشکان91553مبارکه صالحیامینمبارکهاصفهان521

عمومی جراحی تخصص1829318071پزشکان46389عباسیانناصرمبارکهاصفهان522

دندانپزشکی حرفهای دکترای4060089478دندانپزشکان140282قائدرحمتیفاطمهمبارکهاصفهان523

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص1199584541پزشکان32700وصفی قدیریمهدیمبارکهاصفهان524

دندانپزشکی حرفهای دکترای1754042406دندانپزشکان79379قربانیجمشیدمبارکهاصفهان525

تغذیه علوم ارشد کارشناسی5419804093لیسانس2075-تبارچانی کبیریاکرممبارکهاصفهان526

داروسازی حرفهای دکترای5419149567داروسازان10031-دکریمیانعبدالهمبارکهاصفهان527

پزشکی حرفهای دکترای0042179106پزشکان15520ریز گلمحسنمبارکهاصفهان528

داخلی بیماریهای تخصص5279726941پزشکان128018مقصودیاحمدرضامبارکهاصفهان529

داخلی بیماریهای تخصص1199358975پزشکان30787ناطقیمحمودمبارکهاصفهان530

فیزیوتراپی کارشناسی1249815177لیسانس3790-فآبادی خان ابراهیمیعلیرضانائیناصفهان531

پزشکی حرفهای دکترای1249771651پزشکان82305زاده امیدیربابنائیناصفهان532

دندانپزشکی حرفهای دکترای1249736692دندانپزشکان150624پوربافرانیحمیدنائیناصفهان533

پزشکی حرفهای دکترای1249477646پزشکان92010نائینی تحویلیسیامکنائیناصفهان534

مامایی کارشناسی2161901710مامایی8247-ماسکندرکالئی زاده حسینحلیمهنائیناصفهان535

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0066792630پزشکان90652سرمدیطنازنائیناصفهان536

مامایی کارشناسی4559969701مامایی35637-مشریفیزینبنائیناصفهان537

داروسازی حرفهای دکترای1819219569داروسازان11412-دصادقیبابکنائیناصفهان538

مامایی کارشناسی1249512778مامایی34831-منائینی علی صلزهرانائیناصفهان539

پزشکی حرفهای دکترای1249487951پزشکان104148نائینی فخارزادهمهنازنائیناصفهان540

دندانپزشکی حرفهای دکترای1284688933دندانپزشکان44380معزیمریمنائیناصفهان541

پزشکی حرفهای دکترای1249463157پزشکان56775نائینی معینیمژگاننائیناصفهان542

داروسازی حرفهای دکترای0075049236داروسازان12436-دپور غالم مهدیامیرنائیناصفهان543

مامایی کارشناسی1240013205مامایی47788-مکفرانی نجاریمحبوبهنائیناصفهان544

پزشکی حرفهای دکترای1270051148پزشکان146557نیاکانزهرانائیناصفهان545



زایمان و زنان تخصص1249483638پزشکان91106نائینی هاشمیانالسادات الهامنائیناصفهان546

کودکان بیماریهای تخصص1249440531پزشکان30409یزدانیسکینهنائیناصفهان547

تغذیه علوم کارشناسی1091221464لیسانس1081-تآبادی نجف اطهریاکرمآباد نجفاصفهان548

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1091448930آزمایشگاه287-آ-عاکرامیانناصرآباد نجفاصفهان549

عمومی جراحی تخصص1091718563پزشکان76034کهریزسنگی امینیمحمودآباد نجفاصفهان550

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص1091199760پزشکان91554آیتسیداسماعیلآباد نجفاصفهان551

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1090256809پزشکان82933پزشکیمحمدآباد نجفاصفهان552

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1090981627آزمایشگاه421-آ-عآبادی نجف پزشکیعباسآباد نجفاصفهان553

مامایی کارشناسی1755311214مامایی1013-مئیها توبهطوبیآباد نجفاصفهان554

پزشکی حرفهای دکترای1091491100پزشکان45591آبادی نجف حریحمیدآباد نجفاصفهان555

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1972028235پزشکان26257آباد نجف خزائیلیشاپورآباد نجفاصفهان556

کودکان بیماریهای تخصص1287935389پزشکان52142روضاتیسیدعلیآباد نجفاصفهان557

داروسازی حرفهای دکترای1141667835داروسازان6254-دسبحانیمصطفیآباد نجفاصفهان558

داخلی بیماریهای تخصص1091615381پزشکان122613سلیمانیمهینآباد نجفاصفهان559

پزشکی حرفهای دکترای1270610910پزشکان164773سیروسامیرمسعودآباد نجفاصفهان560

داروسازی حرفهای دکترای1090293161داروسازان12179-دصالحیاسماعیلآباد نجفاصفهان561

داخلی بیماریهای تخصص1090292449پزشکان111920آبادی نجف صالحییاسرآباد نجفاصفهان562

دندانپزشکی حرفهای دکترای1090356595دندانپزشکان74543آبادی نجف طالبمحمدآباد نجفاصفهان563

زایمان و زنان تخصص1090251882پزشکان76199آبادی نیانجف عادلرضوانآباد نجفاصفهان564

پزشکی حرفهای دکترای1091109540پزشکان74267عیدیمژگانآباد نجفاصفهان565

پزشکی حرفهای دکترای1091061882پزشکان55426عینیابوالقاسمآباد نجفاصفهان566

داروسازی حرفهای دکترای1091495033داروسازان4203-دغیوررضا علیآباد نجفاصفهان567

داروسازی حرفهای دکترای1091542600داروسازان8925-دآبادی غیورنجفمهدیآباد نجفاصفهان568

پزشکی حرفهای دکترای1090353456پزشکان72017فرازمندرضاآباد نجفاصفهان569

پزشکی حرفهای دکترای1091081141پزشکان53248مردانیریحانهآباد نجفاصفهان570

پزشکی حرفهای دکترای1818178291پزشکان62870مصدقجمشیدآباد نجفاصفهان571

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1091085862پزشکان47045زاده معینفروزانآباد نجفاصفهان572

عمومی جراحی تخصص1291478329پزشکان102119سپهر نیکاکبرآباد نجفاصفهان573

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص1092111931دندانپزشکان127581آبادی نجف همایونامینآباد نجفاصفهان574

پزشکی حرفهای دکترای1230000496پزشکان154746پورطامه اصالنحسینبادرود و نطنزاصفهان575

داروسازی حرفهای دکترای1239535791داروسازان9499-دطامه اعظمیزهرابادرود و نطنزاصفهان576

پزشکی حرفهای دکترای1189818795پزشکان76804نیسیانی اکبریقاسمعلیبادرود و نطنزاصفهان577

مامایی کارشناسی1239895623مامایی22541-ماکبریانزهرابادرود و نطنزاصفهان578

مامایی کارشناسی1230036180مامایی47065-مباباخانیمحبوبهبادرود و نطنزاصفهان579

داروسازی حرفهای دکترای1239891121داروسازان9959-دپورعسگرعباسعلیبادرود و نطنزاصفهان580

مامایی کارشناسی1239912951مامایی50112-مترابیانعاطفهبادرود و نطنزاصفهان581

مامایی کارشناسی2372444417مامایی38571-مترنجبهارهبادرود و نطنزاصفهان582

دندانپزشکی حرفهای دکترای1239542631دندانپزشکان113881جواهرامیربادرود و نطنزاصفهان583

دندانپزشکی حرفهای دکترای1239945590دندانپزشکان134222نطنزی زاده چاوشمهدیهبادرود و نطنزاصفهان584



دندانپزشکی حرفهای دکترای0058166424دندانپزشکان135966محمودی حاجیاحسانبادرود و نطنزاصفهان585

مامایی کارشناسی1239213115مامایی38722-مبادی خسرویمریمبادرود و نطنزاصفهان586

مامایی کارشناسی1239901879مامایی13534-مرستمیاعظمبادرود و نطنزاصفهان587

پزشکی حرفهای دکترای1230007032پزشکان155633 زاهدیابوالفضلبادرود و نطنزاصفهان588

مامایی کارشناسی1230031227مامایی45851-مسعیدیانمریمبادرود و نطنزاصفهان589

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0902468332پزشکان148054شریعتیمحمدجوادبادرود و نطنزاصفهان590

پزشکی حرفهای دکترای1230016961پزشکان165217عباسیانمهدیبادرود و نطنزاصفهان591

تغذیه علوم کارشناسی1239550545لیسانس3838-تعزیزگلعطیهبادرود و نطنزاصفهان592

پزشکی حرفهای دکترای1239200129پزشکان64632عصمتیاحمدبادرود و نطنزاصفهان593

پزشکی حرفهای دکترای1261753879پزشکان71020علیخانیاسماعیلبادرود و نطنزاصفهان594

مامایی کارشناسی1239210957مامایی15507-مبادی فردوسیزهرابادرود و نطنزاصفهان595

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای0043933696پزشک50571سرشکی فقیهیمحمودرضابادرود و نطنزاصفهان596

فیزیوتراپی کارشناسی1239931972لیسانس2778-ففیروزپوربادیالبنین امبادرود و نطنزاصفهان597

مامایی کارشناسی1239892578مامایی37158-مفیروزیمهریبادرود و نطنزاصفهان598

پزشکی حرفهای دکترای1239869983پزشکان99064قربیانعبدالمجیدبادرود و نطنزاصفهان599

مامایی کارشناسی1230036318مامایی52845-مقصابیفاطمهبادرود و نطنزاصفهان600

پزشکی حرفهای دکترای1239201850پزشکان74719کفاشیعلیبادرود و نطنزاصفهان601

پزشکی حرفهای دکترای1230003584پزشکان149643کوثریاحمدرضابادرود و نطنزاصفهان602

مامایی کارشناسی1239259344مامایی11926-مخالدی محلوجیفاطمهبادرود و نطنزاصفهان603

پزشکی حرفهای دکترای1230016414پزشکان166180بادی مرتضویمرتضی سیدبادرود و نطنزاصفهان604

پزشکی حرفهای دکترای4460018111پزشکان150253پاریزی ملکیناهیدبادرود و نطنزاصفهان605

مامایی کارشناسی1239207050مامایی26363-ممهدویمریمبادرود و نطنزاصفهان606

دندانپزشکی حرفهای دکترای1239518870دندانپزشکان109474واحدیحسینبادرود و نطنزاصفهان607

دندانپزشکی حرفهای دکترای1239520689دندانپزشکان103471وشوشادیقاسمبادرود و نطنزاصفهان608

پزشکی حرفهای دکترای3770113683پزشکان167269ابراهیمیبهنامساوجبالغالبرز609

دندانپزشکی حرفهای دکترای4890103287دندانپزشکان159842پور ایمانمجتبیساوجبالغالبرز610

پزشکی حرفهای دکترای0072898186پزشکان100248آذرنوشامینساوجبالغالبرز611

فیزیوتراپی کارشناسی0323147011لیسانس3865-فپور آرمانمصطفیساوجبالغالبرز612

داروسازی حرفهای دکترای4899180901داروسازان16073-دپالیزدارمهدیساوجبالغالبرز613

پزشکی حرفهای دکترای0569379202پزشکان72282تقویسعیدساوجبالغالبرز614

پزشکی حرفهای دکترای4410912976پزشکان32842جوادیالدین حسامساوجبالغالبرز615

مامایی کارشناسی4911724439مامایی31300-محسنیآرزوساوجبالغالبرز616

تغذیه علوم کارشناسی4898951740لیسانس1504-تگیر خرمنجوادساوجبالغالبرز617

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0040842411پزشکان38907فر رسولیرامینساوجبالغالبرز618

دندانپزشکی حرفهای دکترای0074094440دندانپزشکان109584سامانیسیدسلمانساوجبالغالبرز619

پزشکی حرفهای دکترای0011389095پزشکان155008سپارزادهشیرینساوجبالغالبرز620

چشمپزشکی تخصص0041166817پزشکان24882سپنجفرهادساوجبالغالبرز621

پزشکی حرفهای دکترای1550425927پزشکان76599سلطانیکامرانساوجبالغالبرز622

زایمان و زنان تخصص1461590094پزشکان37405صالحینسترنساوجبالغالبرز623



عروق و قلب بیماریهای تخصص2142214649پزشکان128581زاده علیزهراساوجبالغالبرز624

پزشکی حرفهای دکترای0384084877پزشکان107354طرقی فوالدیمحمدساوجبالغالبرز625

داروسازی حرفهای دکترای1460969324داروسازان5038-دمهریارمحمدساوجبالغالبرز626

پزشکی حرفهای دکترای4899026927پزشکان134604نژادفالحاسماعیلساوجبالغالبرز627

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0039431916پزشکان55858نوحیامیرحسینساوجبالغالبرز628

دندانپزشکی حرفهای دکترای0054676169دندانپزشکان62940نیکخوعلیساوجبالغالبرز629

داروسازی حرفهای دکترای2592629300داروسازان9976-ددیارجان یاسرینسترنساوجبالغالبرز630

داروسازی حرفهای دکترای0046495355داروسازان2680-دتبریزی ابراهیمیانابوالفضلفردیسالبرز631

پزشکی حرفهای دکترای0322212081پزشکان118832مهریزی ابوئیسعیدفردیسالبرز632

داروسازی حرفهای دکترای2669954472داروسازان17814-داصغریعلیفردیسالبرز633

پزشکی حرفهای دکترای0071247599پزشکان81776افشارامینفردیسالبرز634

زایمان و زنان تخصص4284430297پزشکان115645افصحیشروینفردیسالبرز635

فیزیوتراپی کارشناسی4999283670لیسانس568-فشورورق آقائیاسمعیلفردیسالبرز636

تغذیه علوم ارشد کارشناسی0322453291لیسانس2191-تباقرزادهفرزانهفردیسالبرز637

پزشکی حرفهای دکترای6359547759پزشکان97051شامیر باقریانقربانعلیفردیسالبرز638

داروسازی حرفهای دکترای1757189701داروسازان17514-دپورنجاریعلیفردیسالبرز639

پزشکی حرفهای دکترای0037242288پزشکان35561نیا تقوائیبهروزفردیسالبرز640

پزشکی حرفهای دکترای2679567161پزشکان29115آبادی جاویدرشتبهروزفردیسالبرز641

مامایی کارشناسی5399273802مامایی30724-مجعفریطلعتفردیسالبرز642

پزشکی حرفهای دکترای1289711194پزشکان156352احمدی حاجیپریسافردیسالبرز643

دندانپزشکی حرفهای دکترای2000575641دندانپزشکان64421حجتیانسیدبهمنفردیسالبرز644

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2120790515پزشکان93182حسینیسیدرضافردیسالبرز645

پزشکی حرفهای دکترای0321420519پزشکان56917حسینیسیدمحمدفردیسالبرز646

پزشکی حرفهای دکترای0060120517پزشکان103830انزانی حیدریسولمازفردیسالبرز647

پزشکی حرفهای دکترای0049999109پزشکان42954خدابخشمحمودفردیسالبرز648

دندانپزشکی حرفهای دکترای0871538075دندانپزشکان99240امامقلی ذوقیموسیفردیسالبرز649

ارتودانتیکس تخصص2631460707دندانپزشکان52810رضائیمحسنفردیسالبرز650

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2631441249پزشکان41982رضائیمنصورفردیسالبرز651

پزشکی حرفهای دکترای0420955135پزشکان32623زندپازندیبهمنفردیسالبرز652

پزشکی حرفهای دکترای0080196403پزشکان155325زنگنهمریمفردیسالبرز653

پزشکی حرفهای دکترای4072580287پزشکان78919سلکیشهابفردیسالبرز654

پزشکی حرفهای دکترای0452531810پزشکان94072سیفیپوریافردیسالبرز655

پزشکی حرفهای دکترای0012830453پزشکان151303گر شیشهمهسافردیسالبرز656

پزشکی حرفهای دکترای0053519876پزشکان65580حقیقی صرافیآرشفردیسالبرز657

پزشکی حرفهای دکترای0083506799پزشکان142955نژاد طاهریمحمدرضافردیسالبرز658

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی0063017741لیسانس834-شعزیزاللهیمحسنفردیسالبرز659

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی حرفهای دکترای0044402511آزمایشگاه840-آغرویمحمدجوادفردیسالبرز660

عروق و قلب بیماریهای تخصص2594227811پزشکان43664فرزامعنایتفردیسالبرز661

دندانپزشکی حرفهای دکترای2280716488دندانپزشکان149891قاسمیمحمدفردیسالبرز662



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3257568320پزشکان46251کرمیفریدفردیسالبرز663

کودکان بیماریهای تخصص1950196364پزشکان109512پورنوری لوافمهرنوشفردیسالبرز664

پزشکی حرفهای دکترای2570947717پزشکان81807مظلومیانمحمد علیفردیسالبرز665

داروسازی حرفهای دکترای0045913323داروسازان6038-دمنتظریسیدمحمدطاهرفردیسالبرز666

دندانپزشکی حرفهای دکترای2181318077دندانپزشکان138756میرزائیالنازفردیسالبرز667

مامایی کارشناسی0011056169مامایی36656-ممیرهادیآرتمیسفردیسالبرز668

دندانپزشکی حرفهای دکترای5809773508دندانپزشکان118225ناصریمحمدفردیسالبرز669

دندانپزشکی حرفهای دکترای0829452729دندانپزشکان149835اندیش نیکسیامکفردیسالبرز670

مامایی کارشناسی1638427534مامایی11003-موحیدهاجرفردیسالبرز671

داروسازی حرفهای دکترای1141044765داروسازان6131-دخواه وطنحسینفردیسالبرز672

تغذیه علوم کارشناسی0071927565لیسانس1876-تاحدیزهراکرجالبرز673

پزشکی حرفهای دکترای0054234050پزشکان62464خراسانی زاده اسماعیلعلیرضاکرجالبرز674

مامایی کارشناسی2218612526مامایی9322-مکردی اسمعیلفخریکرجالبرز675

دندانپزشکی حرفهای دکترای3309580814دندانپزشکان114329افشارهزارخانیفاطمهکرجالبرز676

پزشکی حرفهای دکترای0322991463پزشکان37696افشاریمنصورکرجالبرز677

زایمان و زنان تخصص0066071933پزشکان87737اقائیمریمکرجالبرز678

پزشکی حرفهای دکترای0321421949پزشکان67709ایزدبیننادرکرجالبرز679

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1753545439پزشکان76064قهفرخی ایزدیشهابکرجالبرز680

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی2031563939لیسانس631-بآذرآاللهکرجالبرز681

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3031389514پزشکان122809آذرسیناسلمانکرجالبرز682

پزشکی حرفهای دکترای2753583188پزشکان59531بابائیبیژنکرجالبرز683

بیهوشی تخصص0321456920پزشکان71138بابکانحسینکرجالبرز684

کاردرمانی کارشناسی0320114082لیسانس284-د-کباغستانیحسینکرجالبرز685

دندانپزشکی حرفهای دکترای3931698718دندانپزشکان70542باقریفریباکرجالبرز686

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0937888011پزشکان86701بختیهادیکرجالبرز687

پزشکی حرفهای دکترای1551995093پزشکان120610بهاورحسینکرجالبرز688

پزشکی حرفهای دکترای1551933357پزشکان33379بهاورعلیکرجالبرز689

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4433558508پزشکان132368بیگمیمحسنکرجالبرز690

داخلی بیماریهای تخصص0062385267پزشکان79633پاشائیافشینکرجالبرز691

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0452491843پزشکان87666نژاد پاکسیدمحمدحسنکرجالبرز692

مامایی کارشناسی2291742078مامایی26712-مپروانهزینبکرجالبرز693

عمومی جراحی تخصص1289701954پزشکان132962پیرسحرخیزمهرانکرجالبرز694

پزشکی حرفهای دکترای5029458174پزشکان76033ترابیعلیکرجالبرز695

(درماتوپاتولوژی) پوست آسیبشناسی فلوشیپ1281780820پزشکان59865فضلی زاده تقیجعفرکرجالبرز696

داروسازی حرفهای دکترای2679085566داروسازان6945-دتوانائیمحمدکرجالبرز697

داروسازی حرفهای دکترای0058172971داروسازان14523-دتیمورهمدانیراوککرجالبرز698

کودکان بیماریهای تخصص0943184932پزشکان34942جاویدیعلیرضاکرجالبرز699

پزشکی حرفهای دکترای0322509831پزشکان29169جمالیفرامرزکرجالبرز700

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ2161922300پزشکان115398جمشیدیمجیدکرجالبرز701



دندانپزشکی حرفهای دکترای1249200377دندانپزشکان57205جهانمردیپژمانکرجالبرز702

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1466027150پزشکان21483کوشش جوادیکیانکرجالبرز703

پزشکی حرفهای دکترای0055713114پزشکان77587ساز چرخناصرکرجالبرز704

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0060111021لیسانس17-بحسینی حاجزهرهکرجالبرز705

عمومی جراحی تخصص0045158665پزشکان46382صفرعلی حاجیمجتبیکرجالبرز706

داروسازی حرفهای دکترای5010181088داروسازان6908-دحسینیسیدجاللکرجالبرز707

دندانپزشکی حرفهای دکترای3961696810دندانپزشکان31585خدارحمیسعیدکرجالبرز708

عمومی جراحی تخصص2802695762پزشکان97831خوشنوازرسولکرجالبرز709

داروسازی حرفهای دکترای1229719441داروسازان14560-دداودزادهعلیرضاکرجالبرز710

پزشکی حرفهای دکترای6109559733پزشکان93248دبیریمحمدباقرکرجالبرز711

پزشکی حرفهای دکترای0052054241پزشکان59374دربندیمحمدکرجالبرز712

داخلی بیماریهای تخصص0492112622پزشکان79334بخشی درهممریمکرجالبرز713

بیهوشی تخصص1462391834پزشکان51892جمادی رسولیفضائیلکرجالبرز714

دندانپزشکی حرفهای دکترای3256469590دندانپزشکان144308رشیدیسیدناصرکرجالبرز715

دندانپزشکی حرفهای دکترای0452807786دندانپزشکان63834رنجبرحسینکرجالبرز716

داروسازی حرفهای دکترای0310167787داروسازان17813-دالدین عین زارعگیتیکرجالبرز717

پزشکی حرفهای دکترای4899000936پزشکان80546سرزعیماحمدکرجالبرز718

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0053804376پزشکان57575سرزعیمعلیرضاکرجالبرز719

عمومی جراحی تخصص1650222602پزشکان52067زاده سلیمجوادکرجالبرز720

پزشکی حرفهای دکترای0048820822پزشکان25533شاپوریمحمدحسنکرجالبرز721

عروق و قلب بیماریهای تخصص2003009231پزشکان104218نیا صادقیاعظمکرجالبرز722

پزشکی حرفهای دکترای1930591365پزشکان37225صبیریغالمحسینکرجالبرز723

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3520393220پزشکان24980صداقتعبدالرسولکرجالبرز724

پزشکی حرفهای دکترای0055623212پزشکان82149طاهرمجیدکرجالبرز725

پزشکی حرفهای دکترای0491239793پزشکان85092کامیاب ظریفیانسیدنادرکرجالبرز726

گفتاردرمانی کارشناسی0064126889لیسانس583-گعطائیسیاوشکرجالبرز727

کودکان بیماریهای تخصص0052002322پزشکان33765مراد علیحسنکرجالبرز728

چشمپزشکی تخصص0052881490پزشکان33445علیمردانیحسینکرجالبرز729

دندانپزشکی حرفهای دکترای0041842480دندانپزشکان61447غبرائیعلیرضاکرجالبرز730

پزشکی حرفهای دکترای2297543220پزشکان73930شهربابک غالمیخسروکرجالبرز731

عمومی جراحی تخصص0321948483پزشکان83670فاتحیحسینکرجالبرز732

پزشکی حرفهای دکترای3961783446پزشکان67761فرمانفرمائیشاهینکرجالبرز733

پزشکی حرفهای دکترای1260609375پزشکان111842فرهودیامیرکرجالبرز734

پزشکی حرفهای دکترای0064098028پزشکان106311فضلیحسینکرجالبرز735

فیزیوتراپی کارشناسی1829435558لیسانس826-ففوالدوندیشقایقکرجالبرز736

اورژانس طب تخصص0067386504پزشکان122209فیاضیعادلهکرجالبرز737

پزشکی حرفهای دکترای5269644428پزشکان53409کردعلیکرجالبرز738

پزشکی حرفهای دکترای0051375044پزشکان94662کاللیمحمدرضاکرجالبرز739

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ0322495687پزشکان36109زاده کمالحسنکرجالبرز740



زایمان و زنان تخصص4898596381پزشکان26880کیانعظیمهکرجالبرز741

زایمان و زنان تخصص5279481807پزشکان27910ایالقی کیانیسوسنکرجالبرز742

پزشکی حرفهای دکترای0064773590پزشکان71523قزوینی گنجهعلیرضاکرجالبرز743

پزشکی حرفهای دکترای2121651578پزشکان129455نامقی محمدزادهاله رحمتکرجالبرز744

(اندویورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، درونبین جراحی فلوشیپ1651764859پزشکان67011محمدشاهیداودکرجالبرز745

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0054016835پزشکان68110محمدیعباسکرجالبرز746

عمومی جراحی تخصص0000041467پزشکان72557شهرباک مرادیمجتبیکرجالبرز747

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص0321495365پزشکان71643مرتضویافشینکرجالبرز748

مامایی کارشناسی0054683971مامایی5133-ممرزوقیمانداناکرجالبرز749

مامایی ارشد کارشناسی2091901806مامایی13048-ممژدهفاطمهکرجالبرز750

دندانپزشکی حرفهای دکترای0046790901دندانپزشکان44928دستجردی مالئیمرضیهکرجالبرز751

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2593801042آزمایشگاه2812-آپیربازاری ملکیرضاکرجالبرز752

(کودکان نورولوژی) کودکان اعصاب و مغز بیماریهای تخصص فوق4432360518پزشکان106467اللهی منتظرلطفهادیکرجالبرز753

عمومی جراحی تخصص1465716351پزشکان50780مهاجرمسعودکرجالبرز754

پزشکی حرفهای دکترای0383624304پزشکان75515ابهری مهدویداودکرجالبرز755

دندانپزشکی حرفهای دکترای0047395044دندانپزشکان19104موبدیاحمدکرجالبرز756

کار طب تخصص0322538599پزشکان83119ناصربختعلیکرجالبرز757

کاردرمانی ارشد کارشناسی0077741811لیسانس680-د-کنامورپورزهراکرجالبرز758

(ادیولوژی) شنواییشناسی ارشد کارشناسی2730024670لیسانس1470-شندیمیزهراکرجالبرز759

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص5429808581پزشکان33349نصیرتفرشیناصرکرجالبرز760

داروسازی حرفهای دکترای5849925791داروسازان15498-دنظریمیثمکرجالبرز761

پزشکی حرفهای دکترای1819033491پزشکان68515نوذریکامرانکرجالبرز762

دندانپزشکی حرفهای دکترای3801590143دندانپزشکان17161نوریهوشنگکرجالبرز763

پزشکی حرفهای دکترای4230671598پزشکان160097پور نوریانامرالهکرجالبرز764

پزشکی حرفهای دکترای0080783791پزشکان148768نخعی نیاززادهمهردادکرجالبرز765

دندانپزشکی حرفهای دکترای4889394443دندانپزشکان61064نیازیداودکرجالبرز766

کودکان بیماریهای تخصص0057243913پزشکان69410جو نیکمهدیکرجالبرز767

داروسازی حرفهای دکترای0310258006داروسازان19834-دهدایتیاشکانکرجالبرز768

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص0058158693دندانپزشکان127200ششکالنی وثوقیمریمکرجالبرز769

فیزیوتراپی کارشناسی4172001572لیسانس684-فوزیریسیدقبادکرجالبرز770

پزشکی حرفهای دکترای2143017960پزشکان136105اکبریفاطمهنظرآبادالبرز771

مامایی کارشناسی4899921764مامایی28835-ماینانلوسیمانظرآبادالبرز772

دندانپزشکی حرفهای دکترای5279443425دندانپزشکان25556نژاد بهمنیشهالنظرآبادالبرز773

داروسازی حرفهای دکترای0939073854داروسازان14943-دحسینیمحمدرضانظرآبادالبرز774

پزشکی حرفهای دکترای2219887952پزشکان149486معزی دیلمیعبادالهنظرآبادالبرز775

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0051739755پزشکان41042دودران سلیمانیمحمودنظرآبادالبرز776

مامایی کارشناسی0055517048مامایی601-مشریفیآرزونظرآبادالبرز777

پزشکی حرفهای دکترای4898932908پزشکان71334طباطبائیسیدعباسنظرآبادالبرز778

پزشکی حرفهای دکترای5039457715پزشکان71936عبیریسیروسنظرآبادالبرز779



پزشکی حرفهای دکترای3257665229پزشکان74014پورپرویزیان علیچنگیزنظرآبادالبرز780

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1285651278آزمایشگاه251-آ-عمحالتی فاضلمهشیدنظرآبادالبرز781

دندانپزشکی حرفهای دکترای5729453108دندانپزشکان94030زاد فرخحسیننظرآبادالبرز782

فیزیوتراپی کارشناسی0321429346لیسانس176-فنژاد فالحعبدالهنظرآبادالبرز783

داروسازی حرفهای دکترای0082802671داروسازان19639-دقبادیمحمدامیننظرآبادالبرز784

پزشکی حرفهای دکترای4897814987پزشکان75838مهر کاظمیغالمحسننظرآبادالبرز785

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1755873204پزشکان124722لطیفینریماننظرآبادالبرز786

پزشکی حرفهای دکترای0422074594پزشکان124041محجوبنهانظرآبادالبرز787

دندانپزشکی حرفهای دکترای0061363782دندانپزشکان88921نوتاش واحدیعلینظرآبادالبرز788

پزشکی حرفهای دکترای4897736293پزشکان54664یوسفیعلینظرآبادالبرز789

صورت و فک دهان، جراحی تخصص6169900865دندانپزشکان121191احمدفرمجیدایالمایالم790

پزشکی حرفهای دکترای4490178034پزشکان164449باقریمریمایالمایالم791

داروسازی حرفهای دکترای4500937617داروسازان15034-دزاده بلوچآمنهایالمایالم792

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی حرفهای دکترای4539274457آزمایشگاه2149-آپاکزادایرجایالمایالم793

پزشکی حرفهای دکترای1360994904پزشکان167872زاده پناهمریمایالمایالم794

پزشکی حرفهای دکترای0451073096پزشکان60215مالمیری زاده جعفریآرشایالمایالم795

پزشکی حرفهای دکترای4549488980پزشکان101118جاللیزهراایالمایالم796

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق4539827286پزشکان91576حاتمیسجادایالمایالم797

آزمایشگاهی ایمنیشناسی حرفهای دکترای5929683281آزمایشگاه2131-آخسرویافراایالمایالم798

پزشکی حرفهای دکترای4500741577پزشکان81656رحمتیانآرشایالمایالم799

پزشکی حرفهای دکترای2709878143پزشکان141338راد رحیمینیلوفرایالمایالم800

مامایی کارشناسی4500744053مامایی16552-مرستمیفریباایالمایالم801

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص6169510188دندانپزشکان72326رستمیمحسنایالمایالم802

پزشکی حرفهای دکترای0066215447پزشکان97837رمضانیعلیرضاایالمایالم803

پزشکی حرفهای دکترای6169585897پزشکان132308زمانیعلیرضاایالمایالم804

پزشکی حرفهای دکترای4501147911پزشکان142653نژاد سمیعیرضاایالمایالم805

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق1639398872پزشکان37969شهبازیشاهینایالمایالم806

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق1828033162پزشکان86518زاده طالئیخلیلایالمایالم807

دندانپزشکی حرفهای دکترای4559865078دندانپزشکان123142صیمره عباسیخلیلایالمایالم808

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص5819712455پزشکان92381عزیزیانصالحایالمایالم809

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص4500873740دندانپزشکان127494عزیزیانمحمدایالمایالم810

عمومی جراحی تخصص4500702431پزشکان36148محمدی علیمالکایالمایالم811

دندانپزشکی حرفهای دکترای4501118611دندانپزشکان156869غریبیامیرحسینایالمایالم812

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4500169504آزمایشگاه3404-آغفوریانسبحانایالمایالم813

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق4500758526پزشکان90890غیاثیبهارهایالمایالم814

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4529933954پزشکان35759فالحیعبادهللاایالمایالم815

دندانپزشکی حرفهای دکترای6169828242دندانپزشکان59262نصاری قاسمیحمدالهایالمایالم816

دندانپزشکی حرفهای دکترای6169644672دندانپزشکان75480ماژین اللهکریمایالمایالم817

داروسازی حرفهای دکترای4520026733داروسازان18685-دمجیدیانزهرا سیدهایالمایالم818



دندانپزشکی حرفهای دکترای4529948617دندانپزشکان142386ملکیسجادایالمایالم819

داروسازی حرفهای دکترای3257220065داروسازان14591-دمهرافشانلیالایالمایالم820

زایمان و زنان تخصص4500140719پزشکان90889میرزامرجانیفاطمهایالمایالم821

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص5819694929پزشکان24805میرزائیموسیایالمایالم822

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4072819281پزشکان122750هاشمیبهدادایالمایالم823

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4529878521لیسانس1408-بهوریبتولایالمایالم824

رتین و ویتره فلوشیپ6169948507پزشکان140318یاسمیمسعودایالمایالم825

داروسازی حرفهای دکترای4549520434داروسازان13567-دفر یزدانیاله فتحایالمایالم826

پزشکی حرفهای دکترای6349700902پزشکان42397یعقوبیمحمدایالمایالم827

دندانپزشکی حرفهای دکترای4490130171دندانپزشکان160440یعقوبیوحیدایالمایالم828

پزشکی حرفهای دکترای4549862246پزشکان123949احمدیفاطمهآبدانان و دهلرانایالم829

فیزیوتراپی کارشناسی4519736420لیسانس1875-فخانه جامابراهیمآبدانان و دهلرانایالم830

مامایی کارشناسی4540008951مامایی30166-مچراغیمعصومهآبدانان و دهلرانایالم831

پزشکی حرفهای دکترای4559944040پزشکان137782عمادیرضاآبدانان و دهلرانایالم832

عمومی جراحی تخصص4519467411پزشکان103285قیاسیعلیآبدانان و دهلرانایالم833

مامایی کارشناسی4519456649مامایی36898-مکیهانلیالآبدانان و دهلرانایالم834

صورت و فک دهان، بیماریهای تخصص4510005474دندانپزشکان141248ملکیرضاآبدانان و دهلرانایالم835

پزشکی حرفهای دکترای4519954037پزشکان133846ملکیصادقآبدانان و دهلرانایالم836

دندانپزشکی حرفهای دکترای4549717904دندانپزشکان115432مهاجراسدهللاآبدانان و دهلرانایالم837

زایمان و زنان تخصص4519880009پزشکان108439نوریمریمآبدانان و دهلرانایالم838

داروسازی حرفهای دکترای4510058675داروسازان19864-دیوسفیحسامآبدانان و دهلرانایالم839

مامایی کارشناسی1709344415مامایی580-ماسکوئی ادیبیهمااسکوشرقی آذربایجان840

زایمان و زنان تخصص1375936395پزشکان117718اسدیسحراسکوشرقی آذربایجان841

مامایی کارشناسی1709400358مامایی24722-مفسقندیس باغبانعزیزهاسکوشرقی آذربایجان842

پزشکی حرفهای دکترای1709328746پزشکان34632اسکوئی تعمیریمحموداسکوشرقی آذربایجان843

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1372734473آزمایشگاه438-آ-ععلمداری زاده تقیگیتیاسکوشرقی آذربایجان844

پزشکی حرفهای دکترای1360719520پزشکان162012شایان حسنیسینااسکوشرقی آذربایجان845

داروسازی حرفهای دکترای1380799155داروسازان3693-دفسقندیس دانائیغالمحسیناسکوشرقی آذربایجان846

پزشکی حرفهای دکترای2091946796پزشکان52471دهزادالسادات حرمتاسکوشرقی آذربایجان847

دندانپزشکی حرفهای دکترای1709331496دندانپزشکان148687اسکوئی رزاقیاکبراسکوشرقی آذربایجان848

پزشکی حرفهای دکترای2971961591پزشکان93522فسندوز زاده غالممحمدرضااسکوشرقی آذربایجان849

داروسازی حرفهای دکترای1382167059داروسازان16364-دپورقمری فرجمحموداسکوشرقی آذربایجان850

پزشکی حرفهای دکترای1376639084پزشکان106551فرهادپوروحیدهاسکوشرقی آذربایجان851

پزشکی حرفهای دکترای1371688486پزشکان23870پروین قاسمیوحیداسکوشرقی آذربایجان852

داخلی بیماریهای تخصص1382235577پزشکان141231قاضیجهانی گلیمحمدتقیاسکوشرقی آذربایجان853

دندانپزشکی حرفهای دکترای1466215259دندانپزشکان130194زاده موسیحسناسکوشرقی آذربایجان854

پزشکی حرفهای دکترای1450388124پزشکان161110اردبیلیمیرفریداهرشرقی آذربایجان855

مامایی کارشناسی1502195445مامایی11460-ماشرفیشفیقهاهرشرقی آذربایجان856

پزشکی حرفهای دکترای1502125838پزشکان77780اصغرپورابوالفضلاهرشرقی آذربایجان857



داروسازی کارشناسی1502108641لیسانس15671-دایرانمهرمهدیاهرشرقی آذربایجان858

فیزیوتراپی کارشناسی1502592118لیسانس3093-ففر باقریسهیالاهرشرقی آذربایجان859

پزشکی حرفهای دکترای2709760533پزشکان65718پورسرپرستعلیرضااهرشرقی آذربایجان860

پزشکی حرفهای دکترای1500181706پزشکان32582پویامقصوداهرشرقی آذربایجان861

پزشکی حرفهای دکترای5679873753پزشکان121679جعفریزهرااهرشرقی آذربایجان862

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1502392781پزشکان23576جمالیالتفاتاهرشرقی آذربایجان863

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1502151685لیسانس552-بدعائیابوالفضلاهرشرقی آذربایجان864

مامایی کارشناسی1502219931مامایی16974-ماهری رسولسکینهاهرشرقی آذربایجان865

زایمان و زنان تخصص1500186937پزشکان41283ریحانیپرویناهرشرقی آذربایجان866

پزشکی حرفهای دکترای1530314275پزشکان102859شفقیمهراناهرشرقی آذربایجان867

دندانپزشکی حرفهای دکترای2802815598دندانپزشکان157883شکورزادهامیراهرشرقی آذربایجان868

کودکان بیماریهای تخصص6049532540پزشکان97533شیریحسیناهرشرقی آذربایجان869

پزشکی حرفهای دکترای1502133415پزشکان43877عطائیرؤیااهرشرقی آذربایجان870

مامایی کارشناسی0200266594مامایی9117-مکوشاسانازاهرشرقی آذربایجان871

داروسازی حرفهای دکترای1377540669داروسازان17349-دگوهریپرویزاهرشرقی آذربایجان872

زایمان و زنان تخصص1500571857پزشکان43817شیشه ملکیفاطمهاهرشرقی آذربایجان873

عروق و قلب بیماریهای تخصص1500178454پزشکان42931خانی ممیداریوشاهرشرقی آذربایجان874

دندانپزشکی حرفهای دکترای1502222965دندانپزشکان105159پور مهدیسولمازاهرشرقی آذربایجان875

پزشکی حرفهای دکترای1730033695پزشکان160615نصیرزادهمصطفیاهرشرقی آذربایجان876

پزشکی حرفهای دکترای1699562751پزشکان80092مقدم احمدیمحمدابراهیمآذرشهرشرقی آذربایجان877

داخلی بیماریهای تخصص1699364273پزشکان46210ایمانیرضاآذرشهرشرقی آذربایجان878

پزشکی حرفهای دکترای1698643918پزشکان92029آریانیارسولآذرشهرشرقی آذربایجان879

پزشکی حرفهای دکترای1699392501پزشکان77737برنجیکاظمآذرشهرشرقی آذربایجان880

داروسازی حرفهای دکترای1690106395داروسازان22721-دالهویردی پورفاطمهآذرشهرشرقی آذربایجان881

مامایی کارشناسی1699614393مامایی12348-مزاده خلیلسهیالآذرشهرشرقی آذربایجان882

پزشکی حرفهای دکترای1699561052پزشکان30292زاده رستمعلیرسولآذرشهرشرقی آذربایجان883

پزشکی حرفهای دکترای1699382220پزشکان40536دهخوارقانی طاهریفرهادآذرشهرشرقی آذربایجان884

دندانپزشکی حرفهای دکترای1698858167دندانپزشکان78009نژادفیروزساالری عیوضجوادآذرشهرشرقی آذربایجان885

(میکروبیولوژی) آزمایشگاهی میکروبشناسی حرفهای دکترای1699938105آزمایشگاه805-آفرد غالمیناصرآذرشهرشرقی آذربایجان886

تغذیه علوم کارشناسی1698897545لیسانس1364-تنژاد فالححبیبآذرشهرشرقی آذربایجان887

دندانپزشکی حرفهای دکترای1709716797دندانپزشکان94095خسروشاهی کاوسیحسینآذرشهرشرقی آذربایجان888

دندانپزشکی حرفهای دکترای1699890803دندانپزشکان141870پرلری نورمحمدیمصطفیآذرشهرشرقی آذربایجان889

پزشکی حرفهای دکترای1698596693پزشکان30204پراپری نویدیرسولآذرشهرشرقی آذربایجان890

کودکان بیماریهای تخصص1502115050پزشکان29964بناب اشرفیانمهینبنابشرقی آذربایجان891

پزشکی حرفهای دکترای1467110337پزشکان134743باباپورمهدیبنابشرقی آذربایجان892

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1370874960پزشکان112239باقریفائزبنابشرقی آذربایجان893

بیهوشی تخصص2970285002پزشکان42718بشاشغفوربنابشرقی آذربایجان894

تغذیه علوم کارشناسی5069118005لیسانس1588-تشیر عجب چایچیمجیدبنابشرقی آذربایجان895

زایمان و زنان تخصص1689553960پزشکان107376بناب اسدالهی حاجیفهیمهبنابشرقی آذربایجان896



داخلی بیماریهای تخصص1552079473پزشکان101909خاکپورامیرحسنبنابشرقی آذربایجان897

پزشکی حرفهای دکترای1689779373پزشکان92024ستارهظهراببنابشرقی آذربایجان898

مامایی کارشناسی1379278521مامایی27675-مسعیدنژادلیالبنابشرقی آذربایجان899

مامایی کارشناسی1689520817مامایی5593-مبناب شفائیسیمابنابشرقی آذربایجان900

داروسازی حرفهای دکترای1688886443داروسازان10499-دبناب صفیکریمبنابشرقی آذربایجان901

پزشکی حرفهای دکترای1688785760پزشکان46454عزیزافشاریهادیبنابشرقی آذربایجان902

دندانپزشکی حرفهای دکترای1689199660دندانپزشکان97521زوارق موسویسیدکمالبنابشرقی آذربایجان903

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1552717641پزشکان44478نوروزیگانهاشرفبنابشرقی آذربایجان904

زایمان و زنان تخصص1379257832پزشکان108278پور ابراهیممالحتتبریزشرقی آذربایجان905

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص1380170257دندانپزشکان85141گاوگانی اسماعیلیفرزادتبریزشرقی آذربایجان906

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص1382739737دندانپزشکان126379اشرفیفرهادتبریزشرقی آذربایجان907

پزشکی حرفهای دکترای1502149559پزشکان52062بناب اشرفیانفریدونتبریزشرقی آذربایجان908

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1381514928پزشکان64063سردرود منادی اصلمحمدعلیتبریزشرقی آذربایجان909

مامایی مشاوره ارشد کارشناس1379101433مامایی40277-ماعظمیثمرتبریزشرقی آذربایجان910

پزشکی حرفهای دکترای1364634074پزشکان84988اکبریمهدیتبریزشرقی آذربایجان911

پزشکی حرفهای دکترای1376080168پزشکان160292امامییاشارتبریزشرقی آذربایجان912

عمومی جراحی تخصص1375698151پزشکان79950آژوغرامینتبریزشرقی آذربایجان913

داروسازی حرفهای دکترای1376460017داروسازان4953-دآقاجانیحسنتبریزشرقی آذربایجان914

داخلی بیماریهای تخصص1380807581پزشکان30341آهنگرآتشیمحمدتقیتبریزشرقی آذربایجان915

دندانپزشکی حرفهای دکترای1718925174دندانپزشکان85982گجن باالئیاسرافیلتبریزشرقی آذربایجان916

آزمایشگاهی ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1699581940آزمایشگاه2554-آبرادرانبهزادتبریزشرقی آذربایجان917

پزشکی حرفهای دکترای1380919959پزشکان122634برقیحجتتبریزشرقی آذربایجان918

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص5069112368پزشکان60902بهشتیمحمودتبریزشرقی آذربایجان919

پزشکی حرفهای دکترای1380835615پزشکان54569نژاد پاکیوسفتبریزشرقی آذربایجان920

عروق و قلب جراحی تخصص فوق1465651888پزشکان24706پرویزیرضایتتبریزشرقی آذربایجان921

مامایی کارشناسی1551875322مامایی2254-منژاد پورعلیعارفهتبریزشرقی آذربایجان922

بیهوشی تخصص1374681539پزشکان117211آباد نعمت پورفتحیحجتتبریزشرقی آذربایجان923

پزشکی حرفهای دکترای1570700508پزشکان64365جمشیدیمحمدرضاتبریزشرقی آذربایجان924

پزشکی حرفهای دکترای5040026692پزشکان148346چلبیانلومحسنتبریزشرقی آذربایجان925

دندانپزشکی حرفهای دکترای1583174729دندانپزشکان128290پور حاجیسعیدتبریزشرقی آذربایجان926

دندانپزشکی حرفهای دکترای1380260965دندانپزشکان112634اللسان حفظعلیتبریزشرقی آذربایجان927

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص1373947543پزشکان84880دوست حقسیدمهدیتبریزشرقی آذربایجان928

زایمان و زنان تخصص4410906917پزشکان30605حیدریلیداتبریزشرقی آذربایجان929

بیهوشی تخصص1651706034پزشکان24199داودنژادسرابیفریدونتبریزشرقی آذربایجان930

هستهای پزشکی تخصص0046410384پزشکان24697اسکوئی دبیریشهرامتبریزشرقی آذربایجان931

داخلی بیماریهای تخصص1373826908پزشکان45872هاشمی راثیسیدصدرالدینتبریزشرقی آذربایجان932

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص1376606461پزشکان96708ممقانی رحیمیعلیرضاتبریزشرقی آذربایجان933

مامایی کارشناسی1374286818مامایی5351-مرشتبریفریدهتبریزشرقی آذربایجان934

پزشکی حرفهای دکترای0039387021پزشکان36386فرزو رهبریناصرتبریزشرقی آذربایجان935



پزشکی حرفهای دکترای5059904725پزشکان88803ریاحیمحمدرضاتبریزشرقی آذربایجان936

اورژانس طب تخصص1366746724پزشکان116308زینالیعلیتبریزشرقی آذربایجان937

(فارماسیوتیکس) دارویی فناوری (Ph.D) تخصصی دکترای5069091867داروسازان2635-دشادباد سیاهیمحمدرضاتبریزشرقی آذربایجان938

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1372826777آزمایشگاه479-آ-عخیابانی شبستریسعیدتبریزشرقی آذربایجان939

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1551767627پزشکان15504شریفیحسنتبریزشرقی آذربایجان940

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، فلوشیپ1376500566پزشکان66270شهیدینیکزادتبریزشرقی آذربایجان941

مامایی کارشناسی1374136980مامایی26126-مشیردلمیناتبریزشرقی آذربایجان942

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1699570906پزشکان37163صادقپورتیمورلوئیعلیرضاتبریزشرقی آذربایجان943

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص1379864208پزشکان46215طاهراقدماکبر علیتبریزشرقی آذربایجان944

پزشکی حرفهای دکترای1720048754پزشکان158165ظهوریمهدیتبریزشرقی آذربایجان945

بالینی بیوشیمی حرفهای دکترای1738161684آزمایشگاه3009-آعبدالعلیزادهجاللتبریزشرقی آذربایجان946

پزشکی حرفهای دکترای1381657321پزشکان134498پور علیرسولتبریزشرقی آذربایجان947

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای5679733463آزمایشگاه988-آ-عزاده علیمحمدتبریزشرقی آذربایجان948

(اندوکرینولوژی) متابولیسم و درونریز غدد بیماریهای تخصص فوق1670710963پزشکان34206عسگرزاده علیاکبرتبریزشرقی آذربایجان949

پزشکی حرفهای دکترای1500192120پزشکان56948علیلوصالحتبریزشرقی آذربایجان950

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1378002970پزشکان64366غفارلوعلیتبریزشرقی آذربایجان951

دندانپزشکی حرفهای دکترای1709756993دندانپزشکان82876کلجاهی فتحیمحمدرضاتبریزشرقی آذربایجان952

عمومی جراحی تخصص1382151683پزشکان135195فروهندهرضاتبریزشرقی آذربایجان953

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی حرفهای دکترای1377909026آزمایشگاه1298-آفالحاسمعیلتبریزشرقی آذربایجان954

پزشکی حرفهای دکترای2142743943پزشکان34592فالحعباستبریزشرقی آذربایجان955

پزشکی حرفهای دکترای0045895074پزشکان36486فهیمیهمایونتبریزشرقی آذربایجان956

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1670692116پزشکان98014زاده قهرمانکاظمتبریزشرقی آذربایجان957

(میکروبیولوژی) آزمایشگاهی میکروبشناسی تخصص1532585659آزمایشگاه2061-آقوطاسلورضاتبریزشرقی آذربایجان958

(یو سی آی) ویژه مراقبتهای فلوشیپ0068842120پزشکان79979محمودپورعطاتبریزشرقی آذربایجان959

پزشکی حرفهای دکترای5059777766پزشکان76861مرادخانیحسنتبریزشرقی آذربایجان960

پزشکی حرفهای دکترای1363587201پزشکان52936مصریرامینتبریزشرقی آذربایجان961

(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق1552006514پزشکان71486ممقانیکامرانتبریزشرقی آذربایجان962

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1377255492پزشکان39358منصوررضاتبریزشرقی آذربایجان963

عمومی جراحی تخصص1652059768پزشکان102315نوازاقدم مهدیعبدالرضاتبریزشرقی آذربایجان964

داخلی بیماریهای تخصص1378178076پزشکان101861باغبانی مهدیزادهجعفرتبریزشرقی آذربایجان965

(پریناتولوژی) جنین و مادر طب فلوشیپ1375785931پزشکان84804موسویسانازتبریزشرقی آذربایجان966

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق1699384703پزشکان42745موسویمیرهادیتبریزشرقی آذربایجان967

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص1699445656دندانپزشکان125800کندی قاضی موسویسیدامینتبریزشرقی آذربایجان968

کودکان بیماریهای تخصص1375987836پزشکان124533موالئیسمیراتبریزشرقی آذربایجان969

پزشکی حرفهای دکترای0000027545پزشکان98481گلزار کانی میرزاییفرهادتبریزشرقی آذربایجان970

عمومی جراحی تخصص6189415709پزشکان17696بیات میرگلویامرالهتبریزشرقی آذربایجان971

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص5069172662پزشکان37079بوکت نجفیعلیرضاتبریزشرقی آذربایجان972

پزشکی حرفهای دکترای5078732391پزشکان72434ملکی نهضتیرضاتبریزشرقی آذربایجان973

اعصاب و مغز جراحی تخصص1500708641پزشکان29009زاده هاشمعلیتبریزشرقی آذربایجان974



مامایی کارشناسی1377590070مامایی25459-مکیا هاشمیالنازتبریزشرقی آذربایجان975

تغذیه علوم (Ph.D) تخصصی دکترای1378344014لیسانس3934-تهوجقانیشیواتبریزشرقی آذربایجان976

دندانپزشکی حرفهای دکترای1382475160دندانپزشکان136262وحیدپاکدلسیدمهدیتبریزشرقی آذربایجان977

کودکان دندانپزشکی تخصص1375973762دندانپزشکان121913وفائیعلیتبریزشرقی آذربایجان978

داروسازی حرفهای دکترای2753982902داروسازان1536-دشناس یزداناله حجتتبریزشرقی آذربایجان979

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص1376392135پزشکان29739یزدچیمحمدتبریزشرقی آذربایجان980

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1651768390پزشکان43529امیرجاللیکاظمسرابشرقی آذربایجان981

مامایی کارشناسی1650213743مامایی10397-مقورتالر آچاکزرنشانسرابشرقی آذربایجان982

پزشکی حرفهای دکترای1650156480پزشکان54291بایرامیخلیل سیدابراهیمسرابشرقی آذربایجان983

کودکان بیماریهای تخصص1380880610پزشکان83294راد جلیلیامینسرابشرقی آذربایجان984

عمومی جراحی تخصص1650133881پزشکان40978افروز جهانیعقوبعلیسرابشرقی آذربایجان985

داخلی بیماریهای تخصص1651773181پزشکان50106محمدی حاجیجمیلهسرابشرقی آذربایجان986

عروق و قلب بیماریهای تخصص1651853150پزشکان120780حسینیسیدعلیسرابشرقی آذربایجان987

اورژانس طب تخصص1650185294پزشکان95497زاده خداوردیحسینسرابشرقی آذربایجان988

تغذیه علوم کارشناسی1651829489لیسانس1174-تدانشمندمهدیسرابشرقی آذربایجان989

مامایی کارشناسی1650189826مامایی8737-مرمضانیآفاقسرابشرقی آذربایجان990

دندانپزشکی حرفهای دکترای1653011238دندانپزشکان131579شهبازآزادامینسرابشرقی آذربایجان991

بیهوشی تخصص1651775052پزشکان75539نژاد طالبجوادسرابشرقی آذربایجان992

پزشکی حرفهای دکترای2800312904پزشکان33958غروبیخلیلسرابشرقی آذربایجان993

عروق و قلب بیماریهای تخصص1651858578پزشکان115970فریدیلیلیسرابشرقی آذربایجان994

داروسازی حرفهای دکترای1650224028داروسازان11985-دسرابی فوالدیاکرمسرابشرقی آذربایجان995

پزشکی حرفهای دکترای1651835365پزشکان106665قنبریآرزوسرابشرقی آذربایجان996

پزشکی حرفهای دکترای1377561119پزشکان137314مالئیژیالسرابشرقی آذربایجان997

داروسازی حرفهای دکترای1651743411داروسازان3293-دنهانیمهدیسرابشرقی آذربایجان998

دندانپزشکی حرفهای دکترای1652718941دندانپزشکان105283اسفستانی وصفیاکبرسرابشرقی آذربایجان999

زایمان و زنان تخصص1729955355پزشکان128950جنگیمرضیهشبسترشرقی آذربایجان1000

پزشکی حرفهای دکترای1371862125پزشکان61564خردمندمحمدحسینشبسترشرقی آذربایجان1001

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1380987091پزشکان130198پور خلیلاکبرشبسترشرقی آذربایجان1002

داروسازی حرفهای دکترای1729531903داروسازان7071-ددیزجی خلیلیمحمدمهدیشبسترشرقی آذربایجان1003

تغذیه علوم ارشد کارشناسی1380302382لیسانس231-تروان روشننداشبسترشرقی آذربایجان1004

مامایی کارشناسی1720058512مامایی38207-مسالمتیشیواشبسترشرقی آذربایجان1005

کودکان بیماریهای تخصص1729780989پزشکان60246صالحیاله وجیههشبسترشرقی آذربایجان1006

عروق و قلب بیماریهای تخصص1375676121پزشکان81087پرست عرفانسیامکشبسترشرقی آذربایجان1007

پزشکی حرفهای دکترای2160092691پزشکان102688قاسمیعلیشبسترشرقی آذربایجان1008

دندانپزشکی حرفهای دکترای1729396534دندانپزشکان132729مرادآبادیاکبرشبسترشرقی آذربایجان1009

داخلی بیماریهای تخصص1380219795پزشکان102567میرزائیامیررضاشبسترشرقی آذربایجان1010

پزشکی حرفهای دکترای0057238464پزشکان100492خامنه زاده نبیرامینشبسترشرقی آذربایجان1011

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1729733141آزمایشگاه20-آ-عنوروزیامینشبسترشرقی آذربایجان1012

داخلی بیماریهای تخصص1729499457پزشکان20178بنیس نوروزیاکبر علیشبسترشرقی آذربایجان1013



داخلی بیماریهای تخصص1552713385پزشکان30154اسدیمحمدرضامراغهشرقی آذربایجان1014

دندانپزشکی حرفهای دکترای1552024288دندانپزشکان80032اسماعیلیهامیرمحمودمراغهشرقی آذربایجان1015

دندانپزشکی حرفهای دکترای0061288993دندانپزشکان81751 اکبریرضامراغهشرقی آذربایجان1016

پزشکی حرفهای دکترای1551901420پزشکان55130بختیارزادهحسینمراغهشرقی آذربایجان1017

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1376597608پزشکان96990راد بهکامعلیمراغهشرقی آذربایجان1018

دندانپزشکی حرفهای دکترای1551907488دندانپزشکان83345بهناممهردادمراغهشرقی آذربایجان1019

پزشکی حرفهای دکترای1381109209پزشکان65929چنگیزیعلیمراغهشرقی آذربایجان1020

پزشکی حرفهای دکترای1551818493پزشکان22035حجتیمریممراغهشرقی آذربایجان1021

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1552125912پزشکان115911خاکپورحکیمهمراغهشرقی آذربایجان1022

داروسازی حرفهای دکترای1552856364داروسازان17033-دفر رامینرامینمراغهشرقی آذربایجان1023

تغذیه علوم کارشناسی1552832449لیسانس4046-تدیزج زاده رستمامیرمراغهشرقی آذربایجان1024

پزشکی حرفهای دکترای1551971501پزشکان55221فیاض رضائیانامیرمحمدمراغهشرقی آذربایجان1025

مامایی کارشناسی1552017818مامایی14886-مسعیدیرقیهمراغهشرقی آذربایجان1026

زایمان و زنان تخصص1551963019پزشکان56677ساروقیه سعیدیفریبامراغهشرقی آذربایجان1027

داخلی بیماریهای تخصص1551886642پزشکان45854سلیمانیعلیمراغهشرقی آذربایجان1028

پزشکی حرفهای دکترای1551956081پزشکان48219بناب شتائیاکرممراغهشرقی آذربایجان1029

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1551903601آزمایشگاه411-آ-عصدیقیجعفرمراغهشرقی آذربایجان1030

عمومی جراحی تخصص1379230128پزشکان91987وطن عاشقایوبمراغهشرقی آذربایجان1031

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1502124475پزشکان32808فرد عبدالهیکوروشمراغهشرقی آذربایجان1032

پزشکی حرفهای دکترای5079628294پزشکان93290عزیزیسعیدمراغهشرقی آذربایجان1033

زایمان و زنان تخصص1552830993پزشکان142078فرهودیشیرینمراغهشرقی آذربایجان1034

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1551977931پزشکان88039کریمیفرزادمراغهشرقی آذربایجان1035

پزشکی حرفهای دکترای1552633764پزشکان54021زاده گلیرستممراغهشرقی آذربایجان1036

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص1551951241پزشکان47464زاد محمدیرحیممراغهشرقی آذربایجان1037

داروسازی حرفهای دکترای1552174621داروسازان12806-دمختاریرضامراغهشرقی آذربایجان1038

داروسازی حرفهای دکترای1376674841داروسازان12734-دفر مصباحمجیدمراغهشرقی آذربایجان1039

پزشکی حرفهای دکترای1671883381پزشکان39304خیاوی مصدقیعارفمراغهشرقی آذربایجان1040

داخلی بیماریهای تخصص5079873108پزشکان22077شهابی مقدممرتضیمراغهشرقی آذربایجان1041

فیزیوتراپی کارشناسی1540197115لیسانس5657-فموسویسیدحسنمراغهشرقی آذربایجان1042

اعصاب و مغز جراحی تخصص1550346377پزشکان52353میاندوآبچیسعیدمراغهشرقی آذربایجان1043

چشمپزشکی تخصص1287657680پزشکان19701نجفیاننورالهمراغهشرقی آذربایجان1044

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص1062714921پزشکان69283نظریمحمدرضامراغهشرقی آذربایجان1045

داروسازی حرفهای دکترای1552024921داروسازان8937-دیزدانیایرجمراغهشرقی آذربایجان1046

فیزیوتراپی کارشناسی5059292479لیسانس2557-فابدالیعادلمرندشرقی آذربایجان1047

مامایی کارشناسی1580429432مامایی13103-ماسرافیلیصنم شاهمرندشرقی آذربایجان1048

مامایی کارشناسی1583192980مامایی34797-مهرزند اصغریسانازمرندشرقی آذربایجان1049

پزشکی حرفهای دکترای1570166722پزشکان159198پورایوبیبابکمرندشرقی آذربایجان1050

زایمان و زنان تخصص1582291748پزشکان126043پویندهفیروزهمرندشرقی آذربایجان1051

دندانپزشکی حرفهای دکترای1580710239دندانپزشکان68895خواه ترقیمحمدرضامرندشرقی آذربایجان1052



عروق و قلب بیماریهای تخصص1582140431پزشکان62276حکیمیمحمدرضامرندشرقی آذربایجان1053

داروسازی حرفهای دکترای1583275959داروسازان16970-دخردمندیسینامرندشرقی آذربایجان1054

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1728834503آزمایشگاه76-آ-عشیردلحمیدمرندشرقی آذربایجان1055

داخلی بیماریهای تخصص1581006128پزشکان81730یامچی صادقیتوحیدمرندشرقی آذربایجان1056

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1582099022پزشکان40990صبوریاله عزتمرندشرقی آذربایجان1057

داروسازی حرفهای دکترای1582270163داروسازان20215-دصفرزادهمهدیمرندشرقی آذربایجان1058

اورژانس طب تخصص5059639401پزشکان64364ارسی علیزادهسعیدمرندشرقی آذربایجان1059

مامایی کارشناسی1582158711مامایی11854-مپور فرجمیترامرندشرقی آذربایجان1060

مامایی کارشناسی0000036307مامایی16920-مکمارعلیا نوروزیرعنامرندشرقی آذربایجان1061

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1582126781لیسانس435-بمرام نیکابوالفضلمرندشرقی آذربایجان1062

پزشکی حرفهای دکترای1374286583پزشکان92665پور هاشمجمیلهمرندشرقی آذربایجان1063

کودکان بیماریهای تخصص2229188585پزشکان22751پناه یزدانناصرمرندشرقی آذربایجان1064

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1532598041پزشکان68117اسماعیلیسیدمسعودمیانهشرقی آذربایجان1065

مامایی کارشناسی1532620012مامایی1794-مبرانیبتولمیانهشرقی آذربایجان1066

داخلی بیماریهای تخصص1532691963پزشکان102314بهمنشمحمدرضامیانهشرقی آذربایجان1067

داروسازی حرفهای دکترای1532684681داروسازان11408-دبوکانرضامیانهشرقی آذربایجان1068

تغذیه علوم کارشناسی1532619537لیسانس237-تپزشکیحمیدمیانهشرقی آذربایجان1069

پزشکی حرفهای دکترای1532835396پزشکان124511پورصفرتهمورثمیانهشرقی آذربایجان1070

مامایی کارشناسی1533999661مامایی29781-محاتمینینامیانهشرقی آذربایجان1071

فیزیوتراپی کارشناسی1532744609لیسانس3496-فآباد زرج حبیبیسمیهمیانهشرقی آذربایجان1072

پزشکی حرفهای دکترای1530361850پزشکان135870حسینیسیدجوادمیانهشرقی آذربایجان1073

داروسازی حرفهای دکترای1532608918داروسازان4164-دحقیقیاصغرمیانهشرقی آذربایجان1074

پزشکی حرفهای دکترای1530294290پزشکان92925خدابندهیعقوبمیانهشرقی آذربایجان1075

دندانپزشکی حرفهای دکترای1533860262دندانپزشکان124968رونقیاله حجتمیانهشرقی آذربایجان1076

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1530165938پزشکان33700زمانیمجیدمیانهشرقی آذربایجان1077

پزشکی حرفهای دکترای1530853974پزشکان62331فر سیمینفریدونمیانهشرقی آذربایجان1078

پزشکی حرفهای دکترای1530853869پزشکان43113فر سیمینفیروزمیانهشرقی آذربایجان1079

دندانپزشکی حرفهای دکترای1530854016دندانپزشکان59256فر سیمینموسیمیانهشرقی آذربایجان1080

مامایی کارشناسی1532700466مامایی13075-مشاکریفاطمهمیانهشرقی آذربایجان1081

مامایی کارشناسی1533946353مامایی28510-معبدالهیسیمامیانهشرقی آذربایجان1082

پزشکی حرفهای دکترای1531068200پزشکان100776عبدیمهدیمیانهشرقی آذربایجان1083

عمومی جراحی تخصص1532547201پزشکان35849متولیسیدسرمدمیانهشرقی آذربایجان1084

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1532508905آزمایشگاه808-آ-عمختاریبهراممیانهشرقی آذربایجان1085

کودکان بیماریهای تخصص1533490430پزشکان66498مهدویاصغرمیانهشرقی آذربایجان1086

عروق و قلب بیماریهای تخصص1530279194پزشکان72920مهدویاکبرمیانهشرقی آذربایجان1087

روانپزشکی تخصص1530854814پزشکان102295مهدویرامینمیانهشرقی آذربایجان1088

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2909018441آزمایشگاه392-آ-عپورآذر ابراهیمفرامرزارومیهغربی آذربایجان1089

پزشکی حرفهای دکترای2750558689پزشکان40770افشانیعلیارومیهغربی آذربایجان1090

پزشکی حرفهای دکترای2753629722پزشکان105808ایالتیاکبرارومیهغربی آذربایجان1091



عمومی جراحی تخصص2754143718پزشکان35509بصیرنیاناصرارومیهغربی آذربایجان1092

پزشکی حرفهای دکترای2753634076پزشکان94237بهزادیفرهادارومیهغربی آذربایجان1093

داروسازی حرفهای دکترای2753643415داروسازان9832-دتافتاچیسانازارومیهغربی آذربایجان1094

عمومی جراحی تخصص0700912614پزشکان114768مقدم زاده تقیرضاارومیهغربی آذربایجان1095

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3257661797پزشکان59649تهامیمهردادارومیهغربی آذربایجان1096

زایمان و زنان تخصص2929687495پزشکان55007توتونچیسوسنارومیهغربی آذربایجان1097

زایمان و زنان تخصص0532291425پزشکان87182زاده جعفریالمیراارومیهغربی آذربایجان1098

زایمان و زنان تخصص2750598354پزشکان52165جلوندفرحنازارومیهغربی آذربایجان1099

اعصاب و مغز جراحی تخصص4939477479پزشکان47543اقدم جنگیحمیدارومیهغربی آذربایجان1100

مامایی کارشناسی6389543794مامایی23610-مباوانی زاده حسنگلشهارومیهغربی آذربایجان1101

پزشکی حرفهای دکترای2754350799پزشکان111060پورآشناآبادی حسینوحیدارومیهغربی آذربایجان1102

دندانپزشکی حرفهای دکترای0041297784دندانپزشکان57621حسینیوحیدارومیهغربی آذربایجان1103

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0070687692پزشکان88637قرالری حسینیفرزانهارومیهغربی آذربایجان1104

آزمایشگاهی بیوشیمی (Ph.D) تخصصی دکترای2753990212آزمایشگاه861-آانصاری خادممحمدحسنارومیهغربی آذربایجان1105

دندانپزشکی حرفهای دکترای2295807972دندانپزشکان11905پور خدارحمغالمحسنارومیهغربی آذربایجان1106

چشمپزشکی تخصص2751874258پزشکان62146خدائیکریمارومیهغربی آذربایجان1107

پزشکی حرفهای دکترای2830660951پزشکان22791زاده رستمولیارومیهغربی آذربایجان1108

دندانپزشکی حرفهای دکترای2751325335دندانپزشکان93175ترکمانی رضائیمهدیارومیهغربی آذربایجان1109

کودکان بیماریهای تخصص2754190538پزشکان39996نژاد قلی زارعرامینارومیهغربی آذربایجان1110

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ2740722354پزشکان39732سیدمحمدزادمیرحسینارومیهغربی آذربایجان1111

داخلی بیماریهای تخصص3256692321پزشکان64030شهروانشاهینارومیهغربی آذربایجان1112

فقرات ستون جراحی فلوشیپ2750620694پزشکان91893صفریمیربهرامارومیهغربی آذربایجان1113

(اوروانکولوژی) تناسلی و ادراری دستگاه سرطانشناسی فلوشیپ2754242864پزشکان75339طهرانچیعلیارومیهغربی آذربایجان1114

پزشکی حرفهای دکترای1377286703پزشکان64921عابدکیخانیمحمدرضاارومیهغربی آذربایجان1115

داروسازی حرفهای دکترای0057712956داروسازان7576-دزاده عالیسیناارومیهغربی آذربایجان1116

ارتودانتیکس تخصص1818104571دندانپزشکان73432عباسیانبهنامارومیهغربی آذربایجان1117

قانونی پزشکی تخصص2851289764پزشکان48052عبائیناصرارومیهغربی آذربایجان1118

مامایی ارشد کارشناسی2929712058مامایی20245-معلیدوستنیشتمانارومیهغربی آذربایجان1119

(کولورکتال جراحی) بزرگ روده جراحی فلوشیپ2928826386پزشکان60419زاده اله فتحصالحارومیهغربی آذربایجان1120

داروسازی حرفهای دکترای2750450608داروسازان7149-دفرازجومحمدرضاارومیهغربی آذربایجان1121

پزشکی حرفهای دکترای2970655403پزشکان123816فردوسیمحمدعلیارومیهغربی آذربایجان1122

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1282653385پزشکان35764پور فروغیعباسارومیهغربی آذربایجان1123

پزشکی حرفهای دکترای2754208992پزشکان60890فروهررضاارومیهغربی آذربایجان1124

فیزیوتراپی کارشناسی2754249176لیسانس1891-فقلیخانیرضاارومیهغربی آذربایجان1125

مامایی کارشناسی2750615860مامایی18923-مکاظمیلیالارومیهغربی آذربایجان1126

داروسازی حرفهای دکترای2871788979داروسازان2708-دکالمیحسنارومیهغربی آذربایجان1127

بیهوشی تخصص2750696534پزشکان53559کوشانکیوانارومیهغربی آذربایجان1128

بیهوشی تخصص2899741632پزشکان56952ماهوریعلیرضاارومیهغربی آذربایجان1129

فیزیوتراپی کارشناسی4284237357لیسانس2002-فمحمدیعیسیارومیهغربی آذربایجان1130



(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق1581901690پزشکان58351محمودلورحیمارومیهغربی آذربایجان1131

دندانپزشکی حرفهای دکترای2851352393دندانپزشکان95002زاده مصطفیوحیدارومیهغربی آذربایجان1132

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0050699237پزشکان53982مهرانیرضاارومیهغربی آذربایجان1133

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2820482376پزشکان32466موسویسیدابراهیمارومیهغربی آذربایجان1134

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2830718143پزشکان93431زاده نجفجعفرارومیهغربی آذربایجان1135

درد فلوشیپ3670215883پزشکان96936نصیریاکبر علیارومیهغربی آذربایجان1136

زایمان و زنان تخصص1465180745پزشکان21987نوذرنژادرسولارومیهغربی آذربایجان1137

پزشکی حرفهای دکترای0064143929پزشکان85489نوزادپیامارومیهغربی آذربایجان1138

پزشکی حرفهای دکترای2754739831پزشکان106192نیساریرقیهارومیهغربی آذربایجان1139

داروسازی حرفهای دکترای2750523273داروسازان10760-ددیلمقانی هاشمیامینارومیهغربی آذربایجان1140

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص2755864230دندانپزشکان135918هوشیاراحسانارومیهغربی آذربایجان1141

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0702133051پزشکان29704دوست وطنحمیدارومیهغربی آذربایجان1142

پزشکی ژنتیک تخصص2754610448آزمایشگاه2973-آوهابیعلیارومیهغربی آذربایجان1143

داروسازی حرفهای دکترای2929888660داروسازان16777-دابراهیمیداودبوکانغربی آذربایجان1144

داروسازی حرفهای دکترای2929882638داروسازان16076-دابراهیمیسومابوکانغربی آذربایجان1145

داروسازی حرفهای دکترای2929497531داروسازان7750-داحمدیالدین صالحبوکانغربی آذربایجان1146

پزشکی حرفهای دکترای2971043691پزشکان105205ارژنگیمدینهبوکانغربی آذربایجان1147

مامایی ارشد کارشناسی2929724471مامایی38370-ماژراکپروینبوکانغربی آذربایجان1148

داخلی بیماریهای تخصص2928833951پزشکان82588امیدوارخدیجهبوکانغربی آذربایجان1149

پزشکی حرفهای دکترای2871943575پزشکان99296ایوبیسورانبوکانغربی آذربایجان1150

کودکان بیماریهای تخصص6399672422پزشکان108438آسیائیکامرانبوکانغربی آذربایجان1151

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1751204855پزشکان87703آقاولیمرسلبوکانغربی آذربایجان1152

داروسازی حرفهای دکترای6399431336داروسازان12243-دزاده حسینعلیبوکانغربی آذربایجان1153

داروسازی حرفهای دکترای1372980571داروسازان12293-دگلتگه حیدریشورشبوکانغربی آذربایجان1154

داروسازی حرفهای دکترای1551968525داروسازان5676-دداداشیسیامکبوکانغربی آذربایجان1155

عروق و قلب بیماریهای تخصص2939833176پزشکان150965زایرقوزلوساالربوکانغربی آذربایجان1156

اعصاب و مغز جراحی تخصص2929885718پزشکان141235صاحبیمحمدبوکانغربی آذربایجان1157

داخلی بیماریهای تخصص2929704780پزشکان102986زاده صوفیبابکبوکانغربی آذربایجان1158

چشمپزشکی تخصص3732941681پزشکان147298ظاهریانیسیدمحمدساالربوکانغربی آذربایجان1159

فیزیوتراپی کارشناسی2870193386لیسانس373-فقرنفلیسعدیبوکانغربی آذربایجان1160

دندانپزشکی حرفهای دکترای2938428421دندانپزشکان134693زاده محمدعیسیاسماعیلبوکانغربی آذربایجان1161

مامایی کارشناسی2739187671مامایی3092-مفر نادرینسترنبوکانغربی آذربایجان1162

پزشکی حرفهای دکترای2929848626پزشکان44428بوکانی نظریخالدبوکانغربی آذربایجان1163

عروق و قلب بیماریهای تخصص2800457538پزشکان97128پورناکی احمدزادهاحمدخویغربی آذربایجان1164

داروسازی حرفهای دکترای2820093248داروسازان18625-دصوفی اصغریحسینخویغربی آذربایجان1165

اورژانس طب تخصص2803391368پزشکان147136اکبریاحسانخویغربی آذربایجان1166

بیهوشی تخصص2802589814پزشکان56134نبی آلاکبر میرعلیخویغربی آذربایجان1167

زایمان و زنان تخصص2802540963پزشکان32224الهی آیتفاطمهخویغربی آذربایجان1168

دندانپزشکی حرفهای دکترای2802823231دندانپزشکان146264باقریرامینخویغربی آذربایجان1169



عروق و قلب بیماریهای تخصص2802716743پزشکان105715بصیریمهساخویغربی آذربایجان1170

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2802582161پزشکان77753مند بهرهکاظمخویغربی آذربایجان1171

داخلی بیماریهای تخصص2754256024پزشکان87354پیشدادرهاخویغربی آذربایجان1172

پزشکی حرفهای دکترای2802612050پزشکان74551حسینلو حاجیسهیالخویغربی آذربایجان1173

داروسازی حرفهای دکترای2851279734داروسازان3622-ددیزج زاده حسنابراهیمخویغربی آذربایجان1174

دندانپزشکی حرفهای دکترای2802545043دندانپزشکان45248شهیری زاده حسینجعفرخویغربی آذربایجان1175

پزشکی حرفهای دکترای2802691775پزشکان104479کمری کوه حسینیمیرجعفرخویغربی آذربایجان1176

داروسازی حرفهای دکترای0035341033داروسازان3979-دحناریحسینخویغربی آذربایجان1177

پزشکی حرفهای دکترای2803375648پزشکان144932زاده خداقلیپدرامخویغربی آذربایجان1178

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2803150522آزمایشگاه982-آ-عذوغالچیمهدیخویغربی آذربایجان1179

مامایی آموزش ارشد کارشناسی2802496190مامایی3112-مرادفرفرحنازخویغربی آذربایجان1180

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0942049179لیسانس556-بنواز رعیتملیحهخویغربی آذربایجان1181

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2801062537لیسانس171-شجاه رفیعحیدرخویغربی آذربایجان1182

پزشکی حرفهای دکترای2800325100پزشکان30218احمدی سلطانخدیجهخویغربی آذربایجان1183

دندانپزشکی حرفهای دکترای2801173576دندانپزشکان102528لو حسین شاهاسماعیلخویغربی آذربایجان1184

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2754349367پزشکان121643شاهدیعباسخویغربی آذربایجان1185

پزشکی حرفهای دکترای2802653008پزشکان96140شکارلوالعابدین زینخویغربی آذربایجان1186

پزشکی حرفهای دکترای0047761458پزشکان41902شمسیکیاوشخویغربی آذربایجان1187

پزشکی حرفهای دکترای2802529757پزشکان51175شهنازیعادلخویغربی آذربایجان1188

پزشکی حرفهای دکترای2802663844پزشکان87466شیرزادگانمحمدتقیخویغربی آذربایجان1189

عمومی جراحی تخصص2802549650پزشکان44705صدریمحسنخویغربی آذربایجان1190

زایمان و زنان تخصص2802723294پزشکان117281صفرلوفرنازخویغربی آذربایجان1191

داروسازی حرفهای دکترای2802318705داروسازان2211-دظروفچیمجیدخویغربی آذربایجان1192

بیهوشی تخصص2800409614پزشکان79566زاده عباسقلیمهدیخویغربی آذربایجان1193

مامایی کارشناسی2802443917مامایی5227-معظیمیفروغخویغربی آذربایجان1194

پزشکی حرفهای دکترای1581487568پزشکان45018علیزادهعباسخویغربی آذربایجان1195

اورژانس طب تخصص2802588249پزشکان56946عمرانیحمیدرضاخویغربی آذربایجان1196

داخلی بیماریهای تخصص2802688928پزشکان92040فرازحمیدرضاخویغربی آذربایجان1197

دندانپزشکی حرفهای دکترای2753417296دندانپزشکان16527مجتهدیمرتضیخویغربی آذربایجان1198

دندانپزشکی حرفهای دکترای2802738216دندانپزشکان104948مؤیدنیاعلیرضاخویغربی آذربایجان1199

پزشکی حرفهای دکترای2791244980پزشکان55003نصیرزادهلعیاخویغربی آذربایجان1200

داخلی بیماریهای تخصص2801001228پزشکان83536نوبهارحسنخویغربی آذربایجان1201

عمومی جراحی تخصص3379799548پزشکان28592هاشمزادهمحمدرضاخویغربی آذربایجان1202

پزشکی حرفهای دکترای4939972992پزشکان40289یوسفلوجوادخویغربی آذربایجان1203

داروسازی کارشناسی2851207350لیسانس8362-داستوانهءمعصومسلماسغربی آذربایجان1204

مامایی کارشناسی2840082136مامایی36296-ماصغرپورمریمسلماسغربی آذربایجان1205

عمومی جراحی تخصص2851372866پزشکان112156بختیاریامینسلماسغربی آذربایجان1206

عمومی جراحی تخصص2851305255پزشکان62212بوستانیعلیسلماسغربی آذربایجان1207

دندانپزشکی حرفهای دکترای2840194295دندانپزشکان166534وریان پیلهفرشیدسلماسغربی آذربایجان1208



پزشکی حرفهای دکترای2840111500پزشکان158481خانقاهی حاتمیمهدیسلماسغربی آذربایجان1209

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2909325083آزمایشگاه1464-آبارانی زاده حسنمحمدصادقسلماسغربی آذربایجان1210

فیزیوتراپی کارشناسی2851281674لیسانس682-فزاده خداوردیرضاسلماسغربی آذربایجان1211

مامایی کارشناسی2840209527مامایی48213-مچچکی خلیلیفاطمهسلماسغربی آذربایجان1212

دندانپزشکی حرفهای دکترای2754254412دندانپزشکان94465زاده سلیمانرحیمسلماسغربی آذربایجان1213

پزشکی حرفهای دکترای2851220446پزشکان25589شاهپوریسیروسسلماسغربی آذربایجان1214

داروسازی حرفهای دکترای2740060440داروسازان17620-دشیدائیساسانسلماسغربی آذربایجان1215

مامایی کارشناسی2840190192مامایی48021-مگلعذانی زاده علینسرینسلماسغربی آذربایجان1216

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص5679944669پزشکان129974فرضیمحمدامینسلماسغربی آذربایجان1217

داخلی بیماریهای تخصص2851369067پزشکان113086قربانیرضاسلماسغربی آذربایجان1218

پزشکی حرفهای دکترای2740493193پزشکان164174قمریبهنازسلماسغربی آذربایجان1219

پزشکی حرفهای دکترای1360993967پزشکان164149شایان کارکنفریدسلماسغربی آذربایجان1220

دندانپزشکی حرفهای دکترای2851248413دندانپزشکان69610یوشانلوئی زاده کریمنبیسلماسغربی آذربایجان1221

پزشکی حرفهای دکترای0000028886پزشکان40494مرتضویمیراحمدسلماسغربی آذربایجان1222

پزشکی حرفهای دکترای2840062283پزشکان153137مصطفویمهدیهسلماسغربی آذربایجان1223

اعصاب و مغز جراحی تخصص2851380141پزشکان115634منسوبیرضاسلماسغربی آذربایجان1224

زایمان و زنان تخصص2851440195پزشکان129838نوروزیساراسلماسغربی آذربایجان1225

پزشکی حرفهای دکترای2850098396پزشکان57802زاده هاشممهدیسلماسغربی آذربایجان1226

عروق و قلب بیماریهای تخصص1381992625پزشکان129071هیق واالئیلیالسلماسغربی آذربایجان1227

پزشکی حرفهای دکترای2909421821پزشکان82610ارسیحمیددژ شاهینغربی آذربایجان1228

فیزیوتراپی کارشناسی2939511942لیسانس2292-فافضلیمائدهدژ شاهینغربی آذربایجان1229

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1377309797پزشکان65956بخش روح اکبریکیواندژ شاهینغربی آذربایجان1230

داروسازی حرفهای دکترای1551809575داروسازان8501-دآریامحمدرضادژ شاهینغربی آذربایجان1231

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی2939518114لیسانس1216-بجدیسمیهدژ شاهینغربی آذربایجان1232

فیزیوتراپی کارشناسی2939623015لیسانس2647-فسو هاچه رضائیمصطفیدژ شاهینغربی آذربایجان1233

مامایی کارشناسی2938255421مامایی12695-مزلفیفریدهدژ شاهینغربی آذربایجان1234

پزشکی حرفهای دکترای2938263007پزشکان96502افشار صمدیایرجدژ شاهینغربی آذربایجان1235

پزشکی حرفهای دکترای2938271328پزشکان94562هوالسو علیزادهلیالدژ شاهینغربی آذربایجان1236

تغذیه علوم کارشناسی2938584679لیسانس1732-تقزلقیه فتحیمهنازدژ شاهینغربی آذربایجان1237

پزشکی حرفهای دکترای2940050503پزشکان167296بابا حاجی فرجیسمانهدژ شاهینغربی آذربایجان1238

پزشکی حرفهای دکترای2949870287پزشکان141360بابا حاجی فرجیمیثمدژ شاهینغربی آذربایجان1239

مامایی کارشناسی2938738757مامایی16625-مکرامتربابدژ شاهینغربی آذربایجان1240

دندانپزشکی حرفهای دکترای2930063408دندانپزشکان161891زاده مرادیفاطمهدژ شاهینغربی آذربایجان1241

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1552086771آزمایشگاه3675-آیزدانیامیردژ شاهینغربی آذربایجان1242

عروق و قلب بیماریهای تخصص6409469268پزشکان80537احمدزادهایوبماکوغربی آذربایجان1243

فیزیوتراپی کارشناسی2740423713لیسانس4951-فاستاداحمدیلعیاماکوغربی آذربایجان1244

تغذیه علوم کارشناسی3380287679لیسانس6190-تایمنسولمازماکوغربی آذربایجان1245

پزشکی حرفهای دکترای2830273516پزشکان104712خضر آبابراهیمماکوغربی آذربایجان1246

پزشکی حرفهای دکترای2820037925پزشکان156013خضر آبمحمدماکوغربی آذربایجان1247



داروسازی حرفهای دکترای2851312626داروسازان6710-دجباریریتاماکوغربی آذربایجان1248

پزشکی حرفهای دکترای4930148987پزشکان43444جعفریاحمدماکوغربی آذربایجان1249

داروسازی حرفهای دکترای6409479204داروسازان12455-دنژاد حسنصدیقهماکوغربی آذربایجان1250

کودکان بیماریهای تخصص4939621723پزشکان36882رنجبریرضاماکوغربی آذربایجان1251

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2820091474لیسانس1532-شزاده شریفعباسماکوغربی آذربایجان1252

دندانپزشکی حرفهای دکترای4929541077دندانپزشکان39035شیرپورفیروزماکوغربی آذربایجان1253

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4929891299پزشکان60339شیرپوریونسماکوغربی آذربایجان1254

داخلی بیماریهای تخصص4929541336پزشکان72354شیرزادهمهدیماکوغربی آذربایجان1255

مامایی کارشناسی2820154522مامایی47724-معزیزیمریمماکوغربی آذربایجان1256

اورژانس طب تخصص6409469659پزشکان73150زاده قاسمپریماکوغربی آذربایجان1257

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2830734531پزشکان111149زاده قهرمانعلیماکوغربی آذربایجان1258

مامایی کارشناسی4929895820مامایی16732-مقهرمانیربابهماکوغربی آذربایجان1259

دندانپزشکی حرفهای دکترای2830426487دندانپزشکان87899زاده محبعلیبایرامعلیماکوغربی آذربایجان1260

پزشکی حرفهای دکترای0081803370پزشکان137078محمودزادهرضاماکوغربی آذربایجان1261

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2753638063پزشکان92039میثمیفریدماکوغربی آذربایجان1262

داروسازی حرفهای دکترای5849925791داروسازان15498-دنظریمیثمماکوغربی آذربایجان1263

پزشکی حرفهای دکترای2871863768پزشکان59244اصحابیحسینمهابادغربی آذربایجان1264

مامایی کارشناسی2871987033مامایی20684-مامینیشهالمهابادغربی آذربایجان1265

داروسازی حرفهای دکترای2753496129داروسازان4647-دپوراصغرحسینمهابادغربی آذربایجان1266

پزشکی حرفهای دکترای2871800251پزشکان28287جعفریسیدجعفرمهابادغربی آذربایجان1267

عروق و قلب بیماریهای تخصص0030160073پزشکان50988حسنیانیزاگرسمهابادغربی آذربایجان1268

دندانپزشکی حرفهای دکترای0320619753دندانپزشکان113697خادمیسرین ئهمهابادغربی آذربایجان1269

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2871112282پزشکان45895رحمانیمحمدصالحمهابادغربی آذربایجان1270

اعصاب و مغز جراحی تخصص3230850531پزشکان144331رحیمیاحسنمهابادغربی آذربایجان1271

کودکان بیماریهای تخصص2871725748پزشکان9512شادمانفتاحمهابادغربی آذربایجان1272

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2959621603پزشکان111702هیق شاهیامیدمهابادغربی آذربایجان1273

دندانپزشکی حرفهای دکترای2870394624دندانپزشکان47353صدیقیتوفیقمهابادغربی آذربایجان1274

عمومی جراحی تخصص2870672543پزشکان40778عزیزپورسالممهابادغربی آذربایجان1275

کاردرمانی کارشناسی2860173773لیسانس1766-د-کغفورمالئیآزادمهابادغربی آذربایجان1276

داخلی بیماریهای تخصص2871873240پزشکان55984فیاضفرهادمهابادغربی آذربایجان1277

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی2880018961لیسانس1821-بمحمدپورکمالمهابادغربی آذربایجان1278

دندانپزشکی حرفهای دکترای2860244867دندانپزشکان166063محمدیرامینمهابادغربی آذربایجان1279

مامایی ارشد کارشناسی3732049124مامایی17320-ممسعودینکژالمهابادغربی آذربایجان1280

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص2929688785پزشکان60172منصورپورلقمانمهابادغربی آذربایجان1281

پزشکی حرفهای دکترای2659786151پزشکان43263بلوچی موافقسیروسمهابادغربی آذربایجان1282

بیهوشی تخصص2871823952پزشکان53090نادریحمیدمهابادغربی آذربایجان1283

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0041248392آزمایشگاه703-آ-عنوریفرهادمهابادغربی آذربایجان1284

فیزیوتراپی کارشناسی2871857415لیسانس1469-فمکری یوسفیمهرانمهابادغربی آذربایجان1285

مامایی کارشناسی2972031849مامایی19838-مابراهیمیخدیجهمیاندوآبغربی آذربایجان1286



پزشکی حرفهای دکترای2971747859پزشکان75428احمدیشهراممیاندوآبغربی آذربایجان1287

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2970486164پزشکان90449حیدرآباد اسماعیلیعارفهمیاندوآبغربی آذربایجان1288

دندانپزشکی حرفهای دکترای2971484610دندانپزشکان78626امیریعلیمیاندوآبغربی آذربایجان1289

تغذیه علوم کارشناسی2970185652لیسانس228-تآرمانافشینمیاندوآبغربی آذربایجان1290

دندانپزشکی حرفهای دکترای2971427749دندانپزشکان139721اصل آقائیبهروزمیاندوآبغربی آذربایجان1291

داخلی بیماریهای تخصص2971958620پزشکان61473زاده بایرامرضامیاندوآبغربی آذربایجان1292

مامایی ارشد کارشناسی2970241684مامایی19391-مچترنورناهیدمیاندوآبغربی آذربایجان1293

داخلی بیماریهای تخصص2970400650پزشکان50924پور رستماباذرمیاندوآبغربی آذربایجان1294

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0943156122پزشکان29184اول رضائیامیرمجاهدمیاندوآبغربی آذربایجان1295

عروق و قلب بیماریهای تخصص2971721213پزشکان37759زاهریرحیممیاندوآبغربی آذربایجان1296

عمومی جراحی تخصص2970177005پزشکان32880شادخواهشهریارمیاندوآبغربی آذربایجان1297

داروسازی حرفهای دکترای0050719009داروسازان10307-دمحمدزاده شاهمهنازمیاندوآبغربی آذربایجان1298

دندانپزشکی حرفهای دکترای2961485754دندانپزشکان148844 زاده شریفشهراممیاندوآبغربی آذربایجان1299

داروسازی حرفهای دکترای2971772748داروسازان10926-دزاده شیرعلیسیاوشمیاندوآبغربی آذربایجان1300

پزشکی حرفهای دکترای2971760944پزشکان101446محجوبفرزادمیاندوآبغربی آذربایجان1301

پزشکی حرفهای دکترای4322152325پزشکان121927مرادیشهراممیاندوآبغربی آذربایجان1302

روانپزشکی تخصص2754613935پزشکان65029مشکینیمحمدعلیمیاندوآبغربی آذربایجان1303

تغذیه علوم کارشناسی2971720985لیسانس1468-تنژاد نصرتفرهنگمیاندوآبغربی آذربایجان1304

پزشکی حرفهای دکترای2960158393پزشکان167073ورن قره نصیرپوررضامیاندوآبغربی آذربایجان1305

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1382179898پزشکان137231نیاز نیکیاسمنمیاندوآبغربی آذربایجان1306

زایمان و زنان تخصص2961307309پزشکان128830واحدیندامیاندوآبغربی آذربایجان1307

داروسازی حرفهای دکترای2909044181داروسازان5708-دزاوشتی بانیناصرنقدهغربی آذربایجان1308

پزشکی حرفهای دکترای2909325903پزشکان27325بارانی جعفریمصطفینقدهغربی آذربایجان1309

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2800383151پزشکان55795فتاحی پور حبیبحسننقدهغربی آذربایجان1310

پزشکی حرفهای دکترای2909354601پزشکان101912زاده حسنمختارنقدهغربی آذربایجان1311

داروسازی حرفهای دکترای2909066975داروسازان6334-دبارانی زاده حسنکیواننقدهغربی آذربایجان1312

کودکان بیماریهای تخصص2909673502پزشکان108672دانشگرآیدیننقدهغربی آذربایجان1313

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق2909033996پزشکان39359دیوانیشاهرخنقدهغربی آذربایجان1314

پزشکی حرفهای دکترای2909905497پزشکان142244چیانه رحمانیبهاراننقدهغربی آذربایجان1315

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2909093018آزمایشگاه3715-آچیانه رضائیماکاننقدهغربی آذربایجان1316

داخلی بیماریهای تخصص2900453755پزشکان40395زینالیعزیزنقدهغربی آذربایجان1317

کودکان بیماریهای تخصص2909754103پزشکان18655حسنلوئی سجودیامیرنقدهغربی آذربایجان1318

پزشکی حرفهای دکترای2909188752پزشکان84950زاده سلیمانحمزهنقدهغربی آذربایجان1319

بیهوشی تخصص2909049477پزشکان75564زاده سهرابلیالنقدهغربی آذربایجان1320

پزشکی حرفهای دکترای2900525942پزشکان87535مطلق شجاعیاکبرنقدهغربی آذربایجان1321

فیزیوتراپی کارشناسی4929543241لیسانس2519-فمیالن شیخکانلویاسفندیارنقدهغربی آذربایجان1322

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0057167990پزشکان72133صفاریکیهاننقدهغربی آذربایجان1323

داخلی بیماریهای تخصص4929534240پزشکان67612صفریشهرامنقدهغربی آذربایجان1324

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2909643549پزشکان50287نقده کندی ملکمرتضینقدهغربی آذربایجان1325



پزشکی حرفهای دکترای2971421368پزشکان41165میرزاپورعلینقدهغربی آذربایجان1326

پزشکی حرفهای دکترای2909172104پزشکان56457نجفینجفنقدهغربی آذربایجان1327

داخلی بیماریهای تخصص2909643344پزشکان33264زادحسنلوئی ولیمحمدنقینقدهغربی آذربایجان1328

دندانپزشکی حرفهای دکترای2900044316دندانپزشکان160114حسنلوئی زاده ولیمهشیدنقدهغربی آذربایجان1329

دندانپزشکی حرفهای دکترای2909229963دندانپزشکان59970ملک علی زاده ولیموسینقدهغربی آذربایجان1330

عروق و قلب بیماریهای تخصص3520813351پزشکان63402فرد بحرانیحمیدرضا(دشتستان) برازجانبوشهر1331

داروسازی حرفهای دکترای0052017117داروسازان11141-دزنجانی صالحیاصغر علی(دشتستان) برازجانبوشهر1332

پزشکی حرفهای دکترای6109659411پزشکان19557عباسیمحمدعلی(دشتستان) برازجانبوشهر1333

دندانپزشکی حرفهای دکترای6489942852دندانپزشکان136133عزیزیمحسن(دشتستان) برازجانبوشهر1334

روانپزشکی تخصص5299828772پزشکان90015فتاحعبداله(دشتستان) برازجانبوشهر1335

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2296779107آزمایشگاه457-آ-عریز قرصعباس(دشتستان) برازجانبوشهر1336

مامایی کارشناسی3520809461مامایی41353-مزاد کوکبیمژگان(دشتستان) برازجانبوشهر1337

داخلی بیماریهای تخصص6109701343پزشکان50940کیامرثیاحمد(دشتستان) برازجانبوشهر1338

پزشکی حرفهای دکترای3520826658پزشکان77362مرتضوی مهدویسیدمحمد(دشتستان) برازجانبوشهر1339

دندانپزشکی حرفهای دکترای5329788757دندانپزشکان98043موسویسیدحمیدرضا(دشتستان) برازجانبوشهر1340

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی0068931662لیسانس785-ففراهانی واشقانیزینب(دشتستان) برازجانبوشهر1341

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص6109866725پزشکان66570وفائیمحمد(دشتستان) برازجانبوشهر1342

مامایی کارشناسی2559078759مامایی35843-مالبرزیمژدهبوشهربوشهر1343

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ3520794306پزشکان37128پور ایرانداریوشبوشهربوشهر1344

داروسازی حرفهای دکترای1819283372داروسازان7138-دآرامیمحمدرضابوشهربوشهر1345

روانپزشکی تخصص5329672821پزشکان104132بحرینیشهالبوشهربوشهر1346

زایمان و زنان تخصص4230129361پزشکان96248پاکبازفروغبوشهربوشهر1347

صورت و فک دهان، جراحی تخصص3520844370دندانپزشکان83659جوکاربرازجانیسامانبوشهربوشهر1348

داخلی بیماریهای تخصص2301166007پزشکان132840اله حفظفرنازبوشهربوشهر1349

مامایی کارشناسی2370377054مامایی8129-محمیدیمحبوبهبوشهربوشهر1350

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3500958907پزشکان111070دهقانیزهرابوشهربوشهر1351

عمومی جراحی تخصص5149553409پزشکان81503رضائیلیالبوشهربوشهر1352

بیهوشی تخصص1810728797پزشکان52731جهرمی صبوریحمیدرضابوشهربوشهر1353

فیزیوتراپی کارشناسی5139748711لیسانس1507-فصحرانوردمحسنبوشهربوشهر1354

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0066185701پزشکان86315عباسیفرهادبوشهربوشهر1355

داخلی بیماریهای تخصص1818793253پزشکان22047کیا عرباحمدبوشهربوشهر1356

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3500814451پزشکان42117فرزانهمحمدرضابوشهربوشهر1357

زایمان و زنان تخصص1818170639پزشکان33970قاسمیصغریبوشهربوشهر1358

داروسازی حرفهای دکترای6109866628داروسازان5830-دپور محمدحسینبابکبوشهربوشهر1359

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص3501382588پزشکان94491زاده مالحعبدالرسولبوشهربوشهر1360

چشمپزشکی تخصص3520211270پزشکان114346زاده ملکیحسنبوشهربوشهر1361

بالینی بیوشیمی (Ph.D) تخصصی دکترای2370314249آزمایشگاه2357-آموحدعلیبوشهربوشهر1362

دندانپزشکی حرفهای دکترای3559838940دندانپزشکان67320هاشمیسیداحمدبوشهربوشهر1363

پزشکی حرفهای دکترای1551878909پزشکان46238هاشمیفردینبوشهربوشهر1364



پزشکی حرفهای دکترای0052347508پزشکان47591وحدتسودابهبوشهربوشهر1365

چشمپزشکی تخصص3521331271پزشکان136575پناه یزداناحمدبوشهربوشهر1366

دندانپزشکی حرفهای دکترای6099817204دندانپزشکان111002ابراهیمیطیبهکنگانبوشهر1367

داروسازی حرفهای دکترای0062333925داروسازان16723-دکیا آذریروزبهکنگانبوشهر1368

پزشکی حرفهای دکترای5269677520پزشکان78038باقریفرهادکنگانبوشهر1369

پزشکی حرفهای دکترای3579589636پزشکان122517فرد بحرانیعبدالخالقکنگانبوشهر1370

فیزیوتراپی کارشناسی4449953622لیسانس4661-فاحمدآبادی بمانیالهامکنگانبوشهر1371

عمومی جراحی تخصص2093501538پزشکان141216پور تقیمهردادکنگانبوشهر1372

پزشکی حرفهای دکترای2371297658پزشکان113103خسرویاله نعمتکنگانبوشهر1373

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی3501513283لیسانس947-شدشتیرضوانکنگانبوشهر1374

دندانپزشکی حرفهای دکترای2529301670دندانپزشکان24784دهقانمحمودرضاکنگانبوشهر1375

پزشکی حرفهای دکترای2529228744پزشکان87153راستگوعلیکنگانبوشهر1376

داروسازی حرفهای دکترای0033969582داروسازان3466-دپور رضاقلیسیدحمیدکنگانبوشهر1377

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0062776150پزشکان112379سارجلوامیرحسینکنگانبوشهر1378

کودکان بیماریهای تخصص4230279991پزشکان47163شاقاسمیمسعود سیدکنگانبوشهر1379

کودکان بیماریهای تخصص2297725418پزشکان116927شبانکارهمحمدکنگانبوشهر1380

داخلی بیماریهای تخصص6099865594پزشکان73974عبدالهیمحمدکنگانبوشهر1381

پزشکی حرفهای دکترای2391343541پزشکان82948غالمیکریمکنگانبوشهر1382

پزشکی حرفهای دکترای3560035570پزشکان163044فتوحیمرتضیکنگانبوشهر1383

پزشکی حرفهای دکترای2092242962پزشکان135050قنبرپورجویباریامینکنگانبوشهر1384

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0075256576پزشکان122734رنجبر کرمانیسعیدکنگانبوشهر1385

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2451755563لیسانس216-شکریمیمحمدهادیکنگانبوشهر1386

عروق و قلب بیماریهای تخصص0053031751پزشکان47595محرابیفرهادکنگانبوشهر1387

اورژانس طب تخصص3569929051پزشکان151327مختارپورصادقکنگانبوشهر1388

مامایی کارشناسی2511345684مامایی21780-ممالئیسمیهکنگانبوشهر1389

پزشکی حرفهای دکترای1881779661پزشکان88310مهرابیفاطمهکنگانبوشهر1390

کار طب تخصص0068984200پزشکان94917مهربانمحمدکنگانبوشهر1391

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2691180948پزشکان129197زاده نبیمصطفیکنگانبوشهر1392

پزشکی حرفهای دکترای2539692958پزشکان103292نیکوئیمهدیکنگانبوشهر1393

مامایی کارشناسی3539652981مامایی48476-ماحمدیفاطمهگناوهبوشهر1394

کودکان بیماریهای تخصص3539306625پزشکان86975ارجمندفردیعقوبگناوهبوشهر1395

پزشکی حرفهای دکترای3539577483پزشکان20884پورداودمحمدگناوهبوشهر1396

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0064219240پزشکان86636پورصالحانمحسنگناوهبوشهر1397

داروسازی حرفهای دکترای1860779387داروسازان5196-دجاودانرضاگناوهبوشهر1398

پزشکی حرفهای دکترای3539474471پزشکان62127آبادی خرمعلیرضاگناوهبوشهر1399

چشمپزشکی تخصص6109972037پزشکان141144درگاهیباقرگناوهبوشهر1400

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3559517249پزشکان71043درویشیفرشیدگناوهبوشهر1401

عمومی جراحی تخصص5299836473پزشکان81467دریانوردمحمدعلیگناوهبوشهر1402

مامایی ارشد کارشناسی3539309004مامایی45619-مزارعیزهراگناوهبوشهر1403



دندانپزشکی حرفهای دکترای3539267621دندانپزشکان88363زارعیسهرابگناوهبوشهر1404

پزشکی حرفهای دکترای3530024805پزشکان154255زائرینجمهگناوهبوشهر1405

زایمان و زنان تخصص2298338396پزشکان131291شریفیصنمگناوهبوشهر1406

مامایی کارشناسی3539656545مامایی12201-مصفویمرضیهگناوهبوشهر1407

پزشکی حرفهای دکترای5299854056پزشکان109614پور قنواتیابراهیمگناوهبوشهر1408

پزشکی حرفهای دکترای5299914415پزشکان71561لیراویعباسگناوهبوشهر1409

فیزیوتراپی کارشناسی3539790829لیسانس2337-فمرادیصفیهگناوهبوشهر1410

پزشکی حرفهای دکترای5299762501پزشکان84068موسویسیدکریمگناوهبوشهر1411

پزشکی حرفهای دکترای0056416318پزشکان66669استیریحسیناسالمشهرتهران1412

پزشکی حرفهای دکترای1380003245پزشکان64096فالحی اکبرزادهبهراماسالمشهرتهران1413

داروسازی حرفهای دکترای2239947977داروسازان18279-دنبی آلسیدسجاداسالمشهرتهران1414

پزشکی حرفهای دکترای2298990001پزشکان70617فراهانی آهنگرانیرامیناسالمشهرتهران1415

کودکان بیماریهای تخصص0046864709پزشکان40578بشردوستعلیاسالمشهرتهران1416

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0384075894آزمایشگاه52-آ-عبهروانداوداسالمشهرتهران1417

پزشکی حرفهای دکترای2721501046پزشکان59335پورقلیجبابکاسالمشهرتهران1418

داروسازی حرفهای دکترای0053868511داروسازان6556-دحیدریاسماعیلاسالمشهرتهران1419

دندانپزشکی حرفهای دکترای0061116327دندانپزشکان140694کار دانهیاسراسالمشهرتهران1420

پزشکی حرفهای دکترای0050614568پزشکان41408زالفیاناکبراسالمشهرتهران1421

پزشکی حرفهای دکترای0052073734پزشکان47354سروش زنگنهمسعوداسالمشهرتهران1422

مامایی کارشناسی0077106326مامایی25359-مکلهری ساقینرگساسالمشهرتهران1423

دندانپزشکی حرفهای دکترای1650833881دندانپزشکان64278بجندی سجودیمسلماسالمشهرتهران1424

پزشکی حرفهای دکترای0057400581پزشکان66158سعادتحمیدرضااسالمشهرتهران1425

پزشکی حرفهای دکترای0051060213پزشکان47152سلطانیناصراسالمشهرتهران1426

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3520796139پزشکان39034زاده صداقتاردواناسالمشهرتهران1427

پزشکی حرفهای دکترای0054856884پزشکان79933طیبیرامیناسالمشهرتهران1428

پزشکی حرفهای دکترای5669675290پزشکان108539عدلیرسولاسالمشهرتهران1429

دندانپزشکی حرفهای دکترای5899516631دندانپزشکان109682عمیدیاحمداسالمشهرتهران1430

داروسازی حرفهای دکترای4900109614داروسازان21675-دپور قاسمیانمریماسالمشهرتهران1431

داروسازی حرفهای دکترای2140468971داروسازان10350-دمهدویفرشاداسالمشهرتهران1432

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی0057549664لیسانس723-فمیرزاحیدریمجیداسالمشهرتهران1433

پزشکی حرفهای دکترای2590399820پزشکان80667خانقاه نوریعلیاسالمشهرتهران1434

چشمپزشکی تخصص2992116173پزشکان75720پور همتافشیناسالمشهرتهران1435

پزشکی حرفهای دکترای0040174761پزشکان41819لیوانی احمدیشادکامبهارستانتهران1436

پزشکی حرفهای دکترای1581602634پزشکان66910نیا اعتمادیسیدعباسبهارستانتهران1437

داروسازی حرفهای دکترای0057267405داروسازان8867-دپور زاده امامناهیدبهارستانتهران1438

پزشکی حرفهای دکترای1378029453پزشکان72931محمدی جداریتورجبهارستانتهران1439

دندانپزشکی حرفهای دکترای1287849695دندانپزشکان84265نیا حقیقترضابهارستانتهران1440

داروسازی حرفهای دکترای0054478022داروسازان10577-دلی خمسهلیالبهارستانتهران1441

پزشکی حرفهای دکترای0061551511پزشکان88091طرزجانی دهقانعلیبهارستانتهران1442



عمومی جراحی تخصص2217924958پزشکان43220نژاد رستممجیدبهارستانتهران1443

پزشکی حرفهای دکترای0067520741پزشکان75069سرمایهاله ولیبهارستانتهران1444

پزشکی حرفهای دکترای1286078997پزشکان134353سرمازه شیرانینفیسهبهارستانتهران1445

داخلی بیماریهای تخصص0053085787پزشکان50823باروق شیرزادهعلیرضابهارستانتهران1446

فیزیوتراپی کارشناسی1638625638لیسانس403-فهشجین صادقیوحیدبهارستانتهران1447

داروسازی حرفهای دکترای0084350830داروسازان16802-دصباغیالنازبهارستانتهران1448

دندانپزشکی حرفهای دکترای1552025357دندانپزشکان94620عزیزپورمیدانیرضابهارستانتهران1449

کار طب تخصص0322744301پزشکان127040الوندی عزیزیاکبربهارستانتهران1450

پزشکی حرفهای دکترای1379035724پزشکان34639راد فتحیاتابکبهارستانتهران1451

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2292099462پزشکان70321فرقانیبهادربهارستانتهران1452

پزشکی حرفهای دکترای3991754495پزشکان133243امامی فقیهمجتبیبهارستانتهران1453

کاردرمانی کارشناسی5459758051لیسانس23-د-کداغی قرهعلیبهارستانتهران1454

پزشکی حرفهای دکترای2064327150پزشکان89815ترکی کاظمیعلیبهارستانتهران1455

داخلی بیماریهای تخصص0053137345پزشکان51337محدثمحمدبهارستانتهران1456

دندانپزشکی حرفهای دکترای1380251095دندانپزشکان116986باروق حسن محمدیآیلینبهارستانتهران1457

اورژانس طب تخصص4431746481پزشکان104252نژاد مطلبمصطفیبهارستانتهران1458

پزشکی حرفهای دکترای1062687434پزشکان45905مالبخشیمجیدبهارستانتهران1459

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0041788397آزمایشگاه323-آ-عملکیافسانهبهارستانتهران1460

داروسازی حرفهای دکترای5069944800داروسازان14578-دمیکائیلیکاظمبهارستانتهران1461

مامایی ارشد کارشناسی0066022983مامایی6364-منامیمعصومهبهارستانتهران1462

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ3256415083پزشکان116316بندی نقشعرفانبهارستانتهران1463

پزشکی حرفهای دکترای1639322663پزشکان50747یوسفیاورنگبهارستانتهران1464

مامایی ارشد کارشناسی1581742061مامایی36874-ممیاب احمدینیرپاکدشتتهران1465

گفتاردرمانی کارشناسی3579586343لیسانس651-گاسمعیلیامیرپاکدشتتهران1466

پزشکی حرفهای دکترای0041317531پزشکان46328اصانلوافشینپاکدشتتهران1467

پزشکی حرفهای دکترای0384544541پزشکان65803امیریعلیپاکدشتتهران1468

مامایی کارشناسی0076515389مامایی34226-مبیجوندنداپاکدشتتهران1469

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0057819424لیسانس57-بپورسنگعلیپاکدشتتهران1470

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0420501118آزمایشگاه212-آ-عتاجیکعلیپاکدشتتهران1471

مامایی کارشناسی4679156228مامایی54411-مجونقانی تمیزیفرزانهپاکدشتتهران1472

پزشکی حرفهای دکترای0045205086پزشکان75086جابریمرتضیپاکدشتتهران1473

کودکان بیماریهای تخصص6199609174پزشکان44102جاللیعلیپاکدشتتهران1474

پزشکی حرفهای دکترای1375686933پزشکان54250خاقانیشهریارپاکدشتتهران1475

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0054904188پزشکان68790آبادی دولتشهرامپاکدشتتهران1476

پزشکی حرفهای دکترای0051241285پزشکان43219دیرافزونعبدالرضاپاکدشتتهران1477

داروسازی حرفهای دکترای2141453542داروسازان8004-درضازادهاحسانپاکدشتتهران1478

پزشکی حرفهای دکترای3932673360پزشکان82803رضویسیدحسنپاکدشتتهران1479

دندانپزشکی حرفهای دکترای0079588271دندانپزشکان148571سیدپورسیدمهدیپاکدشتتهران1480

مامایی کارشناسی0420636560مامایی14073-مشصتیلیالپاکدشتتهران1481



دندانپزشکی حرفهای دکترای0422162620دندانپزشکان148809صمدیانفاطمهپاکدشتتهران1482

دندانپزشکی حرفهای دکترای0062116894دندانپزشکان117838عسگریعلیرضاپاکدشتتهران1483

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0056314361پزشکان82713راد مجیدیمهدیپاکدشتتهران1484

دندانپزشکی حرفهای دکترای2659685010دندانپزشکان156153مهاجریبهمنپاکدشتتهران1485

پزشکی حرفهای دکترای2295208254پزشکان71110نگارچیسهیالپاکدشتتهران1486

داروسازی حرفهای دکترای3950193091داروسازان22310-داحمدوندسولمازپردیستهران1487

آزمایشگاهی ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای0938732341آزمایشگاه2561-آآراستهجوادپردیستهران1488

فیزیوتراپی کارشناسی1753548454لیسانس4522-فتوکلیمریمپردیستهران1489

مامایی کارشناسی1189085712مامایی10773-مومکانی جهرمیاعظمپردیستهران1490

دندانپزشکی حرفهای دکترای0440095530دندانپزشکان150167خاکیفرازپردیستهران1491

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0047697611پزشکان28637نژاد خرمحمیدپردیستهران1492

پزشکی حرفهای دکترای1261776704پزشکان81993خیرخواهحسنپردیستهران1493

مامایی کارشناسی2121572635مامایی19114-مچالی نفط درزیافسانهپردیستهران1494

داروسازی حرفهای دکترای4433620548داروسازان15744-دذاکریانامیرپردیستهران1495

دندانپزشکی حرفهای دکترای2709369338دندانپزشکان140853خرازی رمضانیایمانپردیستهران1496

پزشکی حرفهای دکترای3873347059پزشکان66890سنمارامیرحسینپردیستهران1497

پزشکی حرفهای دکترای0451387228پزشکان123415سوادکوهی(سجاد)حسینپردیستهران1498

مامایی کارشناسی0480365921مامایی41711-ممیری قلعه صابریفاطمهپردیستهران1499

پزشکی حرفهای دکترای0072644540پزشکان88584صالحیسیدمحمدرضاپردیستهران1500

پزشکی حرفهای دکترای0040740137پزشکان46979مرادی شه طباطبائیسیدحسینپردیستهران1501

پزشکی حرفهای دکترای0050126768پزشکان50680عربسعیدپردیستهران1502

پزشکی حرفهای دکترای0052603717پزشکان70945فتحیحمیدرضاپردیستهران1503

پزشکی حرفهای دکترای0064468585پزشکان126533فقیرشیماپردیستهران1504

داروسازی حرفهای دکترای0037316567داروسازان10737-دفالحامینپردیستهران1505

پزشکی حرفهای دکترای0073992771پزشکان111173مزدارانیامیرحسینپردیستهران1506

پزشکی حرفهای دکترای0055175929پزشکان125959هدیسیدکمالپردیستهران1507

فیزیوتراپی کارشناسی2140233077لیسانس91-فنوری واحدیابوالحسنپردیستهران1508

دندانپزشکی حرفهای دکترای0059938951دندانپزشکان98794وارستهعلیپردیستهران1509

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1262225930آزمایشگاه933-آ-عیثربیسیدمحمدرضاپردیستهران1510

پزشکی حرفهای دکترای0420977147پزشکان83892فر ارجمندیعلیرضاپیشواتهران1511

دندانپزشکی حرفهای دکترای4591975916دندانپزشکان134150اکبریحسینپیشواتهران1512

داروسازی حرفهای دکترای0421538333داروسازان5393-دجعفری جنیدیالدین شهابپیشواتهران1513

دندانپزشکی حرفهای دکترای3240593548دندانپزشکان154712خسرویحدیثپیشواتهران1514

مامایی کارشناسی0080636179مامایی30546-مرضائیمریمپیشواتهران1515

مامایی کارشناسی2181223459مامایی22566-منیک سعیدیفاطمهپیشواتهران1516

پزشکی حرفهای دکترای4950049437پزشکان161771عبدیسمیهپیشواتهران1517

پزشکی حرفهای دکترای0068171978پزشکان138387عیسائیحامدپیشواتهران1518

مامایی کارشناسی0410441570مامایی53770-مکاشیزهراپیشواتهران1519

مامایی کارشناسی4569733778مامایی12657-مکوشمغانیطاهرهپیشواتهران1520



دندانپزشکی حرفهای دکترای0043462261دندانپزشکان58316آزاد لطیفیحمیدرضاپیشواتهران1521

دندانپزشکی حرفهای دکترای0073456268دندانپزشکان136701صفار مسگرزادهحامدپیشواتهران1522

کودکان بیماریهای تخصص0421460458پزشکان16554زاده مهدیاکبر علیپیشواتهران1523

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0045030812آزمایشگاه181-آ-عنژادهامیرهوشنگپیشواتهران1524

فیزیوتراپی کارشناسی0410219282لیسانس5550-فهداوندمیرزائیعادلهپیشواتهران1525

داروسازی حرفهای دکترای0939780569داروسازان11938-دابریشمیرامینتهرانتهران1526

کودکان بیماریهای تخصص0381044394پزشکان84736بیدهندی ابوالقاسمیفهیمهتهرانتهران1527

پزشکی حرفهای دکترای1841549282پزشکان108269سرصحرا احمدیداریوشتهرانتهران1528

داروسازی حرفهای دکترای0079515541داروسازان7038-داذانیعلیرضاتهرانتهران1529

کاردرمانی کارشناسی2162251523لیسانس434-د-کاسدیمحمدرضاتهرانتهران1530

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1189938375پزشکان141789درباغی اسدیمحمدحسینتهرانتهران1531

پزشکی حرفهای دکترای0077177592پزشکان123950اسکندریزهراتهرانتهران1532

کودکان بیماریهای تخصص2991783192پزشکان123648زاده اسکندریزهراتهرانتهران1533

پزشکی حرفهای دکترای0013501781پزشکان162049سهی اسمعیلیستارهتهرانتهران1534

پزشکی حرفهای دکترای4869393816پزشکان140433اشرفیسهرابتهرانتهران1535

تروما و عروق جراحی فلوشیپ1718265859پزشکان16971افشارفردابوالفضلتهرانتهران1536

کودکان بیماریهای تخصص4569496881پزشکان107302افشاریمهدیتهرانتهران1537

عروق و قلب جراحی تخصص فوق4578911233پزشکان79359امیراحمدیعلیتهرانتهران1538

داخلی بیماریهای تخصص2090186275پزشکان13517انوریمصطفیتهرانتهران1539

داروسازی حرفهای دکترای0000069388داروسازان9508-دنیکی آباسدالهتهرانتهران1540

پزشکی حرفهای دکترای4120428001پزشکان161536وند آدینهاحسانتهرانتهران1541

بیهوشی تخصص0074086324پزشکان115563آزاداحیائیدامونتهرانتهران1542

پزشکی حرفهای دکترای0059906030پزشکان86492آیتیمحمدحسینتهرانتهران1543

پزشکی حرفهای دکترای0049687107پزشکان41475خامنه بابازادهرضاتهرانتهران1544

کار طب تخصص2161572229پزشکان51011بابائیمحمدتهرانتهران1545

داروسازی حرفهای دکترای1911360647داروسازان4637-دبارانیفرهادتهرانتهران1546

زایمان و زنان تخصص4500656286پزشکان13291بدخشمحمدحسینتهرانتهران1547

(کودکان نورولوژی) کودکان اعصاب و مغز بیماریهای تخصص فوق0055338380پزشکان70434بدورضاشروینتهرانتهران1548

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1291121651پزشکان45713برومندمحمدعلیتهرانتهران1549

داروسازی حرفهای دکترای0073400041داروسازان17539-دصدر بنیسیدسامتهرانتهران1550

دندانپزشکی حرفهای دکترای2460105053دندانپزشکان159661جهرمی بهادریمهدیتهرانتهران1551

پزشکی حرفهای دکترای0040260496پزشکان44233دار بیرقفرامرزتهرانتهران1552

پزشکی اخالق (Ph.D) تخصصی دکترای0068943849پزشکان94114بیرودیانسعیدتهرانتهران1553

پزشکی حرفهای دکترای0062087304پزشکان115083بیطرفسیدبرهانتهرانتهران1554

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی0533181186لیسانس196-فپارسانژادپرهامتهرانتهران1555

(الپاراسکوپی) درونبین جراحی فلوشیپ0041785835پزشکان34007پازوکیعبدالرضاتهرانتهران1556

پزشکی حرفهای دکترای0046690001پزشکان95874پرورشمحسنتهرانتهران1557

پزشکی حرفهای دکترای2122734949پزشکان141521لی پسرکحسینتهرانتهران1558

زایمان و زنان تخصص0058653716پزشکان113404پناهیزهراتهرانتهران1559



عمومی جراحی تخصص5279624934پزشکان36533پناهیفرزادتهرانتهران1560

پزشکی حرفهای دکترای2030244880پزشکان126458پورساداتیمحمدرضاتهرانتهران1561

ورزشی پزشکی تخصص1288120761پزشکان94217شاهی پورغریبمحمدحسینتهرانتهران1562

روانپزشکی تخصص0060293969پزشکان78426پورنامداریمهدیتهرانتهران1563

داروسازی حرفهای دکترای2295310539داروسازان7873-دپیرویانفرزادتهرانتهران1564

پزشکی حرفهای دکترای4172068383پزشکان111692تدینبهزادتهرانتهران1565

اورژانس طب تخصص2430202794پزشکان86709توکلینادرتهرانتهران1566

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای5539876962آزمایشگاه830-آ-عجاویداحمدآبادیمحمودتهرانتهران1567

پزشکی حرفهای دکترای4400026140پزشکان151754جعفریبهزادتهرانتهران1568

عمومی جراحی تخصص0033957649پزشکان38288جعفریانعلیتهرانتهران1569

داروسازی حرفهای دکترای0052319202داروسازان5331-دجاللمسعودتهرانتهران1570

(یو سی آی) ویژه مراقبتهای فلوشیپ2919904736پزشکان54232جمالیرضا علیتهرانتهران1571

عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق0533128846پزشکان57930جمالیانسیدعلیتهرانتهران1572

پزشکی حرفهای دکترای0936220244پزشکان77729جهانگیریمحمدتهرانتهران1573

اورژانس طب تخصص0055028004پزشکان68278آبادی حاتمحمیدرضاتهرانتهران1574

تغذیه علوم کارشناسی0013308920لیسانس6196-تشاهرودی عباس حاجیمهدیتهرانتهران1575

پزشکی حرفهای دکترای4721180586پزشکان88226زاده حسنهومنتهرانتهران1576

تغذیه علوم ارشد کارشناسی0051368668لیسانس44-تقمی حسنمجیدتهرانتهران1577

بیهوشی تخصص2120614717پزشکان92374نژاد حسینحیدرتهرانتهران1578

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2649177225آزمایشگاه954-آ-عحسینیحسنتهرانتهران1579

پزشکی حرفهای دکترای1380155282پزشکان126844لو سراجه حسینیانمهدیتهرانتهران1580

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق0052824187پزشکان47784ازلی حقمهردادتهرانتهران1581

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص5419605422پزشکان59990حقیقیمحبوبهتهرانتهران1582

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص2297408897پزشکان34352ساز حلیمحمدتقیتهرانتهران1583

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0050634828آزمایشگاه749-آ-علو حمزهغالمرضاتهرانتهران1584

پزشکی حرفهای دکترای0384601480پزشکان113725حیدریمحمدودودتهرانتهران1585

فیزیوتراپی کارشناسی0053124510لیسانس1180-فحیدریمرتضیتهرانتهران1586

پزشکی حرفهای دکترای4360184417پزشکان167867خانیوحیدتهرانتهران1587

انکولوژی فلوشیپ1829035551پزشکان39918خدابخشیرضاتهرانتهران1588

پزشکی حرفهای دکترای1550384082پزشکان47264خراسانیسیدمحمدتهرانتهران1589

مامایی کارشناسی0058472584مامایی3996-مگیر خرمنزهراتهرانتهران1590

داخلی بیماریهای تخصص4132014797پزشکان11396خسرونیاایرجتهرانتهران1591

اعصاب و مغز جراحی تخصص0066996066پزشکان100131خواجویمهدیتهرانتهران1592

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0045347395پزشکان18240خواجویمهدیتهرانتهران1593

پزشکی حرفهای دکترای1219420484پزشکان117214خوشنویسانفاطمهتهرانتهران1594

اعصاب و مغز جراحی تخصص1062593286پزشکان18126دادپورعلیرضاتهرانتهران1595

پزشکی حرفهای دکترای0201262185پزشکان120551دارائیحسنتهرانتهران1596

زایمان و زنان تخصص0932092705پزشکان49437تنها داوریفاطمهتهرانتهران1597

قلب بیهوشی فلوشیپ1199377031پزشکان62906دباغعلیتهرانتهران1598



پزشکی حرفهای دکترای1274512182پزشکان104473بر دندهولیدتهرانتهران1599

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0036262501پزشکان17311رازیمحمدتهرانتهران1600

پزشکی حرفهای دکترای0052845761پزشکان62953رحمانیپیمانتهرانتهران1601

کودکان روماتولوژی بیماریهای تخصص فوق0053020995پزشکان44230رحمانیخسروتهرانتهران1602

کلیه پیوند فلوشیپ3961664821پزشکان19593رزاقیمحمدرضاتهرانتهران1603

ورزشی پزشکی تخصص1292572531پزشکان138462رضائیمیثمتهرانتهران1604

هستهای پزشکی تخصص4848550262پزشکان63471فیجانی رضیعیقاسمتهرانتهران1605

پزشکی حرفهای دکترای0056154240پزشکان75143ساز چیت رهنمایفربدتهرانتهران1606

پزشکی حرفهای دکترای2141928389پزشکان39213رودگریحسنتهرانتهران1607

داروسازی حرفهای دکترای0639393691داروسازان2849-دروئینیمحمدرضاتهرانتهران1608

ریه بیماریهای تخصص فوق2248868197پزشکان76559ریاحیتقیتهرانتهران1609

پزشکی حرفهای دکترای2298205620پزشکان102684ریاضیحسینتهرانتهران1610

عروق جراحی تخصص فوق1841095990پزشکان91414زاده رئیسمحمدتهرانتهران1611

مامایی ارشد کارشناسی0066487366مامایی24328-مزنوزیآزادهتهرانتهران1612

کودکان قلب بیماریهای تخصص فوق4391675536پزشکان20063زینانلواکبر علیتهرانتهران1613

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص1286798841دندانپزشکان46593ساعیسعیدتهرانتهران1614

چشمپزشکی تخصص3810044709پزشکان155541سجادیسیدفریدونتهرانتهران1615

پزشکی حرفهای دکترای1261861760پزشکان111771سقاءحضرتیسعیدتهرانتهران1616

پزشکی حرفهای دکترای0049177729پزشکان47593نژاد سلمانمحسنتهرانتهران1617

بیهوشی تخصص0943220297پزشکان59520سلیمیعلیرضاتهرانتهران1618

(اندوکرینولوژی) متابولیسم و درونریز غدد بیماریهای تخصص فوق0490233449پزشکان76159سلیمیمعصومهتهرانتهران1619

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2594507679پزشکان124210طبالوندانی نیکوی زاده سمیعاسماعیلتهرانتهران1620

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص0040780831دندانپزشکان30103سیدانکاوهتهرانتهران1621

ارتودانتیکس تخصص4269827742دندانپزشکان131566حیدری شامحمدیمیالدتهرانتهران1622

مامایی (Ph.D) تخصصی دکترای1755811594مامایی38849-معلی شاهشادابتهرانتهران1623

داروسازی حرفهای دکترای0602468000داروسازان15662-دنیا شریفالدین سیدحسامتهرانتهران1624

چشمپزشکی تخصص1292804831پزشکان138124شعبانیامیررضاتهرانتهران1625

روماتولوژی بیماریهای تخصص فوق2063266158پزشکان60231شعشعانیلیداتهرانتهران1626

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3258997098پزشکان70508شکارچیبابکتهرانتهران1627

مولکولی گرایش با انسانی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای0045922977آزمایشگاه39831شکوریعباستهرانتهران1628

پزشکی حرفهای دکترای0053693051پزشکان56980شمسشهرامتهرانتهران1629

عمومی جراحی تخصص0040333450پزشکان1728نوری شمیمیکورشتهرانتهران1630

فیزیوتراپی کارشناسی0069229090لیسانس2066-فشهابعلیرضاتهرانتهران1631

پزشکی حرفهای دکترای0037265611پزشکان109331شهسواریانمحمودتهرانتهران1632

پزشکی حرفهای دکترای4720684696پزشکان38392شیبانیعلیتهرانتهران1633

قانونی پزشکی تخصص2000550401پزشکان43545آزادی شیخاردشیرتهرانتهران1634

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0382071026آزمایشگاه562-آ-عشیرینعلیتهرانتهران1635

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای6038715622آزمایشگاه841-آ-عالزمانی صاحبمحمدتهرانتهران1636

(اپتومتری) بیناییسنجی (Ph.D) تخصصی دکترای0056663773لیسانس1-بصادقیمسعودتهرانتهران1637



قانونی پزشکی تخصص1755838263پزشکان131862صادقیانمحمدحسینتهرانتهران1638

داروسازی حرفهای دکترای0049198051داروسازان6320-دصبوربهمنتهرانتهران1639

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0079351441پزشکان131475صداقتیفرنوشتهرانتهران1640

(فارماسیوتیکس) دارویی فناوری (Ph.D) تخصصی دکترای0040741419داروسازان2766-دصدرایسیماتهرانتهران1641

بیهوشی تخصص4579277082پزشکان73542طالبیعباسعلیتهرانتهران1642

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق0532330226پزشکان91349طبائیانسیدامیرپاشاتهرانتهران1643

ارتودانتیکس تخصص0042452821دندانپزشکان20301ظفرمندعبدالحمیدتهرانتهران1644

مامایی کارشناسی0055250671مامایی231-معابدیزهراتهرانتهران1645

عمومی جراحی تخصص2802502409پزشکان28773پور عباسولیتهرانتهران1646

پزشکی حرفهای دکترای3051348899پزشکان155705عباسیاللهتهرانتهران1647

عمومی جراحی تخصص0533171881پزشکان85848عدلیبابکتهرانتهران1648

پزشکی حرفهای دکترای0828055424پزشکان70745عزیزیعبدالرضاتهرانتهران1649

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص5759970951پزشکان141788عزیزیفریبرزتهرانتهران1650

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص5759970951پزشکان141788عزیزیفریبرزتهرانتهران1651

کودکان ریه بیماریهای تخصص فوق1284980251پزشکان117592عشقیعلیرضاتهرانتهران1652

پزشکی حرفهای دکترای0453587526پزشکان148281علویسیدعالتهرانتهران1653

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق4722398380پزشکان29087علویانسیدمؤیدتهرانتهران1654

اورژانس طب تخصص1060309173پزشکان47107علیمردانیمجیدتهرانتهران1655

دندانپزشکی حرفهای دکترای4623061965دندانپزشکان43167غالمیاردشیرتهرانتهران1656

بیهوشی تخصص1286429137پزشکان17726کیش فراسترسولتهرانتهران1657

دندانپزشکی حرفهای دکترای0055852599دندانپزشکان49176زاد فرخبهزادتهرانتهران1658

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق4569472508پزشکان90831فریدونمحبوبهتهرانتهران1659

پزشکی حرفهای دکترای2092005774پزشکان102693آبندانکشی فکریرضاتهرانتهران1660

دندانپزشکی حرفهای دکترای4520007331دندانپزشکان143720فالحیامینتهرانتهران1661

پزشکی حرفهای دکترای1284699791پزشکان79864فیروزئیرضا سیدعلیتهرانتهران1662

زایمان و زنان تخصص1285535545پزشکان23644دستجردی قاسمیانشهنازتهرانتهران1663

فیزیوتراپی کارشناسی0073888141لیسانس3344-فپناه قائممهینتهرانتهران1664

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4270221100پزشکان157437قدیمیاحسانتهرانتهران1665

اورژانس طب تخصص1754108652پزشکان74777فروشانی قنبریحمیدرضاتهرانتهران1666

پزشکی حرفهای دکترای3257365551پزشکان54293کاظمیسعیدتهرانتهران1667

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0017693209پزشکان27284آشتیانی کاظمیمحمدرضاتهرانتهران1668

دندانپزشکی حرفهای دکترای3256275362دندانپزشکان67334رو کاموحیدتهرانتهران1669

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص0044411571دندانپزشکان24685کدخدازینبتهرانتهران1670

مامایی کارشناسی0047273569مامایی139-مکرپیمعصومهتهرانتهران1671

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0053029798پزشکان41690کریمیحمیدرضاتهرانتهران1672

پزشکی حرفهای دکترای0557768837پزشکان60073کریمیمحمدرضاتهرانتهران1673

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی0491287429لیسانس37-شعلویجه کریمیحسینتهرانتهران1674

بیهوشی تخصص0052631087پزشکان53296مجرد کریمیعباستهرانتهران1675

داروسازی حرفهای دکترای1290388350داروسازان9420-دکشاورزمحمدرضاتهرانتهران1676



(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0011318910پزشکان157522بزچلوئی کمیجانیمهدیتهرانتهران1677

عمومی جراحی تخصص0569740657پزشکان28610گرانپایهلعبتتهرانتهران1678

پزشکی حرفهای دکترای4432509473پزشکان134915پورهرات الریرضاتهرانتهران1679

پزشکی حرفهای دکترای2200242001پزشکان86075امیررود متاجیجوادتهرانتهران1680

داروسازی حرفهای دکترای0061490611داروسازان11000-دمحبوبیآرشتهرانتهران1681

مامایی کارشناسی0069056102مامایی8215-مشهری محمدخانیلیالتهرانتهران1682

عمومی جراحی تخصص5479889826پزشکان32226محمدصادقیشاهینتهرانتهران1683

دندانپزشکی حرفهای دکترای5098865670دندانپزشکان82848محمدیفرهادتهرانتهران1684

مولکولی گرایش با انسانی ژنتیک تخصص0039362541آزمایشگاه36008مدرسیمحمدحسینتهرانتهران1685

درد فلوشیپ0057363129پزشکان75615مرادیسیامکتهرانتهران1686

پزشکی حرفهای دکترای0450241599پزشکان139177مزینانیعباستهرانتهران1687

پزشکی حرفهای دکترای0053769996پزشکان84808فردخالدی مسلمیمسعودتهرانتهران1688

رتین و ویتره فلوشیپ2410922007پزشکان28454مطهریمحمدمهدیتهرانتهران1689

اورژانس طب تخصص0937949604پزشکان91619معصومیغالمرضاتهرانتهران1690

پزشکی حرفهای دکترای0452263409پزشکان60482مفاضیشهرامتهرانتهران1691

پزشکی حرفهای دکترای1229652043پزشکان69035مقیمیاله حجتتهرانتهران1692

تغذیه علوم کارشناسی0070694079لیسانس18-تمهاجرایروانیاردتهرانتهران1693

پزشکی حرفهای دکترای2802508466پزشکان47609مهامسعیدتهرانتهران1694

بیهوشی تخصص2162073153پزشکان60031مهدویمحمدتقیتهرانتهران1695

دندانپزشکی حرفهای دکترای0036978175دندانپزشکان66234مهدیمحمدرضاتهرانتهران1696

داخلی بیماریهای تخصص0384089151پزشکان30006موسویسیدحسنتهرانتهران1697

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0064341585پزشکان101149تهرانی میردامادیسیدمحمدحسینتهرانتهران1698

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای0048094722مامایی6646-ممیرموالئیطاهره سیدهتهرانتهران1699

زایمان و زنان تخصص2091855790پزشکان37120میکانیکمریمتهرانتهران1700

روانپزشکی تخصص1285136012پزشکان127026نجارزادگانمحمدرضاتهرانتهران1701

داخلی بیماریهای تخصص0050685341پزشکان50215مقدم نجفیطیبهتهرانتهران1702

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3051230855پزشکان114997نژادییاسرتهرانتهران1703

داروسازی حرفهای دکترای2755499184داروسازان17096-دازرلو نعمتیداودتهرانتهران1704

پزشکی حرفهای دکترای0051222450پزشکان41624نوروزیامیرتهرانتهران1705

پزشکی حرفهای دکترای4590529068پزشکان75496نوروزیغالمرضاتهرانتهران1706

(اوروانکولوژی) تناسلی و ادراری دستگاه سرطانشناسی فلوشیپ4323325851پزشکان31346نوروزیمحمدرضاتهرانتهران1707

خانواده پزشکی تخصص3130933387پزشکان118228گوشکی نوریابراهیمتهرانتهران1708

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1870662318آزمایشگاه208-آ-عضمیر نیکعبدالرحیمتهرانتهران1709

پزشکی حرفهای دکترای1261774337پزشکان58867واعظیامیرحسینتهرانتهران1710

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق1289414963پزشکان90469واهبمجتبیتهرانتهران1711

آزمایشگاهی ایمنیشناسی تخصص0491131089آزمایشگاه940-آوجگانیمحمدتهرانتهران1712

پزشکی حرفهای دکترای1461609593پزشکان83588ودودیشهرامتهرانتهران1713

داروسازی حرفهای دکترای0384459358داروسازان1431-دفراهانی والشجردیغالمرضاتهرانتهران1714

داروسازی حرفهای دکترای2140173333داروسازان6324-دوالئیمهرانتهرانتهران1715



عروق و قلب جراحی تخصص فوق5769970480پزشکان48124گلوردی یعقوبیعلیرضاتهرانتهران1716

پزشکی حرفهای دکترای0032924305پزشکان28286اسدیهاشمدماوندتهران1717

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0047425687آزمایشگاه15-آ-عیار آبمهدیدماوندتهران1718

مامایی کارشناسی0037099329مامایی2059-مآقائیمریمدماوندتهران1719

دندانپزشکی حرفهای دکترای0070987645دندانپزشکان126071دعویسرائی باقریگلنازدماوندتهران1720

فیزیوتراپی کارشناسی2141004233لیسانس297-فبالوبهزاددماوندتهران1721

پزشکی حرفهای دکترای0041271165پزشکان67246گنجی پورهدایتعلیدماوندتهران1722

پزشکی حرفهای دکترای0439597390پزشکان93124امینی حاجیزهرادماوندتهران1723

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0052100162پزشکان56006حسینیسیدعبدالمجیددماوندتهران1724

پزشکی حرفهای دکترای3060034311پزشکان150488سیاهکوهیپیماندماوندتهران1725

پزشکی حرفهای دکترای0439934168پزشکان140194صفریزهرادماوندتهران1726

داروسازی حرفهای دکترای0439934151داروسازان15762-دصفریفاطمهدماوندتهران1727

مامایی کارشناسی0081474032مامایی25862-ماطاقسرا طاهرینسیمدماوندتهران1728

اورژانس طب تخصص0062839721پزشکان115649قنبریحسامدماوندتهران1729

پزشکی حرفهای دکترای0439275989پزشکان40648مرشدیاکبر علیدماوندتهران1730

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق0439582921پزشکان35898مهدیانییدالهدماوندتهران1731

داروسازی حرفهای دکترای0439579961داروسازان6896-دموحدحسیندماوندتهران1732

پزشکی حرفهای دکترای0056405499پزشکان61368بافقی ناظمعلیرضادماوندتهران1733

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0439584833پزشکان40107نصیریسعیددماوندتهران1734

داروسازی حرفهای دکترای0059803541داروسازان13574-دنورمحمدیمحمددماوندتهران1735

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی0056476000لیسانس1530-فبهرامیرضا علیکریم رباطتهران1736

تغذیه علوم کارشناسی2161662384لیسانس632-تحامدیفریدکریم رباطتهران1737

پزشکی حرفهای دکترای0384501771پزشکان38412دماوندی حیدرزادهامیرهوشنگکریم رباطتهران1738

پزشکی حرفهای دکترای4897987016پزشکان62302رجبیعلیکریم رباطتهران1739

کودکان بیماریهای تخصص0651705886پزشکان39225زراعتیمحمدحسنکریم رباطتهران1740

پزشکی حرفهای دکترای2161562290پزشکان55704شیروانیمهردادکریم رباطتهران1741

دندانپزشکی حرفهای دکترای0065259361دندانپزشکان134194آبادی خلج صفائیکامرانکریم رباطتهران1742

داروسازی حرفهای دکترای1639091025داروسازان12011-دمحمدپورمریمکریم رباطتهران1743

مامایی کارشناسی0058419561مامایی3576-مسعادت محمدیفرحنازکریم رباطتهران1744

پزشکی حرفهای دکترای0383700329پزشکان115494نژاد محمدیحمیدکریم رباطتهران1745

پزشکی حرفهای دکترای4910542851پزشکان50356معصومیعلیرضاکریم رباطتهران1746

پزشکی حرفهای دکترای5669552271پزشکان87793جان گلی مقیمیکاظمکریم رباطتهران1747

فیزیوتراپی کارشناسی5169617089لیسانس457-فهندمیهادیکریم رباطتهران1748

مامایی کارشناسی1971411752مامایی35230-ماوروند یوسفیشهنازکریم رباطتهران1749

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0045375259آزمایشگاه108-آ-عیونسیرضا علیکریم رباطتهران1750

پزشکی حرفهای دکترای0939585261پزشکان75044احمدیرؤیاقدس شهرتهران1751

پزشکی حرفهای دکترای5459757886پزشکان90983اروانیعبدالهقدس شهرتهران1752

پزشکی حرفهای دکترای1370870558پزشکان84875حافظ اشرفیاصغرقدس شهرتهران1753

پزشکی حرفهای دکترای1750426498پزشکان84729ایالنلوداریوشقدس شهرتهران1754



فیزیوتراپی کارشناسی0081129718لیسانس3965-فباباحبیبمهشیدقدس شهرتهران1755

پزشکی حرفهای دکترای0036608211پزشکان44475خاصی باغمنصورقدس شهرتهران1756

دندانپزشکی حرفهای دکترای0859317269دندانپزشکان154711فر بهشتیمحمودقدس شهرتهران1757

داروسازی حرفهای دکترای0074871218داروسازان14055-دبیگلریعلیرضاقدس شهرتهران1758

دندانپزشکی حرفهای دکترای4722581975دندانپزشکان144217ثابت پوربهشتیانمهدیقدس شهرتهران1759

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0063170310پزشکان119363پیروزیپیروزقدس شهرتهران1760

دندانپزشکی حرفهای دکترای0940739364دندانپزشکان97406ترجمانبتول سیدهقدس شهرتهران1761

پزشکی حرفهای دکترای0046882820پزشکان57998بوترابی ترکمانعلیرضاقدس شهرتهران1762

(درماتوپاتولوژی) پوست آسیبشناسی فلوشیپ0051652463پزشکان30649زارع حقمجیدرضاقدس شهرتهران1763

داروسازی حرفهای دکترای4360218060داروسازان22020-دلوها خدابندهبهروزقدس شهرتهران1764

دندانپزشکی حرفهای دکترای2691258981دندانپزشکان27552خدادوستمسعودقدس شهرتهران1765

داروسازی حرفهای دکترای0829358544داروسازان11310-دخرسندیرضاقدس شهرتهران1766

مامایی کارشناسی0039453375مامایی124-مدرویشلو قره ذاکریرؤیاقدس شهرتهران1767

داروسازی حرفهای دکترای0036788090داروسازان6268-دربیعیبهمنقدس شهرتهران1768

پزشکی حرفهای دکترای0047813751پزشکان53002رشیدپورائیرؤیاقدس شهرتهران1769

پزشکی حرفهای دکترای0452799635پزشکان70409رضاپورامیرمحسنقدس شهرتهران1770

پزشکی حرفهای دکترای4999658208پزشکان92199کشتلی رفیعیمحمدرضاقدس شهرتهران1771

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ0070659052پزشکان80549رکنینویدقدس شهرتهران1772

پزشکی حرفهای دکترای2593807652پزشکان106273راد ساجدیعلیرضاقدس شهرتهران1773

مامایی ارشد کارشناسی4911666511مامایی24021-مپور ولی ستایشنسیمهقدس شهرتهران1774

پزشکی حرفهای دکترای3761927150پزشکان41025سروشمحمدقدس شهرتهران1775

داروسازی حرفهای دکترای2722533685داروسازان16186-دسمیعسیناقدس شهرتهران1776

پزشکی حرفهای دکترای0071694544پزشکان113788سمیعیساراقدس شهرتهران1777

پزشکی حرفهای دکترای0074174894پزشکان116158شجاعیشیرینقدس شهرتهران1778

پزشکی حرفهای دکترای1289604908پزشکان113025گنجه شفیعیعلیقدس شهرتهران1779

داروسازی حرفهای دکترای0010316930داروسازان19680-دشکریرضاقدس شهرتهران1780

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1376429624آزمایشگاه1167-آ-عصالحیفریباقدس شهرتهران1781

دندانپزشکی حرفهای دکترای0492461708دندانپزشکان61434طاهرخانیقبادقدس شهرتهران1782

داروسازی حرفهای دکترای2872282262داروسازان17838-دزاده عیسیعیسیقدس شهرتهران1783

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای6369031321آزمایشگاه915-آ-عغالمیحسینقدس شهرتهران1784

تغذیه علوم کارشناسی5849980849لیسانس5518-تفریدونیناصرقدس شهرتهران1785

داروسازی حرفهای دکترای4420001054داروسازان19964-دزاده کاشفیمسعودقدس شهرتهران1786

پزشکی حرفهای دکترای0610082396پزشکان165224پور کاوهناصرقدس شهرتهران1787

پزشکی حرفهای دکترای1050152433پزشکان154136کوثرکسریقدس شهرتهران1788

پزشکی حرفهای دکترای0057101116پزشکان62220پزشکی لسانپیمانقدس شهرتهران1789

مامایی کارشناسی1262096561مامایی25734-ملطفیعطیهقدس شهرتهران1790

مامایی کارشناسی1829144308مامایی36244-ممحجوبیانمحبوبهقدس شهرتهران1791

داروسازی حرفهای دکترای0080999123داروسازان19402-دمنتظرزهراقدس شهرتهران1792

پزشکی حرفهای دکترای3258394237پزشکان147436شجاعی موسویمجیدقدس شهرتهران1793



پزشکی حرفهای دکترای0081080451پزشکان149053میرخانیسیدمحمدقدس شهرتهران1794

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای3250398187مامایی17934-ماکباتانی ناظمنداقدس شهرتهران1795

(میکروبیولوژی) آزمایشگاهی میکروبشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای6189364403آزمایشگاه986-آنیاکانمحمدقدس شهرتهران1796

کودکان بیماریهای تخصص1288365306پزشکان121549ابطحیسیدامیرحسینشهریارتهران1797

پزشکی حرفهای دکترای1551955180پزشکان46030اصغریانامیرشهریارتهران1798

پزشکی حرفهای دکترای0384513042پزشکان80247اعرابیمحمدمهدیشهریارتهران1799

بیهوشی تخصص0036646032پزشکان64656میرزائی اقابیکمحمودشهریارتهران1800

دندانپزشکی حرفهای دکترای0052928888دندانپزشکان76872امجدیصدیقهشهریارتهران1801

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0051806320پزشکان52031امیدییدالهشهریارتهران1802

داروسازی حرفهای دکترای0064255387داروسازان10738-دامینیانغزالشهریارتهران1803

اعصاب و مغز جراحی تخصص6289378521پزشکان63045بفکینعبدالقیومشهریارتهران1804

(کولورکتال جراحی) بزرگ روده جراحی فلوشیپ0057169721پزشکان65596بیجاریآزیتاشهریارتهران1805

پزشکی حرفهای دکترای1971862509پزشکان55850پرویزیپروانهشهریارتهران1806

پزشکی حرفهای دکترای3620965587پزشکان160622پهلوانحسینعلیشهریارتهران1807

مامایی کارشناسی0070669376مامایی19368-مترکلیالشهریارتهران1808

عروق و قلب بیماریهای تخصص0067264433پزشکان111148امیدی جمالآرششهریارتهران1809

عمومی جراحی تخصص0046986553پزشکان63182جمیلیشاهینشهریارتهران1810

مامایی کارشناسی0061795577مامایی17361-ممطلق حمیدیلیالشهریارتهران1811

داروسازی حرفهای دکترای1262917107داروسازان6032-دخیرخواهکورسشهریارتهران1812

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1288094531پزشکان93488ربیعیمهنازشهریارتهران1813

پزشکی حرفهای دکترای5078776052پزشکان68898ملکی رجبیعادلشهریارتهران1814

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4430578052پزشکان35858مهرجردی زارعجوادشهریارتهران1815

داروسازی حرفهای دکترای0051871351داروسازان10375-دزندمریمشهریارتهران1816

دندانپزشکی حرفهای دکترای0420594541دندانپزشکان92615زوارئهمحسنشهریارتهران1817

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق0943370981پزشکان97382سبحانیاله روحشهریارتهران1818

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص5198882143پزشکان108051زاده شریفامیرشهریارتهران1819

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3051147885پزشکان62322آباد پورهمت شیربیگیمحمدشهریارتهران1820

داروسازی حرفهای دکترای2161712144داروسازان10891-دکوچکسرائی صفائیمحمدرضاشهریارتهران1821

داروسازی حرفهای دکترای2801196061داروسازان10491-دصوفیانیحسنشهریارتهران1822

پزشکی حرفهای دکترای0056169515پزشکان118708ظفرپیمانشهریارتهران1823

زایمان و زنان تخصص0071827269پزشکان114784عباسینداشهریارتهران1824

دندانپزشکی حرفهای دکترای2219794881دندانپزشکان140221عالئیسیدمصطفیشهریارتهران1825

داخلی بیماریهای تخصص0040759962پزشکان40956فرهمندفرهادشهریارتهران1826

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0073179213پزشکان109978کاظمیپیمانشهریارتهران1827

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1651146853پزشکان67252کریمیرضاشهریارتهران1828

دندانپزشکی حرفهای دکترای0061286079دندانپزشکان73441لکاشیالشهریارتهران1829

پزشکی حرفهای دکترای0052617920پزشکان35713کیوی مردانیمحمدشهریارتهران1830

اورژانس طب تخصص0383685532پزشکان103416نجفی مرعشیسیدعلیرضاشهریارتهران1831

پزشکی حرفهای دکترای0037036807پزشکان55687مسافریاکبر علیشهریارتهران1832



پزشکی حرفهای دکترای4230541546پزشکان77448حسینی ملکسیدایوبشهریارتهران1833

مامایی کارشناسی4900298344مامایی47341-مشهربابکی منگلیانعاطفهشهریارتهران1834

پزشکی حرفهای دکترای1260420027پزشکان57395نامیمنصورشهریارتهران1835

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0040743683آزمایشگاه809-آ-عاکبری نژادفرزادشهریارتهران1836

پزشکی حرفهای دکترای2431790657پزشکان68051نژاد نوریفرشادشهریارتهران1837

زایمان و زنان تخصص3256413757پزشکان120212یاریرضوانشهریارتهران1838

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2002116520پزشکان63259یزدیداودشهریارتهران1839

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی0065053591لیسانس13-شیزدیناصرشهریارتهران1840

دندانپزشکی حرفهای دکترای1660025060دندانپزشکان154483الهرودی اسداللهییوسفقرچکتهران1841

پزشکی حرفهای دکترای3934390757پزشکان76307اکبریعباس علیقرچکتهران1842

مامایی کارشناسی0493562801مامایی26953-متندرو بایستهالهامقرچکتهران1843

فیزیوتراپی کارشناسی0422078174لیسانس3879-فپوریافرنرگسقرچکتهران1844

فیزیوتراپی کارشناسی0062639854لیسانس943-فپیریعباسقرچکتهران1845

دندانپزشکی حرفهای دکترای0589648500دندانپزشکان36168جعفریمرتضیقرچکتهران1846

داروسازی حرفهای دکترای0010640886داروسازان20249-دآقائی حاجیامیرحسینقرچکتهران1847

پزشکی حرفهای دکترای6399596955پزشکان40847زاده حسنجعفرقرچکتهران1848

دندانپزشکی حرفهای دکترای0050697031دندانپزشکان94269خضرائیسیدحمیدرضاقرچکتهران1849

پزشکی حرفهای دکترای1729437478پزشکان101833خبرشبستری خوشبهروزقرچکتهران1850

داروسازی حرفهای دکترای4030499376داروسازان14401-دخونساریسیدحسنقرچکتهران1851

مامایی کارشناسی0420074902مامایی19055-مرشمئیزهرهقرچکتهران1852

پزشکی حرفهای دکترای1500196398پزشکان46428زرگرزادهصمدقرچکتهران1853

دندانپزشکی حرفهای دکترای0532443675دندانپزشکان156849فراهانی زمانیاحمدرضاقرچکتهران1854

تغذیه علوم کارشناسی0410207497لیسانس5383-تشاهسونداودقرچکتهران1855

داروسازی حرفهای دکترای0942327489داروسازان8401-دزاده شکوهیحمیدرضاقرچکتهران1856

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص1817188151پزشکان62525عمادیعلیرضاقرچکتهران1857

پزشکی حرفهای دکترای1463922493پزشکان64145دویل زاده فریدونمحمدقرچکتهران1858

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0050340301آزمایشگاه177-آ-عقربانیمنصورقرچکتهران1859

پزشکی حرفهای دکترای0059581859پزشکان64597قریشیسیدهادیقرچکتهران1860

پزشکی حرفهای دکترای0942433211پزشکان109379زارچی کریمیسعیدقرچکتهران1861

پزشکی حرفهای دکترای1520185383پزشکان163969معصومیمسعودقرچکتهران1862

داروسازی حرفهای دکترای1581004613داروسازان10232-دیامچی مکاریعزیزقرچکتهران1863

دندانپزشکی حرفهای دکترای0080218581دندانپزشکان142970هاشمیانسیددانیالقرچکتهران1864

مامایی کارشناسی0075495023مامایی44245-مایالنی یوسفیآمنهقرچکتهران1865

پزشکی حرفهای دکترای0080112455پزشکان143263رضائی افخمامیرمالردتهران1866

پزشکی حرفهای دکترای1582526494پزشکان69946آذریجلیلمالردتهران1867

اورژانس طب تخصص1199330728پزشکان135488بحرینیاله سیدامینمالردتهران1868

پزشکی حرفهای دکترای4072197254پزشکان36327بهنودتورجمالردتهران1869

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1090232411آزمایشگاه271-آ-عپورمحمدیزهرهمالردتهران1870

اورژانس طب تخصص4433406627پزشکان131146آبادی نجف جعفریفرزانهمالردتهران1871



(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص0062141066دندانپزشکان103459مدیسه حدادیپژمانمالردتهران1872

داروسازی حرفهای دکترای0050590499داروسازان7775-دخانی حسینداریوشمالردتهران1873

پزشکی حرفهای دکترای1199236721پزشکان110590دهقانمصطفیمالردتهران1874

پزشکی حرفهای دکترای0054774411پزشکان84669ذوالفقاریسیدسعیدمالردتهران1875

مامایی کارشناسی0321412125مامایی12582-مورزنی رجبیمریممالردتهران1876

مامایی کارشناسی0045136955مامایی3951-مرضائیانسیهمالردتهران1877

پزشکی حرفهای دکترای0062245147پزشکان119049روستائیمریممالردتهران1878

پزشکی حرفهای دکترای2181445648پزشکان71905ساعیحمیدرضامالردتهران1879

پزشکی حرفهای دکترای6449799706پزشکان121552شوروزیاحمدمالردتهران1880

پزشکی حرفهای دکترای4879336076پزشکان92250صیادیاحمدمالردتهران1881

مامایی کارشناسی0057000727مامایی2853-مطالبیفریبامالردتهران1882

پزشکی حرفهای دکترای4500719016پزشکان53587عسگریغالمرضامالردتهران1883

پزشکی حرفهای دکترای4969504601پزشکان74466کاشانتوئی علیرضائیمرتضیمالردتهران1884

مامایی کارشناسی0083978984مامایی44025-مخانقاه کاظمیمعصومهمالردتهران1885

داروسازی حرفهای دکترای0050607758داروسازان3459-دمقدم کسمائیعلیرضامالردتهران1886

دندانپزشکی حرفهای دکترای1219370428دندانپزشکان60378معصومیمهردادمالردتهران1887

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی6529944761لیسانس1436-بمالئیجوادمالردتهران1888

پزشکی حرفهای دکترای6279550605پزشکان49156منصورسمائیشاپورمالردتهران1889

پزشکی حرفهای دکترای4132426599پزشکان53135نژاد موسویشهریارمالردتهران1890

کودکان بیماریهای تخصص2630808211پزشکان56728میرمسعودیمجیدمالردتهران1891

پزشکی حرفهای دکترای5458921933پزشکان71997ترکمانی نجفلویزیدالهمالردتهران1892

عروق و قلب بیماریهای تخصص3875461681پزشکان127961نورنیاانسیهمالردتهران1893

دندانپزشکی حرفهای دکترای3875510860دندانپزشکان159881نورنیاگالرهمالردتهران1894

داروسازی حرفهای دکترای0055020488داروسازان12839-داحمدیمحمدرضاورامینتهران1895

مامایی ارشد کارشناسی0052795381مامایی10666-ماردستانینرجسورامینتهران1896

پزشکی حرفهای دکترای2648752633پزشکان67330اسماعیلیشهرامورامینتهران1897

پزشکی حرفهای دکترای0041296151پزشکان55407اقامیریسعیدورامینتهران1898

گفتاردرمانی کارشناسی0420042423لیسانس941-گاکبریامیرورامینتهران1899

پزشکی حرفهای دکترای5409725468پزشکان54628داود السیداحمدورامینتهران1900

پزشکی حرفهای دکترای4500707204پزشکان72075ایمانیایرجورامینتهران1901

زایمان و زنان تخصص2031505262پزشکان31703راد آراستهامیرهورامینتهران1902

دندانپزشکی حرفهای دکترای0420977813دندانپزشکان76769آقائیحسینورامینتهران1903

پزشکی حرفهای دکترای5649369585پزشکان59438پویاناکبر علیورامینتهران1904

پزشکی حرفهای دکترای0420039430پزشکان71066تاتمحمدورامینتهران1905

مامایی کارشناسی0420988432مامایی4374-م تاجیکمعصومهورامینتهران1906

فقرات ستون جراحی فلوشیپ4650106753پزشکان98265جعفرپوربروجنیمحسنورامینتهران1907

پزشکی حرفهای دکترای0043444441پزشکان33285حجابیفریبرزورامینتهران1908

(فنی ارتوپدی) پروتز و ارتز کارشناسی0062539647لیسانس87-پ-اپژوه حکمتکامبیزورامینتهران1909

پزشکی حرفهای دکترای4569407900پزشکان61889خلیلیاصغر علیورامینتهران1910



اورژانس طب تخصص0421025565پزشکان100794دربندسرمازندرانیپروینورامینتهران1911

پزشکی حرفهای دکترای0050470345پزشکان72399دستیداودورامینتهران1912

دندانپزشکی حرفهای دکترای2992744042دندانپزشکان159186دهشعلیرضاورامینتهران1913

پزشکی حرفهای دکترای0421533961پزشکان48343جعفری رضائیعلیرضاورامینتهران1914

عمومی جراحی تخصص2296628931پزشکان26931رضویمحمدورامینتهران1915

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0453034713آزمایشگاه1555-آسیدمهدیاکبر سیدعلیورامینتهران1916

عروق و قلب بیماریهای تخصص0072573031پزشکان82095شادافزابهنازورامینتهران1917

مامایی کارشناسی0066839440مامایی10150-مشصتیشیرینورامینتهران1918

کودکان بیماریهای تخصص0050611951پزشکان38452شیرخوانیپروانهورامینتهران1919

کودکان بیماریهای تخصص2002973431پزشکان51639چغاسبزی شیریعبدالرحمنورامینتهران1920

دندانپزشکی حرفهای دکترای3256491731دندانپزشکان162203صفریبهزادورامینتهران1921

پزشکی حرفهای دکترای0421801433پزشکان35397طباطبائیالههورامینتهران1922

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4132118452پزشکان27772طباطبائیسیماورامینتهران1923

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0053229223پزشکان34385طرقیعلیورامینتهران1924

گفتاردرمانی کارشناسی0081408110لیسانس1373-گعباسیسودابهورامینتهران1925

زایمان و زنان تخصص0040585281پزشکان21206پور صاحب علممحمدورامینتهران1926

پزشکی حرفهای دکترای0420071008پزشکان102395فتحیعلیورامینتهران1927

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0651705444پزشکان30567پور قاسممحمدابراهیمورامینتهران1928

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص2300199289دندانپزشکان127305قائدشرفسحرورامینتهران1929

اورژانس طب تخصص0420539786پزشکان59971یوسفی کارخانهعبدالعظیمورامینتهران1930

پزشکی حرفهای دکترای0420636900پزشکان85273ها کارگرقمیمریمورامینتهران1931

پزشکی حرفهای دکترای0072680563پزشکان92372مقدم کاشانیامیرحسینورامینتهران1932

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص1755268610پزشکان26189کلهریشاهرخورامینتهران1933

مامایی کارشناسی0420072330مامایی11690-مکنگرلومریمورامینتهران1934

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0040751538پزشکان31286ارومیه مرادیانسیاوشورامینتهران1935

پزشکی حرفهای دکترای3991383837پزشکان90446مواثق مظفریعلیورامینتهران1936

پزشکی حرفهای دکترای0065622049پزشکان127402معنویسعیدورامینتهران1937

پزشکی حرفهای دکترای2802702947پزشکان101500زاده مالعباسافسانهورامینتهران1938

زایمان و زنان تخصص0421398418پزشکان131618میرجاننداورامینتهران1939

داروسازی حرفهای دکترای0048427608داروسازان14216-دمیرزائیابراهیمورامینتهران1940

مامایی کارشناسی2297334540مامایی2053-منحریرمرضیهورامینتهران1941

عمومی جراحی تخصص0048289647پزشکان36165نوروزخانیمرتضیورامینتهران1942

پزشکی حرفهای دکترای0048925012پزشکان46006زادهء یزدیسیامکورامینتهران1943

داروسازی حرفهای دکترای4650700183داروسازان17417-دبروجنی ابراهیمیجاللبروجنوبختیاری چهارمحال1944

کودکان بیماریهای تخصص4650466148پزشکان113208احمدیامینبروجنوبختیاری چهارمحال1945

کودکان بیماریهای تخصص4650095662پزشکان80388بروجنی اسدیفرهادبروجنوبختیاری چهارمحال1946

دندانپزشکی حرفهای دکترای4650359147دندانپزشکان87819اعتمادیاحمدبروجنوبختیاری چهارمحال1947

پزشکی حرفهای دکترای4622475049پزشکان59500ثابتیفریبابروجنوبختیاری چهارمحال1948

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1288858892آزمایشگاه1060-آ-عحمزهءمحمدرضابروجنوبختیاری چهارمحال1949



کودکان بیماریهای تخصص3051238562پزشکان104884سیریزی عسکریرضابروجنوبختیاری چهارمحال1950

فیزیوتراپی کارشناسی4650732301لیسانس3510-ففرادنبه فتاحیلیلیبروجنوبختیاری چهارمحال1951

دندانپزشکی حرفهای دکترای4640104413دندانپزشکان160672گندمانی قربانیمیثمبروجنوبختیاری چهارمحال1952

مامایی کارشناسی2721503219مامایی1036-مگلشاهیطاهرهبروجنوبختیاری چهارمحال1953

عمومی جراحی تخصص1292575311پزشکان128764میرمحمدصادقیسیدمحمدبروجنوبختیاری چهارمحال1954

تغذیه علوم کارشناسی4650413338لیسانس2644-تبروجنی همتیهومانبروجنوبختیاری چهارمحال1955

پزشکی حرفهای دکترای4650365041پزشکان46583بروجنی یارییوسفبروجنوبختیاری چهارمحال1956

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص4620137952پزشکان74065احمدپوردهکردیکوروششهرکردوبختیاری چهارمحال1957

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4621122436آزمایشگاه220-آ-عبهاءلوهورهرضاشهرکردوبختیاری چهارمحال1958

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص5279629073پزشکان32135جیوادناهیدشهرکردوبختیاری چهارمحال1959

دندانپزشکی حرفهای دکترای4621451741دندانپزشکان34541علی خواجهکفایتشهرکردوبختیاری چهارمحال1960

فیزیوتراپی کارشناسی2410977804لیسانس6119-فدادوندآرششهرکردوبختیاری چهارمحال1961

پزشکی حرفهای دکترای4621529201پزشکان120628درعلیرضاشهرکردوبختیاری چهارمحال1962

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1286791286پزشکان42612دهقانمرتضیشهرکردوبختیاری چهارمحال1963

مامایی کارشناسی4623074511مامایی3557-مسامانی دهقانینفیسهشهرکردوبختیاری چهارمحال1964

داروسازی حرفهای دکترای4621569767داروسازان10799-دزاده رجبشهریارشهرکردوبختیاری چهارمحال1965

عمومی جراحی تخصص1199203874پزشکان126117رحیمیرسولشهرکردوبختیاری چهارمحال1966

پزشکی حرفهای دکترای4621608827پزشکان107891روغنیآرششهرکردوبختیاری چهارمحال1967

(بالینی ایمونولوژی و آلرژی) بالینی ایمنیشناسی و آلرژی تخصص فوق4650588391پزشکان40031زمانیمحمدعلیشهرکردوبختیاری چهارمحال1968

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4622590670پزشکان110350سلیمانینداشهرکردوبختیاری چهارمحال1969

دندانپزشکی حرفهای دکترای2649158591دندانپزشکان30025سامانی شیروانیپورجشهرکردوبختیاری چهارمحال1970

پزشکی حرفهای دکترای6339258190پزشکان92100شلمزاری شیریانرسولشهرکردوبختیاری چهارمحال1971

دندانپزشکی حرفهای دکترای4650689686دندانپزشکان131020صادقیمحمدعلیشهرکردوبختیاری چهارمحال1972

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4621484850پزشکان48409طاهریشهالشهرکردوبختیاری چهارمحال1973

پزشکی حرفهای دکترای6299722428پزشکان101655طاهریمهرانشهرکردوبختیاری چهارمحال1974

عروق جراحی تخصص فوق0068805500پزشکان77341فرزانه علویبابکشهرکردوبختیاری چهارمحال1975

پزشکی حرفهای دکترای4621576739پزشکان93024فردوسیانشهنازشهرکردوبختیاری چهارمحال1976

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4621701800پزشکان111718سامانی فریدنیالسادات اکرمشهرکردوبختیاری چهارمحال1977

پزشکی حرفهای دکترای0055382533پزشکان59600فالحیمصطفیشهرکردوبختیاری چهارمحال1978

(پریناتولوژی) جنین و مادر طب فلوشیپ4621783742پزشکان124401بهادرانی باغ کاوهفهیمهشهرکردوبختیاری چهارمحال1979

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4622482053پزشکان56089مالکیشهابشهرکردوبختیاری چهارمحال1980

پزشکی حرفهای دکترای1092122206پزشکان141865محمدیعلیشهرکردوبختیاری چهارمحال1981

داروسازی حرفهای دکترای4620431338داروسازان18310-دنافچی مردانیحسینشهرکردوبختیاری چهارمحال1982

پزشکی حرفهای دکترای4679555890پزشکان82759مطهریطهماسبشهرکردوبختیاری چهارمحال1983

چشمی خارج و قرنیه فلوشیپ4621391941پزشکان26577معمارزادههللا سیدعزتشهرکردوبختیاری چهارمحال1984

گفتاردرمانی کارشناسی4650099651لیسانس251-گبروجنی منصوریرضاشهرکردوبختیاری چهارمحال1985

پزشکی حرفهای دکترای4623137783پزشکان96926نادریاکبر علیشهرکردوبختیاری چهارمحال1986

انسانی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای4621974297آزمایشگاه1574-آچالشتری زاده هاشممرتضیشهرکردوبختیاری چهارمحال1987

(یو سی آی) ویژه مراقبتهای فلوشیپ4679009454پزشکان92056یداللهیفرخشهرکردوبختیاری چهارمحال1988



دندانپزشکی حرفهای دکترای4622994526دندانپزشکان60970یزدانیکیومرثشهرکردوبختیاری چهارمحال1989

داروسازی حرفهای دکترای4610372711داروسازان22410-دوردنجانی اسمعیلیایمانفارسانوبختیاری چهارمحال1990

مامایی کارشناسی4679399422مامایی20650-مفارسانی جعفریاعظمفارسانوبختیاری چهارمحال1991

کودکان بیماریهای تخصص4679369965پزشکان61869فارسانی خسرویمحمدحسنفارسانوبختیاری چهارمحال1992

داروسازی حرفهای دکترای4679386223داروسازان12877-دسلیمانیحسنفارسانوبختیاری چهارمحال1993

پزشکی حرفهای دکترای4679362200پزشکان35321فارسانی سلیمانیمنوچهرفارسانوبختیاری چهارمحال1994

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4650515122پزشکان125795بروجنی شیروانیفریدفارسانوبختیاری چهارمحال1995

دندانپزشکی حرفهای دکترای4679839724دندانپزشکان136852فارسانی غفاریمهدیفارسانوبختیاری چهارمحال1996

پزشکی حرفهای دکترای4679366400پزشکان143863فارسانی فاضلیمجیدفارسانوبختیاری چهارمحال1997

پزشکی حرفهای دکترای4679369388پزشکان54549فروزندهمحمودفارسانوبختیاری چهارمحال1998

پزشکی حرفهای دکترای4679001178پزشکان58310محمدیایرجفارسانوبختیاری چهارمحال1999

فیزیوتراپی کارشناسی4679852372لیسانس4590-ففارسانی محمدیفاطمهفارسانوبختیاری چهارمحال2000

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4679426489پزشکان131728معینیاسرفارسانوبختیاری چهارمحال2001

فیزیوتراپی کارشناسی4669955985لیسانس3631-فگچی گل اسماعیلیزهرالردگانوبختیاری چهارمحال2002

پزشکی حرفهای دکترای0069620237پزشکان114050باقریاناله روحلردگانوبختیاری چهارمحال2003

پزشکی حرفهای دکترای1289481172پزشکان91279قودجانییلدالردگانوبختیاری چهارمحال2004

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4669687158آزمایشگاه4155-آبردبری محمدیعلیلردگانوبختیاری چهارمحال2005

زایمان و زنان تخصص4668760587پزشکان101454گچی کل محمودیتهمینهلردگانوبختیاری چهارمحال2006

پزشکی حرفهای دکترای4660016358پزشکان158891لنگی خواجه منصوریانسیمینلردگانوبختیاری چهارمحال2007

مامایی کارشناسی1288002335مامایی4502-مشهرکی نکوئیمژگانلردگانوبختیاری چهارمحال2008

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0651715091پزشکان37635احسانبخشعلیرضابیرجندجنوبی خراسان2009

عروق و قلب بیماریهای تخصص0859550958پزشکان101031ازدکیناهیدبیرجندجنوبی خراسان2010

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0651660688آزمایشگاه86-آ-عآیتیحمیدبیرجندجنوبی خراسان2011

دندانپزشکی حرفهای دکترای0651206758دندانپزشکان61144مود باللیخلیلبیرجندجنوبی خراسان2012

پزشکی حرفهای دکترای5639900016پزشکان91061بهرامیسامانبیرجندجنوبی خراسان2013

زایمان و زنان تخصص3621260471پزشکان127749جعفریسادات فهیمهبیرجندجنوبی خراسان2014

پزشکی حرفهای دکترای0920446620پزشکان155971کیا حاتمیالههبیرجندجنوبی خراسان2015

پزشکی حرفهای دکترای0652371825پزشکان73893زاده حسینعلیبیرجندجنوبی خراسان2016

مامایی کارشناسی0651858682مامایی32848-مذاکریملیحهبیرجندجنوبی خراسان2017

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0651737958پزشکان48545ریاسیحمیدرضابیرجندجنوبی خراسان2018

پزشکی حرفهای دکترای0937816477پزشکان68338ریاسیحمیدهبیرجندجنوبی خراسان2019

فیزیوتراپی کارشناسی0651729947لیسانس1430-فپور زاهدیمهدیبیرجندجنوبی خراسان2020

زایمان و زنان تخصص0942258142پزشکان60433الدین سیففرزانهبیرجندجنوبی خراسان2021

دندانپزشکی حرفهای دکترای0653246668دندانپزشکان135917گیو شاهیمحسنبیرجندجنوبی خراسان2022

پزشکی حرفهای دکترای0651762936پزشکان73896شایستهمجیدبیرجندجنوبی خراسان2023

ارتودانتیکس تخصص0945234252دندانپزشکان133465شکیبسیدحجتبیرجندجنوبی خراسان2024

بیهوشی تخصص0769465897پزشکان89057شکیبمجیدبیرجندجنوبی خراسان2025

داروسازی حرفهای دکترای0640239226داروسازان21097-دشمشیرگرانفرزانهبیرجندجنوبی خراسان2026

کودکان قلب بیماریهای تخصص فوق0839863977پزشکان66868ابرقوئی صالحیفرودبیرجندجنوبی خراسان2027



(ایمونوهماتولوژی) خونشناسی و ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای5239861102آزمایشگاه2703-آسرآب عنانیغالمرضابیرجندجنوبی خراسان2028

پزشکی حرفهای دکترای0651748429پزشکان56554لطیفیمجیدرضابیرجندجنوبی خراسان2029

مامایی کارشناسی3256371981مامایی31023-مماسوریندابیرجندجنوبی خراسان2030

داروسازی حرفهای دکترای0652489461داروسازان6247-دنیا متقیاحمدبیرجندجنوبی خراسان2031

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0870441310لیسانس1277-بمحمدپورمجتبیبیرجندجنوبی خراسان2032

مامایی کارشناسی0910094519مامایی47362-ممحمدیمریمبیرجندجنوبی خراسان2033

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ0651689015پزشکان27425مقدم مشرقیحمیدرضابیرجندجنوبی خراسان2034

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0651764955پزشکان70208موحددانشمسعودرضابیرجندجنوبی خراسان2035

داخلی بیماریهای تخصص0650150716پزشکان68109نخعیفریبابیرجندجنوبی خراسان2036

(میکروبیولوژی) آزمایشگاهی میکروبشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای0839496028پزشک61257نمائیمحمدحسنبیرجندجنوبی خراسان2037

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0452102723آزمایشگاه275-آ-عنیا هادویهایدهبیرجندجنوبی خراسان2038

داروسازی حرفهای دکترای0839505231داروسازان9345-دصفار اخوانمهدیطبسجنوبی خراسان2039

داخلی بیماریهای تخصص0943273595پزشکان76280بقائیبیتاطبسجنوبی خراسان2040

پزشکی حرفهای دکترای0839195826پزشکان47157جعفریباقرطبسجنوبی خراسان2041

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0839904541پزشکان129530مقدم جعفریانفهیمهطبسجنوبی خراسان2042

دندانپزشکی حرفهای دکترای0859867641دندانپزشکان126201حیدریمحسنطبسجنوبی خراسان2043

دندانپزشکی حرفهای دکترای0839494556دندانپزشکان58507رستمیسعیدطبسجنوبی خراسان2044

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0839520913لیسانس665-برشیدیمصطفیطبسجنوبی خراسان2045

پزشکی حرفهای دکترای0839469020پزشکان46509زمانیمحمدطبسجنوبی خراسان2046

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2391683456پزشکان102223غالمیاحسانطبسجنوبی خراسان2047

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0064242943پزشکان95768کامکارنداطبسجنوبی خراسان2048

زایمان و زنان تخصص0839510365پزشکان84877کالنیفرحطبسجنوبی خراسان2049

پزشکی حرفهای دکترای0859286487پزشکان67530گازرانیوحیدرضاطبسجنوبی خراسان2050

پزشکی حرفهای دکترای0839487991پزشکان51143هادیانمحمدامینطبسجنوبی خراسان2051

مامایی کارشناسی0880007559مامایی29842-ماحمدنژادفاطمهقائنجنوبی خراسان2052

پزشکی حرفهای دکترای6529737790پزشکان89104احمدیسعیدقائنجنوبی خراسان2053

دندانپزشکی حرفهای دکترای0889552045دندانپزشکان67319اسدیانهللا نعمتقائنجنوبی خراسان2054

پزشکی حرفهای دکترای0889316570پزشکان75261پورمقدم اسماعیلمحمدحسینقائنجنوبی خراسان2055

داروسازی حرفهای دکترای0829429689داروسازان14574-داشعریحسینقائنجنوبی خراسان2056

داروسازی حرفهای دکترای0889018324داروسازان7299-دزاده تقیمحمدقائنجنوبی خراسان2057

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0889019134لیسانس760-بخالصیمریمقائنجنوبی خراسان2058

پزشکی حرفهای دکترای6529906150پزشکان90556رازقیحسنقائنجنوبی خراسان2059

دندانپزشکی حرفهای دکترای0880097981دندانپزشکان154637رزوینیرامینقائنجنوبی خراسان2060

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0889037231پزشکان108139مهموئی رضوانیزهراقائنجنوبی خراسان2061

فیزیوتراپی کارشناسی0769120288لیسانس2162-ففر زنگنهابراهیمقائنجنوبی خراسان2062

مامایی کارشناسی0889028664مامایی12572-مصائبیزهراقائنجنوبی خراسان2063

عروق و قلب بیماریهای تخصص0651275040پزشکان76991فر عارفیمحمدرضاقائنجنوبی خراسان2064

داخلی بیماریهای تخصص6529682317پزشکان95900قاصریحمیدرضاقائنجنوبی خراسان2065

پزشکی حرفهای دکترای6529682351پزشکان82098ناصریمحمدصادققائنجنوبی خراسان2066



پزشکی حرفهای دکترای0749801042پزشکان143008ماکوئی ابوبکرینعیمتایبادرضوی خراسان2067

دندانپزشکی حرفهای دکترای0920822363دندانپزشکان161747احدیانعلیرضاتایبادرضوی خراسان2068

پزشکی حرفهای دکترای4988454150پزشکان110480احراریبهاءالدینتایبادرضوی خراسان2069

پزشکی حرفهای دکترای0946974292پزشکان154941خوافی احراریمبینتایبادرضوی خراسان2070

فیزیوتراپی کارشناسی0720189691لیسانس5075-فگری اسحقییگانهتایبادرضوی خراسان2071

پزشکی حرفهای دکترای0942268709پزشکان62923بجستانی اصغریحمیدرضاتایبادرضوی خراسان2072

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0829396241پزشکان146957زاده امانحمیدتایبادرضوی خراسان2073

مامایی کارشناسی0902222457مامایی13122-مآریافائزهتایبادرضوی خراسان2074

پزشکی حرفهای دکترای0760063869پزشکان160885باعقیدهزهرهتایبادرضوی خراسان2075

زایمان و زنان تخصص0933380968پزشکان135863خلخالی برادرانمیناتایبادرضوی خراسان2076

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0749399473پزشکان119377رودی بهجتیعاطفهتایبادرضوی خراسان2077

عروق و قلب بیماریهای تخصص0942780841پزشکان95344توالئیعلیرضاتایبادرضوی خراسان2078

پزشکی حرفهای دکترای0748803947پزشکان38326حسینیسیدمحمدمهدیتایبادرضوی خراسان2079

داروسازی حرفهای دکترای0749881402داروسازان16828-دئی مشهدریزه رحمانیابوبکرتایبادرضوی خراسان2080

کودکان بیماریهای تخصص0942632087پزشکان137663رنگیانتکتمتایبادرضوی خراسان2081

روانپزشکی تخصص0941217337پزشکان117730رنگیانمرضیهتایبادرضوی خراسان2082

پزشکی حرفهای دکترای0732395003پزشکان156422گی ریزهفاطمهتایبادرضوی خراسان2083

پزشکی حرفهای دکترای1062697294پزشکان57168مبارکیمهدیتایبادرضوی خراسان2084

دندانپزشکی حرفهای دکترای5219565915دندانپزشکان117196محمدآبادیعلیتایبادرضوی خراسان2085

عمومی جراحی تخصص0943540097پزشکان130972معصومیاحسانتایبادرضوی خراسان2086

کاردرمانی کارشناسی0760019428لیسانس1371-د-کنازکنرگستایبادرضوی خراسان2087

داخلی بیماریهای تخصص0942608712پزشکان126514یزدی نجارانحامدتایبادرضوی خراسان2088

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای5229430710آزمایشگاه372-آ-عنشتیفانی فرجام نیکمهدیتایبادرضوی خراسان2089

زایمان و زنان تخصص0731667921پزشکان28264احمدیحورانجام تربترضوی خراسان2090

عمومی جراحی تخصص2298558061پزشکان114323قجرلو اسدیامیدجام تربترضوی خراسان2091

داروسازی حرفهای دکترای0730992098داروسازان8557-دآزادیمعصومهجام تربترضوی خراسان2092

پزشکی حرفهای دکترای0731709901پزشکان85237تولیتمحمودرضاجام تربترضوی خراسان2093

مامایی کارشناسی3341189191مامایی8706-مثمانزهراجام تربترضوی خراسان2094

دندانپزشکی حرفهای دکترای0732392578دندانپزشکان147965جامیزهراجام تربترضوی خراسان2095

مامایی کارشناسی0731267982مامایی12369-مجزآبادی حقیقیفاطمهجام تربترضوی خراسان2096

داروسازی حرفهای دکترای0731558936داروسازان9686-دخوبزادزهراجام تربترضوی خراسان2097

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0940573539آزمایشگاه499-آ-عاسکوئی زاده رحیممحمدجام تربترضوی خراسان2098

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0731704304پزشکان71908رستمیوحیدجام تربترضوی خراسان2099

فیزیوتراپی کارشناسی0946176981لیسانس4362-فرنجبرمحسنجام تربترضوی خراسان2100

پزشکی حرفهای دکترای1060307601پزشکان38694مبارکیهادیجام تربترضوی خراسان2101

پزشکی حرفهای دکترای0943163668پزشکان38447مختارپورفرزانهجام تربترضوی خراسان2102

دندانپزشکی حرفهای دکترای0749697679دندانپزشکان76097مهاجریحسینجام تربترضوی خراسان2103

دندانپزشکی حرفهای دکترای0941145379دندانپزشکان118453مهدیزادهمحمدعلیجام تربترضوی خراسان2104

دندانپزشکی حرفهای دکترای0731696379دندانپزشکان93442ناصریعبدالخالقجام تربترضوی خراسان2105



پزشکی حرفهای دکترای0700247361پزشکان58618باصریسیماحیدریه تربترضوی خراسان2106

عروق و قلب بیماریهای تخصص0651708958پزشکان29032بهلگردیمحمدحیدریه تربترضوی خراسان2107

فیزیوتراپی کارشناسی0700784632لیسانس1358-فجهانشیریاحمدحیدریه تربترضوی خراسان2108

داروسازی حرفهای دکترای0769596169داروسازان6486-دحبیبیعلیحیدریه تربترضوی خراسان2109

پزشکی حرفهای دکترای0703555529پزشکان63337حیدریفرهادحیدریه تربترضوی خراسان2110

اعصاب و مغز جراحی تخصص0703535994پزشکان38744خواجگیمحمدعلیحیدریه تربترضوی خراسان2111

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص6519694436پزشکان121854آرافرزقی رزمهادیحیدریه تربترضوی خراسان2112

مامایی کارشناسی0919566138مامایی13628-مرفیعیمریمحیدریه تربترضوی خراسان2113

پزشکی حرفهای دکترای6519826863پزشکان52870روشنیفریدونحیدریه تربترضوی خراسان2114

پزشکی حرفهای دکترای0702373591پزشکان51634زاده سراجهادیحیدریه تربترضوی خراسان2115

پزشکی حرفهای دکترای0054952492پزشکان66748گی قلعه سهرامینحیدریه تربترضوی خراسان2116

پزشکی حرفهای دکترای0700247173پزشکان53263شرکتغالمرضاحیدریه تربترضوی خراسان2117

فیزیوتراپی کارشناسی0701886625لیسانس3291-فصباغیحسنحیدریه تربترضوی خراسان2118

دندانپزشکی حرفهای دکترای0703538217دندانپزشکان73540سیوکی کوثریمحمدحیدریه تربترضوی خراسان2119

مامایی کارشناسی0702619191مامایی24276-مفر مجیدیمحبوبهحیدریه تربترضوی خراسان2120

پزشکی حرفهای دکترای0939612410پزشکان71424پسند مرتضویسیدعلیرضاحیدریه تربترضوی خراسان2121

زایمان و زنان تخصص0320169065پزشکان135388فرد اسالمی نجاتساراحیدریه تربترضوی خراسان2122

پزشکی حرفهای دکترای0036592358پزشکان40075نسیمسامحیدریه تربترضوی خراسان2123

بیهوشی تخصص6310088051پزشکان64089هاشمیسیدمرتضیحیدریه تربترضوی خراسان2124

مامایی کارشناسی0932208622مامایی30650-موفادارمرادیسمانهحیدریه تربترضوی خراسان2125

داروسازی حرفهای دکترای0720084008داروسازان19486-درودی احراریضیاءالحقخوافرضوی خراسان2126

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0037872168آزمایشگاه297-آازقندیمهرالزمانخوافرضوی خراسان2127

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص6249348301آزمایشگاه2955-آاکبریابراهیمخوافرضوی خراسان2128

کودکان بیماریهای تخصص6289743252پزشکان114078یاری الهاحمدخوافرضوی خراسان2129

پزشکی حرفهای دکترای0768843804پزشکان63144پویاعبدالمجیدخوافرضوی خراسان2130

فیزیوتراپی کارشناسی0760075255لیسانس5175-فرودی تجددخواهنادرخوافرضوی خراسان2131

پزشکی حرفهای دکترای0769847481پزشکان159080رودی توکلیمژدهخوافرضوی خراسان2132

دندانپزشکی حرفهای دکترای0769856152دندانپزشکان142233پور رحماننعیمخوافرضوی خراسان2133

مامایی کارشناسی0760136483مامایی46800-مزنگنهمهدیهخوافرضوی خراسان2134

دندانپزشکی حرفهای دکترای0937930423دندانپزشکان89907رودی سربزیناهیدخوافرضوی خراسان2135

پزشکی حرفهای دکترای0769841465پزشکان147583مجاورملیحهخوافرضوی خراسان2136

پزشکی حرفهای دکترای0769857043پزشکان142095مطیعافسانهخوافرضوی خراسان2137

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0769469868لیسانس141-بمعتبرمهریخوافرضوی خراسان2138

عمومی جراحی تخصص0769493734پزشکان132363رودی مقیمیعلیخوافرضوی خراسان2139

پزشکی حرفهای دکترای0082110581پزشکان141860یحیائیهدیخوافرضوی خراسان2140

پزشکی حرفهای دکترای0760044694پزشکان151988رودی یکتایحامدخوافرضوی خراسان2141

مامایی کارشناسی0779042158مامایی6249-مپاکروانسهیالدرگزرضوی خراسان2142

پزشکی حرفهای دکترای0778817581پزشکان80230تنومندمهتابدرگزرضوی خراسان2143

فیزیوتراپی کارشناسی3660410063لیسانس5544-فتیغ جهاناسماعیلدرگزرضوی خراسان2144



دندانپزشکی حرفهای دکترای0922220352دندانپزشکان162591حلیمیجواددرگزرضوی خراسان2145

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی2755828080لیسانس1641-بزینالیمیریعقوبدرگزرضوی خراسان2146

پزشکی حرفهای دکترای0872310711پزشکان56310شکورینشاطدرگزرضوی خراسان2147

پزشکی حرفهای دکترای0779519078پزشکان116134آبادی لطف صادقیامیندرگزرضوی خراسان2148

داروسازی حرفهای دکترای0779625420داروسازان13128-دآبادی لطف صادقیعماددرگزرضوی خراسان2149

پزشکی حرفهای دکترای0779565002پزشکان130199ساداتی صارمیجواددرگزرضوی خراسان2150

مامایی ارشد کارشناسی0770030491مامایی47434-مصیادیفاطمهدرگزرضوی خراسان2151

عروق و قلب بیماریهای تخصص0939047403پزشکان130877حسینی ضابطیانفاطمهدرگزرضوی خراسان2152

دندانپزشکی حرفهای دکترای0920825575دندانپزشکان149255استاد فرخیمهدیدرگزرضوی خراسان2153

پزشکی حرفهای دکترای1050170725پزشکان160870باغی قرهزهرادرگزرضوی خراسان2154

داخلی بیماریهای تخصص0945396961پزشکان152104دوست نیکنازنیندرگزرضوی خراسان2155

داروسازی حرفهای دکترای0793646251داروسازان13408-داسحاقیانعلیسبزواررضوی خراسان2156

عروق و قلب بیماریهای تخصص0779887913پزشکان144814اسماعیلیانجمیلسبزواررضوی خراسان2157

دندانپزشکی حرفهای دکترای0793341604دندانپزشکان27850زاده اکبریعباسسبزواررضوی خراسان2158

مامایی کارشناسی0790289970مامایی2826-مانوریمرضیهسبزواررضوی خراسان2159

کاردرمانی ارشد کارشناسی0890015058لیسانس1051-د-کایازیرضاسبزواررضوی خراسان2160

پزشکی حرفهای دکترای0064012344پزشکان77930ایرانیکورشسبزواررضوی خراسان2161

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0790875454پزشکان102994نیک ایمانیحسنسبزواررضوی خراسان2162

داروسازی حرفهای دکترای0780259920داروسازان21844-دبابائیکیاناسبزواررضوی خراسان2163

سالمندی طب تخصص0639800149پزشکان134328آبادی بداغمحمدسبزواررضوی خراسان2164

داروسازی حرفهای دکترای0780489411داروسازان22594-دثانی تصدیقیامیرمحمدسبزواررضوی خراسان2165

زایمان و زنان تخصص0940989689پزشکان114618شهری جعفریانموناسبزواررضوی خراسان2166

کودکان بیماریهای تخصص0934517142پزشکان82973اکبریان جلیلیمهدیسبزواررضوی خراسان2167

پزشکی حرفهای دکترای0793404071پزشکان54392حدادسبزواررضاسبزواررضوی خراسان2168

کودکان بیماریهای تخصص0792649151پزشکان52816هوشیار حسینیسیدحسینسبزواررضوی خراسان2169

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0794958151پزشکان150224فر حشمتیمهدیسبزواررضوی خراسان2170

داروسازی حرفهای دکترای0792207874داروسازان2893-دداورزنیعلیرضاسبزواررضوی خراسان2171

داروسازی حرفهای دکترای0790413655داروسازان9745-ددلبریهادیسبزواررضوی خراسان2172

پزشکی حرفهای دکترای4591236056پزشکان98123چمندی راه راهنمایاله سیدرحمتسبزواررضوی خراسان2173

فیزیوتراپی کارشناسی0791059332لیسانس209-فپور رستگاریاسماعیلسبزواررضوی خراسان2174

مامایی کارشناسی0790399891مامایی2815-مزارعفاطمهسبزواررضوی خراسان2175

پزشکی حرفهای دکترای0793410029پزشکان55637ستایشحسینسبزواررضوی خراسان2176

قانونی پزشکی تخصص0941457516پزشکان107996سروشداودسبزواررضوی خراسان2177

پزشکی حرفهای دکترای0793532248پزشکان101734زاده سمیعامیرسبزواررضوی خراسان2178

پزشکی حرفهای دکترای0639718353پزشکان22386سهرابیرضاسبزواررضوی خراسان2179

ناباروری فلوشیپ0793482569پزشکان87071سویزیبهنازسبزواررضوی خراسان2180

عمومی جراحی تخصص0790436043پزشکان100389شهرآبادیحسینسبزواررضوی خراسان2181

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0793422892پزشکان65106شهرآئینیرامینسبزواررضوی خراسان2182

داخلی بیماریهای تخصص0793312183پزشکان28816شهرستانیمحمدرضاسبزواررضوی خراسان2183



گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0793434807پزشکان65793یزدی شوریدهمحمدسبزواررضوی خراسان2184

مامایی ارشد کارشناسی0638650631مامایی30672-معاشورزادهریحانهسبزواررضوی خراسان2185

داروسازی حرفهای دکترای0793372348داروسازان4833-دفاضلمحمودسبزواررضوی خراسان2186

اورژانس طب تخصص0794004296پزشکان80943تبار فرجادیسیدمرتضیسبزواررضوی خراسان2187

کودکان قلب بیماریهای تخصص فوق0793562392پزشکان106955فر فرخیسیدمجیدسبزواررضوی خراسان2188

فیزیوتراپی کارشناسی0792977041لیسانس3486-فواال فرهمندعقیلسبزواررضوی خراسان2189

پزشکی حرفهای دکترای0793439760پزشکان66608فروزانرضاسبزواررضوی خراسان2190

دندانپزشکی حرفهای دکترای0793377031دندانپزشکان106287فالحیرضاسبزواررضوی خراسان2191

روانپزشکی تخصص0792310217پزشکان88287فهیمیحسینسبزواررضوی خراسان2192

چشمپزشکی تخصص0792605578پزشکان38697آریان قاسمیرضا علیسبزواررضوی خراسان2193

قانونی پزشکی تخصص0793396077پزشکان41968کافیعباس غالمسبزواررضوی خراسان2194

داروسازی حرفهای دکترای0794850669داروسازان15298-دکاویانزهراسبزواررضوی خراسان2195

پزشکی حرفهای دکترای0792305159پزشکان36299کبیریحسینسبزواررضوی خراسان2196

دندانپزشکی حرفهای دکترای0791615413دندانپزشکان106288کیخسرویعباسعلیسبزواررضوی خراسان2197

پزشکی حرفهای دکترای0072049693پزشکان122157لوحیامیرهوشنگسبزواررضوی خراسان2198

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص5519524793پزشکان71825محمدیسیدعلیسبزواررضوی خراسان2199

پزشکی حرفهای دکترای4888649316پزشکان33803فر محمدیناصرسبزواررضوی خراسان2200

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0793215307آزمایشگاه142-آ-عمحمدیانیمحمودسبزواررضوی خراسان2201

فیزیوتراپی کارشناسی0794237819لیسانس1919-فمشکانیمهدیسبزواررضوی خراسان2202

پزشکی حرفهای دکترای0793386535پزشکان43284مهرخواهحسینعلیسبزواررضوی خراسان2203

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق0937863467پزشکان79561مولویمهدیسبزواررضوی خراسان2204

فیزیوتراپی کارشناسی0780268891لیسانس5195-فنامنیهادیسبزواررضوی خراسان2205

پزشکی حرفهای دکترای0793415659پزشکان57775ثانی ناویرضاسبزواررضوی خراسان2206

داخلی بیماریهای تخصص0794979221پزشکان141191نمدچیانزهراسبزواررضوی خراسان2207

دندانپزشکی حرفهای دکترای0791054691دندانپزشکان62769هاشمیسیدجوادسبزواررضوی خراسان2208

پزشکی حرفهای دکترای0702889091پزشکان73899اقبالیمحمدرضاقوچانرضوی خراسان2209

دندانپزشکی حرفهای دکترای6358960131دندانپزشکان93501امیدوارخیرآبادغالمحسنقوچانرضوی خراسان2210

فیزیوتراپی کارشناسی0870298925لیسانس4778-فپور آرینحمیدقوچانرضوی خراسان2211

مامایی ارشد کارشناسی0872286304مامایی9105-متبریک بهرامیفهیمهقوچانرضوی خراسان2212

داخلی بیماریهای تخصص0946637601پزشکان122911خاکیمرتضیقوچانرضوی خراسان2213

مامایی کارشناسی0873010345مامایی38397-مخواه دولتسمیهقوچانرضوی خراسان2214

روانپزشکی تخصص0870437437پزشکان111967باقری علیرضازادهحسینقوچانرضوی خراسان2215

داخلی بیماریهای تخصص0062440837پزشکان81777فامیلییلداقوچانرضوی خراسان2216

پزشکی حرفهای دکترای6358945734پزشکان67532قانعیمحمدعلیقوچانرضوی خراسان2217

پزشکی حرفهای دکترای2210450802پزشکان48791کبیریعبدالحسینقوچانرضوی خراسان2218

داروسازی حرفهای دکترای0872369145داروسازان12038-دماروسیحمیدقوچانرضوی خراسان2219

پزشکی حرفهای دکترای0930743261پزشکان78678مستشاریرسولقوچانرضوی خراسان2220

دندانپزشکی حرفهای دکترای0873026128دندانپزشکان98726ناصریعلیقوچانرضوی خراسان2221

مامایی ارشد کارشناسی0872437523مامایی25939-مقاچکانلو نکوئیطیبهقوچانرضوی خراسان2222



(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0872341313لیسانس871-بباجگیران روان نیکمیتراقوچانرضوی خراسان2223

پزشکی حرفهای دکترای0939600633پزشکان83323وحدتاسماعیلقوچانرضوی خراسان2224

داروسازی حرفهای دکترای0901221864داروسازان12832-دابراهیمیحسنکاشمررضوی خراسان2225

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی5729074212لیسانس310-بابراهیمیزهراکاشمررضوی خراسان2226

عروق و قلب بیماریهای تخصص0681742909پزشکان39301اسکندریعلیکاشمررضوی خراسان2227

دندانپزشکی حرفهای دکترای0901584487دندانپزشکان113908آباد اکبرنژادخلیلمحمدعلیکاشمررضوی خراسان2228

پزشکی حرفهای دکترای0941411974پزشکان136137زاده الهامینکاشمررضوی خراسان2229

گفتاردرمانی ارشد کارشناسی0902360701لیسانس981-گآفاقییاسرکاشمررضوی خراسان2230

زایمان و زنان تخصص0944981208پزشکان142611بزمیفرشتهکاشمررضوی خراسان2231

فیزیوتراپی کارشناسی5720049835لیسانس6008-فبشیریفاطمهکاشمررضوی خراسان2232

داروسازی حرفهای دکترای0900283513داروسازان8904-دبهشتیانسیدحسینکاشمررضوی خراسان2233

داروسازی حرفهای دکترای0902386247داروسازان18520-دبهفرنژادمهشیدکاشمررضوی خراسان2234

زایمان و زنان تخصص0769472478پزشکان111104پورمقدمنسرینکاشمررضوی خراسان2235

داروسازی حرفهای دکترای1050073266داروسازان17593-دسروالیت محصل تدینسعیدکاشمررضوی خراسان2236

فیزیوتراپی کارشناسی5729441274لیسانس1171-فدانشورجاللکاشمررضوی خراسان2237

پزشکی حرفهای دکترای5729075774پزشکان115395رفعتیفرشتهکاشمررضوی خراسان2238

مامایی کارشناسی0900142189مامایی10463-مپور زارعطاهرهکاشمررضوی خراسان2239

دندانپزشکی حرفهای دکترای0900190507دندانپزشکان143212سلیمیجوادکاشمررضوی خراسان2240

پزشکی حرفهای دکترای0890028400پزشکان153135جعفری شریعتمریمکاشمررضوی خراسان2241

مامایی کارشناسی0901328227مامایی19749-مشفیعینرجسکاشمررضوی خراسان2242

پزشکی حرفهای دکترای0900161140پزشکان97926طرقی صادقیمحمدکاشمررضوی خراسان2243

مامایی ارشد کارشناسی0902531131مامایی34112-مآباد خلیل علویانفاطمه سیدهکاشمررضوی خراسان2244

(رادیوتراپی) پرتودرمانی تخصص3622043164پزشکان134091غالمیآرزوکاشمررضوی خراسان2245

دندانپزشکی حرفهای دکترای0890212236دندانپزشکان160557غیورمصطفیکاشمررضوی خراسان2246

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0072558229پزشکان77715قنادکافیشادیکاشمررضوی خراسان2247

پزشکی حرفهای دکترای0901700169پزشکان112183مجیدیمریمکاشمررضوی خراسان2248

دندانپزشکی حرفهای دکترای0902450808دندانپزشکان164180محتشمیابوالفضلکاشمررضوی خراسان2249

دندانپزشکی حرفهای دکترای5729928424دندانپزشکان141630محمدیه مرادیانمحمدکاشمررضوی خراسان2250

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص0944652514پزشکان133328مرتضائیرضاکاشمررضوی خراسان2251

روانپزشکی تخصص0901930598پزشکان93966قرائی بنده مرتضویمرتضیکاشمررضوی خراسان2252

پزشکی حرفهای دکترای3250768790پزشکان102433نظرپورپریساکاشمررضوی خراسان2253

پزشکی حرفهای دکترای0901624403پزشکان93911نیا وکیلیمحمدرضاکاشمررضوی خراسان2254

گفتاردرمانی کارشناسی0919347126لیسانس329-گشهری ازقندیمجیدگنابادرضوی خراسان2255

دندانپزشکی حرفهای دکترای1381304729دندانپزشکان166018آرچینامینگنابادرضوی خراسان2256

پزشکی حرفهای دکترای0919820956پزشکان78576پاسبانمهدیگنابادرضوی خراسان2257

عمومی جراحی تخصص0942145038پزشکان126677بیاض دشت جاویدیعلیگنابادرضوی خراسان2258

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق0942889061پزشکان107885حسینیرضا علیگنابادرضوی خراسان2259

پزشکی حرفهای دکترای0910351041پزشکان55560مقدم خواجویعبدالجوادگنابادرضوی خراسان2260

پزشکی حرفهای دکترای0919857371پزشکان108597آرا رزمزهرهگنابادرضوی خراسان2261



دندانپزشکی حرفهای دکترای0918980674دندانپزشکان89087رمضانیعلیگنابادرضوی خراسان2262

اورژانس طب تخصص0919354327پزشکان111082نوقابی زمانیامینگنابادرضوی خراسان2263

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0941086811پزشکان124301سبحانیمحمدرضاگنابادرضوی خراسان2264

روماتولوژی بیماریهای تخصص فوق5629785869پزشکان39269بجستانی سلطانیفرهنگگنابادرضوی خراسان2265

پزشکی حرفهای دکترای0919826059پزشکان80067زیبد شهابیعلیگنابادرضوی خراسان2266

پزشکی حرفهای دکترای0919323235پزشکان68422پور صادقابوالقاسمگنابادرضوی خراسان2267

پزشکی حرفهای دکترای3620976678پزشکان56697طبسیمرضیهگنابادرضوی خراسان2268

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0910014833پزشکان149614طالئیمریمگنابادرضوی خراسان2269

پزشکی حرفهای دکترای0939519933پزشکان59754عالمیعلیگنابادرضوی خراسان2270

مامایی کارشناسی0919308732مامایی3226-معطارباشیزهراگنابادرضوی خراسان2271

دندانپزشکی حرفهای دکترای0859789160دندانپزشکان60213غفاریعباسگنابادرضوی خراسان2272

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص5629806211پزشکان101687قربانیسعیدگنابادرضوی خراسان2273

داروسازی حرفهای دکترای0792793900داروسازان12039-دقناعتیجعفرگنابادرضوی خراسان2274

پزشکی حرفهای دکترای0920234143پزشکان150710گرجستانیشیرینگنابادرضوی خراسان2275

دندانپزشکی حرفهای دکترای0064472949دندانپزشکان103470مجتهدیزهراگنابادرضوی خراسان2276

اعصاب و مغز جراحی تخصص0919332161پزشکان88745زاده محسنمهدیگنابادرضوی خراسان2277

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0941911128پزشکان95819محمودآبادیعلیرضاگنابادرضوی خراسان2278

پزشکی حرفهای دکترای0919587747پزشکان100653خیبری مختاریاکبرگنابادرضوی خراسان2279

داروسازی حرفهای دکترای5629902482داروسازان4167-دمظلوماکبرگنابادرضوی خراسان2280

بیهوشی تخصص0919556851پزشکان72475زاده معصوممحمدگنابادرضوی خراسان2281

کودکان بیماریهای تخصص0918721229پزشکان34412پور نبیمحمدگنابادرضوی خراسان2282

پزشکی حرفهای دکترای0919325637پزشکان122203نظرزادهعلیرضاگنابادرضوی خراسان2283

فیزیوتراپی کارشناسی0920692303لیسانس4576-فزاده یوسفیبهزادگنابادرضوی خراسان2284

داخلی بیماریهای تخصص0042866995پزشکان32044هاشمی احمدزادهسیدسعیدمشهدرضوی خراسان2285

اورژانس طب تخصص1292231742پزشکان134827کوپائی احمدیسیدرضامشهدرضوی خراسان2286

عمومی جراحی تخصص0046798145پزشکان38396منش ادیبزهرهمشهدرضوی خراسان2287

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای0942712129پزشک87744موقتی اردکانیمحمدرضامشهدرضوی خراسان2288

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0943319323پزشکان86761ایوری اشراقیرضامشهدرضوی خراسان2289

مامایی کارشناسی5228090878مامایی3255-مافتخاریسهیالمشهدرضوی خراسان2290

داروسازی حرفهای دکترای0779608615داروسازان2588-دآبادی لطف افخمیمحمدرضامشهدرضوی خراسان2291

پزشکی حرفهای دکترای2121394680پزشکان50596افسریکیومرثمشهدرضوی خراسان2292

چشمپزشکی تخصص0859261913پزشکان29644امیرحسنخانیمحمدرضامشهدرضوی خراسان2293

پزشکی حرفهای دکترای0933176074پزشکان68077انجیدنیاصغر علیمشهدرضوی خراسان2294

دندانپزشکی حرفهای دکترای0933854293دندانپزشکان72596ایلیاتیحمیدرضامشهدرضوی خراسان2295

(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق2160060658پزشکان48820باقریرضامشهدرضوی خراسان2296

پزشکی حرفهای دکترای1060290065پزشکان67290برجیمحمدمشهدرضوی خراسان2297

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0702411825پزشکان37861فر بهرامیاکبر علیمشهدرضوی خراسان2298

پزشکی حرفهای دکترای3050593318پزشکان66078هاشمی بهرمانیمحمدمشهدرضوی خراسان2299

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0859766039پزشکان38096نژاد بیرجندیعلیمشهدرضوی خراسان2300



پزشکی حرفهای دکترای1060301644پزشکان80691نژاد بیژنهادیمشهدرضوی خراسان2301

پزشکی حرفهای دکترای0794065503پزشکان40124بینافرغالمرضامشهدرضوی خراسان2302

فیزیوتراپی کارشناسی0940731827لیسانس2521-فپرکارحسنمشهدرضوی خراسان2303

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0942408561پزشکان85497پوراکبرابراهیممشهدرضوی خراسان2304

پزشکی حرفهای دکترای0946189315پزشکان146193آباد مال پورعلیمحمدمهدیمشهدرضوی خراسان2305

(یو سی آی) ویژه مراقبتهای فلوشیپ0073704369پزشکان74902یزدی پیوندیآرشمشهدرضوی خراسان2306

پزشکی حرفهای دکترای0940498898پزشکان65078راد توکلیمحمودمشهدرضوی خراسان2307

پزشکی حرفهای دکترای4879808709پزشکان64167جباریمحمدرضامشهدرضوی خراسان2308

کودکان بیماریهای تخصص0054576962پزشکان51588تقویان جلیلیبهراممشهدرضوی خراسان2309

داخلی بیماریهای تخصص6509770067پزشکان38667حاتمیاصغرمشهدرضوی خراسان2310

داخلی بیماریهای تخصص5749279332پزشکان37744حسینیسیدمجیدمشهدرضوی خراسان2311

بیهوشی تخصص0941236153پزشکان128213حسینیسیدمرتضیمشهدرضوی خراسان2312

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص5519799962دندانپزشکان76495زارچ حسینیسیدحسینمشهدرضوی خراسان2313

پزشکی حرفهای دکترای0937782191پزشکان80534خانیمسعودمشهدرضوی خراسان2314

مامایی کارشناسی0934528187مامایی12177-مپناه خدیویمژگانمشهدرضوی خراسان2315

پزشکی حرفهای دکترای0939675528پزشکان86763زاده خورسندوکیلعلیمشهدرضوی خراسان2316

عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق1060295148پزشکان35785داستانیمصطفیمشهدرضوی خراسان2317

مامایی کارشناسی0932220843مامایی9999-منژاد دائیمهریمشهدرضوی خراسان2318

داروسازی حرفهای دکترای0933913702داروسازان2927-ددهستانیمسعودمشهدرضوی خراسان2319

داروسازی حرفهای دکترای0938690744داروسازان6111-دمحمدی دینابراهیممشهدرضوی خراسان2320

اورژانس طب تخصص0943908991پزشکان43611رجبیحسنمشهدرضوی خراسان2321

پزشکی حرفهای دکترای0703955421پزشکان163607رستمیجاللمشهدرضوی خراسان2322

داخلی بیماریهای تخصص5229144017پزشکان46568رضازادهعلیمشهدرضوی خراسان2323

اورژانس طب تخصص0942505719پزشکان119647رضائیسمانه بی بیمشهدرضوی خراسان2324

اورژانس طب تخصص0943374227پزشکان103042کاخکی رضوانیبهرنگمشهدرضوی خراسان2325

قانونی پزشکی تخصص0731837444پزشکان15713زارععلی غالممشهدرضوی خراسان2326

پزشکی حرفهای دکترای0940001901پزشکان156079جنیدآباد زارعیمریممشهدرضوی خراسان2327

پزشکی حرفهای دکترای0933065760پزشکان62109کش زحمتمسعودمشهدرضوی خراسان2328

پزشکی حرفهای دکترای0702542652پزشکان117507زرمهریبهراممشهدرضوی خراسان2329

عمومی جراحی تخصص0652355171پزشکان28842زمانیغالمرضامشهدرضوی خراسان2330

داروسازی حرفهای دکترای0839090064داروسازان7275-دفر سبحانیمحمدعلیمشهدرضوی خراسان2331

پزشکی حرفهای دکترای1063248019پزشکان48487سلطانیمحمدرضامشهدرضوی خراسان2332

پزشکی حرفهای دکترای0936649011پزشکان68178شادنژادمسعودمشهدرضوی خراسان2333

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی0040107957لیسانس1395-فطهماسبی شاهعلیرضامشهدرضوی خراسان2334

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0931390494پزشکان28314شجاعیعباسمشهدرضوی خراسان2335

اورژانس طب تخصص0939970546پزشکان127175دلوئی شریفیسیدمحمدمهدیمشهدرضوی خراسان2336

دندانپزشکی حرفهای دکترای4579254112دندانپزشکان70094شمسیانسیدخسرومشهدرضوی خراسان2337

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای3620961697آزمایشگاه658-آ-عشمسیاناکبر سیدعلیمشهدرضوی خراسان2338

داروسازی حرفهای دکترای1219234923داروسازان1186-دشهریاریعلیرضامشهدرضوی خراسان2339



پزشکی حرفهای دکترای0490528589پزشکان108601صادقیصادقمشهدرضوی خراسان2340

داروسازی حرفهای دکترای0793430291داروسازان6722-دصادقیعباسمشهدرضوی خراسان2341

پزشکی حرفهای دکترای0940615428پزشکان72854وزین صادقیمحمودمشهدرضوی خراسان2342

مامایی کارشناسی0941216543مامایی22583-محسینی کالته صباغالهاممشهدرضوی خراسان2343

(یو سی آی) ویژه مراقبتهای فلوشیپ0933699311پزشکان91941صداقتعلیرضامشهدرضوی خراسان2344

پزشکی حرفهای دکترای0053603133پزشکان76136زاده صدریحسینمشهدرضوی خراسان2345

اعصاب و مغز جراحی تخصص0930625366پزشکان27051یزدی صفائیاحمدمشهدرضوی خراسان2346

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ0933253011پزشکان85715طیبیمحمدمشهدرضوی خراسان2347

زایمان و زنان تخصص0937847844پزشکان77558نوشین نجفی ظریفپریسامشهدرضوی خراسان2348

چشمپزشکی تخصص0859640051پزشکان27309عابدینیمحمدمشهدرضوی خراسان2349

عمومی جراحی تخصص0938683421پزشکان44114عطارانحمیدمشهدرضوی خراسان2350

پزشکی حرفهای دکترای0056244681پزشکان74715اصفهانی غرویفریبامشهدرضوی خراسان2351

قلب بیهوشی فلوشیپ0681749059پزشکان57859فتحیمهدیمشهدرضوی خراسان2352

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0930719085پزشکان62466فرحمندمحمدجوادمشهدرضوی خراسان2353

مامایی کارشناسی0934423598مامایی7056-ممشهدی قربانیانناهیدمشهدرضوی خراسان2354

فیزیوتراپی کارشناسی0779491963لیسانس4733-فقهرمانیاردالنمشهدرضوی خراسان2355

داخلی بیماریهای تخصص4449609344پزشکان62317اردکانی کمالیعبدالرزاقمشهدرضوی خراسان2356

فیزیوتراپی کارشناسی0931574641لیسانس2501-فگرایلیجوادمشهدرضوی خراسان2357

پزشکی حرفهای دکترای0042927889پزشکان61736گلدوزیانرضامشهدرضوی خراسان2358

فیزیوتراپی کارشناسی0901094013لیسانس596-فنژاد محمدعلیسیدمهدیمشهدرضوی خراسان2359

زایمان و زنان تخصص0934196818پزشکان91204شعرباف مرشدیمریم بی بیمشهدرضوی خراسان2360

پزشکی حرفهای دکترای0937817031پزشکان80873مشایخعلیرضامشهدرضوی خراسان2361

عمومی جراحی تخصص0870951254پزشکان23936بهار مهرابیمصطفیمشهدرضوی خراسان2362

داروسازی حرفهای دکترای5749228002داروسازان6597-دمهرافشانیوسفمشهدرضوی خراسان2363

روانپزشکی تخصص0937866970پزشکان83240آباد تقی موسویسیدمحمدعلیمشهدرضوی خراسان2364

پزشکی حرفهای دکترای0931378461پزشکان78644محمدی موسویهادیمشهدرضوی خراسان2365

زایمان و زنان تخصص0035201207پزشکان26569میرپورمریممشهدرضوی خراسان2366

مامایی کارشناسی2619614295مامایی792-ممیرزاباقروزیریالسادات احتراممشهدرضوی خراسان2367

پزشکی حرفهای دکترای0937898015پزشکان93164آبادی فیض میرزائیبیتامشهدرضوی خراسان2368

پزشکی حرفهای دکترای0941894657پزشکان96762میریراحلهمشهدرضوی خراسان2369

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای3620878129آزمایشگاه1520-آنسب نادریمحبوبهمشهدرضوی خراسان2370

دندانپزشکی حرفهای دکترای0934473511دندانپزشکان57666نبویعلیرضامشهدرضوی خراسان2371

پزشکی حرفهای دکترای5239754853پزشکان84158نورسمحمدرضامشهدرضوی خراسان2372

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی2180067151لیسانس281-بنژاداشرفی هاشمیمنیرهمشهدرضوی خراسان2373

پزشکی حرفهای دکترای0931420318پزشکان78951جو واحدیمحمدرضامشهدرضوی خراسان2374

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص4591912868پزشکان16024یارمحمدیاصغر علیمشهدرضوی خراسان2375

کاردرمانی کارشناسی1050222725لیسانس1205-د-کفر احسانیپرینیشابوررضوی خراسان2376

روانپزشکی تخصص1062679636پزشکان38097ارکانیابراهیمنیشابوررضوی خراسان2377

مامایی کارشناسی1063314208مامایی18711-مامینیفاطمهنیشابوررضوی خراسان2378



دندانپزشکی حرفهای دکترای0052607161دندانپزشکان69444فر باستانمحسننیشابوررضوی خراسان2379

فیزیوتراپی کارشناسی1062724798لیسانس690-فجنتیامیرنیشابوررضوی خراسان2380

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0901215473پزشکان118614حجازیحجتنیشابوررضوی خراسان2381

عروق و قلب بیماریهای تخصص1286025311پزشکان111015زاده حسنمهرینیشابوررضوی خراسان2382

کاردرمانی کارشناسی1060291649لیسانس1010-د-کحکیمرضانیشابوررضوی خراسان2383

پزشکی حرفهای دکترای1062729676پزشکان83332پور خاتمیبهزادنیشابوررضوی خراسان2384

پزشکی حرفهای دکترای1062773438پزشکان97510خادمرضا پیامنیشابوررضوی خراسان2385

(اندویورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، درونبین جراحی فلوشیپ0073026603پزشکان107737خاکبازعلینیشابوررضوی خراسان2386

ارتودانتیکس تخصص0946664307دندانپزشکان137632خاکیسارانیشابوررضوی خراسان2387

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای0938956566مامایی19250-منژاد خالقیخوشهنیشابوررضوی خراسان2388

رتین و ویتره فلوشیپ1062683196پزشکان37689خوشرومحمدرضانیشابوررضوی خراسان2389

پزشکی حرفهای دکترای1062685407پزشکان41188داوریانمحمدرضانیشابوررضوی خراسان2390

داخلی بیماریهای تخصص2121889612پزشکان82543دلیلیاصغرنیشابوررضوی خراسان2391

پزشکی حرفهای دکترای4889399232پزشکان49313دوراندیشمحمد علینیشابوررضوی خراسان2392

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص6449215771پزشکان105407زروندیمحمدنیشابوررضوی خراسان2393

مامایی مشاوره ارشد کارشناس1064015549مامایی30038-مزمانیمریمنیشابوررضوی خراسان2394

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1062665635لیسانس849-بزهدیشاهیننیشابوررضوی خراسان2395

دندانپزشکی حرفهای دکترای1063402670دندانپزشکان63359سعدآبادیسیدناصرنیشابوررضوی خراسان2396

داروسازی حرفهای دکترای1060343444داروسازان6244-دسالمیسعیدرضانیشابوررضوی خراسان2397

پزشکی حرفهای دکترای1060335761پزشکان62567شرقینادرنیشابوررضوی خراسان2398

پزشکی حرفهای دکترای0791182721پزشکان121527شوروزیمحمدنیشابوررضوی خراسان2399

اورژانس طب تخصص1062750373پزشکان98421علیمردانیامیرصادقنیشابوررضوی خراسان2400

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص0920321518دندانپزشکان141653زاده قربانساجدهنیشابوررضوی خراسان2401

خانواده پزشکی تخصص1060662264پزشکان45926کاراژیانعبدالحسیننیشابوررضوی خراسان2402

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1060410125لیسانس289-بنژاد گنجویفاطمهنیشابوررضوی خراسان2403

دندانپزشکی حرفهای دکترای1061562999دندانپزشکان93934محمدیاحمدنیشابوررضوی خراسان2404

کودکان بیماریهای تخصص1062640810پزشکان27043مالنوروزیاکبر علی سیدنیشابوررضوی خراسان2405

کودکان بیماریهای تخصص0452656834پزشکان110655نجاریونامیدنیشابوررضوی خراسان2406

دندانپزشکی حرفهای دکترای1050265793دندانپزشکان150709هدایتیانامیرنیشابوررضوی خراسان2407

داروسازی حرفهای دکترای1060357054داروسازان7682-دیاوریمصطفینیشابوررضوی خراسان2408

کودکان بیماریهای تخصص0681724900پزشکان35798احمدزادهسامیهاسفراینشمالی خراسان2409

داخلی بیماریهای تخصص1062642376پزشکان37230تابعیمحمدقاسماسفراینشمالی خراسان2410

مامایی ارشد کارشناسی0639872166مامایی28702-ممحمدخانی حاجیسمانهاسفراینشمالی خراسان2411

دندانپزشکی حرفهای دکترای0638275857دندانپزشکان74545زاده حسینمعصومهاسفراینشمالی خراسان2412

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2063307059لیسانس720-شحسینیانراحله سیدهاسفراینشمالی خراسان2413

پزشکی حرفهای دکترای0639405878پزشکان86491نسیمی حقانیرضااسفراینشمالی خراسان2414

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4989794958پزشکان135829خیرالهیمعیناسفراینشمالی خراسان2415

داخلی بیماریهای تخصص0639417469پزشکان106185رضاپورفاطمهاسفراینشمالی خراسان2416

داروسازی حرفهای دکترای0421804513داروسازان3777-دنوعی رضائیجعفراسفراینشمالی خراسان2417



پزشکی حرفهای دکترای0638268141پزشکان52474شکوریجمشیداسفراینشمالی خراسان2418

پزشکی حرفهای دکترای0937827495پزشکان73864شیردلیمجیداسفراینشمالی خراسان2419

مامایی کارشناسی0793483220مامایی8676-مشیرینآمنهاسفراینشمالی خراسان2420

مامایی کارشناسی0820107123مامایی35183-مصابرمشهدطرقیاشرفاسفراینشمالی خراسان2421

مامایی کارشناسی0639916414مامایی25108-منژاد علیسارااسفراینشمالی خراسان2422

کودکان بیماریهای تخصص0638215595پزشکان16897فالحفریدوناسفراینشمالی خراسان2423

فیزیوتراپی کارشناسی0630044147لیسانس5708-فقربانییونساسفراینشمالی خراسان2424

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی0639462723لیسانس805-شبهرامپور لعلشیمااسفراینشمالی خراسان2425

دندانپزشکی حرفهای دکترای0639137393دندانپزشکان62775مهریمجتبیاسفراینشمالی خراسان2426

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0639441238پزشکان119563ناظریاقدساسفراینشمالی خراسان2427

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص0639473512پزشکان133413روش نیکنادیااسفراینشمالی خراسان2428

داروسازی حرفهای دکترای0937917461داروسازان11549-دنیا اسماعیلمجیدبجنوردشمالی خراسان2429

بیهوشی تخصص0639754503پزشکان97474اسماعیلیعلیبجنوردشمالی خراسان2430

داروسازی حرفهای دکترای5919236957داروسازان4198-دافشینمراد امانبجنوردشمالی خراسان2431

پزشکی حرفهای دکترای0682478113پزشکان15089مود انصاریمحمدحسینبجنوردشمالی خراسان2432

پزشکی حرفهای دکترای0681729287پزشکان34308جبارایمانیرامینبجنوردشمالی خراسان2433

اورژانس طب تخصص0920121209پزشکان152467زاده جمعهمحمدرضابجنوردشمالی خراسان2434

پزشکی حرفهای دکترای0939731436پزشکان103682جهانگیریرامتینبجنوردشمالی خراسان2435

پزشکی حرفهای دکترای0759207380پزشکان79310طالبی حاجحسنبجنوردشمالی خراسان2436

پزشکی حرفهای دکترای0069332851پزشکان108446زاده حسینسیدمحسنبجنوردشمالی خراسان2437

کودکان بیماریهای تخصص5249424181پزشکان66899بین حقعلیبجنوردشمالی خراسان2438

کودکان گوارش بیماریهای تخصص فوق5228800001پزشکان57249خرسندزاکهادیبجنوردشمالی خراسان2439

پزشکی حرفهای دکترای0680218467پزشکان83562آبادی دولتتقیبجنوردشمالی خراسان2440

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0681816351لیسانس542-برضائیحامدبجنوردشمالی خراسان2441

پزشکی حرفهای دکترای5249835651پزشکان76059رعنائیمحسنبجنوردشمالی خراسان2442

دندانپزشکی حرفهای دکترای5249682170دندانپزشکان62301رنجبرمجیدبجنوردشمالی خراسان2443

پزشکی حرفهای دکترای0680281037پزشکان88225روان روشناحسانبجنوردشمالی خراسان2444

عمومی جراحی تخصص0939995301پزشکان123572سلطانیعلی حسینبجنوردشمالی خراسان2445

دندانپزشکی حرفهای دکترای0682479365دندانپزشکان138170شمشیریانآرشبجنوردشمالی خراسان2446

داروسازی حرفهای دکترای0681885076داروسازان14348-دشمشیریانمسعودبجنوردشمالی خراسان2447

(فارماسی کلینیکال) بالینی داروسازی تخصص0829820231داروسازان17934-دنسق صاحبعادلهبجنوردشمالی خراسان2448

پزشکی حرفهای دکترای0682455601پزشکان137825صدرمنشسعیدبجنوردشمالی خراسان2449

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4568752396پزشکان46646صدقیماندانابجنوردشمالی خراسان2450

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1289524106پزشکان91278صفدریمحمدرضابجنوردشمالی خراسان2451

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0731698347پزشکان88172طالقانیعلیبجنوردشمالی خراسان2452

مامایی کارشناسی0933226535مامایی11227-معباسیزهرهبجنوردشمالی خراسان2453

داروسازی حرفهای دکترای0681952407داروسازان13387-دآبادی عبدلفاطمهبجنوردشمالی خراسان2454

فقرات ستون جراحی فلوشیپ0681821620پزشکان99218عزیزیابوذربجنوردشمالی خراسان2455

چشمپزشکی تخصص0682566772پزشکان133975زاده عفتیعلیبجنوردشمالی خراسان2456



بیهوشی تخصص2063488371پزشکان57438امیری علیانسیدربیعبجنوردشمالی خراسان2457

زایمان و زنان تخصص0681910453پزشکان123210کالتهءعطیهبجنوردشمالی خراسان2458

دندانپزشکی حرفهای دکترای0820128351دندانپزشکان163421کوثریکیانوشبجنوردشمالی خراسان2459

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0682403644پزشکان138734گریوانیاسماعیلبجنوردشمالی خراسان2460

دندانپزشکی حرفهای دکترای0681698942دندانپزشکان27862یزدی مجبوریصادقبجنوردشمالی خراسان2461

فیزیوتراپی کارشناسی0670065935لیسانس5473-فمجردیناصربجنوردشمالی خراسان2462

چشمپزشکی تخصص0681840439پزشکان112834محمدزادهمحسنبجنوردشمالی خراسان2463

پزشکی حرفهای دکترای0937881449پزشکان87448محمودیبهروزبجنوردشمالی خراسان2464

داخلی بیماریهای تخصص0759715866پزشکان111172نیا مصطفیسیدحسینبجنوردشمالی خراسان2465

پزشکی حرفهای دکترای0682376371پزشکان133532زاده مهدیالههبجنوردشمالی خراسان2466

مامایی کارشناسی2291816934مامایی23321-ممؤیدیزهرابجنوردشمالی خراسان2467

دندانپزشکی حرفهای دکترای0682485055دندانپزشکان147311یاهوئیانمهینبجنوردشمالی خراسان2468

روانپزشکی تخصص2992313548پزشکان16503انوشیروانیاردشیرشیروانشمالی خراسان2469

زایمان و زنان تخصص0829749772پزشکان131161آفریدهملیحهشیروانشمالی خراسان2470

پزشکی حرفهای دکترای2162733390پزشکان150623فومشی زاده آقاجانعلیشیروانشمالی خراسان2471

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0681836156پزشکان101575تقتمیشآیداشیروانشمالی خراسان2472

کودکان بیماریهای تخصص0935317597پزشکان33898نیا جهانجاللشیروانشمالی خراسان2473

فیزیوتراپی کارشناسی0820095435لیسانس5245-فزاده حسننسرینشیروانشمالی خراسان2474

پزشکی حرفهای دکترای0939017652پزشکان129339نیا حسینیسیدمحمدشیروانشمالی خراسان2475

پزشکی حرفهای دکترای0872358070پزشکان87429پورفرخانی رجبعلیشیروانشمالی خراسان2476

دندانپزشکی حرفهای دکترای0829396373دندانپزشکان104423شمخال رضازادهسمیراشیروانشمالی خراسان2477

مامایی کارشناسی0829763661مامایی40383-مفاضل رضائیمرضیهشیروانشمالی خراسان2478

پزشکی حرفهای دکترای0827915993پزشکان40146روحانیعارفشیروانشمالی خراسان2479

فیزیوتراپی کارشناسی0820110930لیسانس4848-فریحانیزهراشیروانشمالی خراسان2480

پزشکی حرفهای دکترای0828143315پزشکان67920زارعحسینشیروانشمالی خراسان2481

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی0829873988لیسانس1240-بسعادتیالبنین امشیروانشمالی خراسان2482

عروق و قلب بیماریهای تخصص0829788875پزشکان139187سودانهملیحهشیروانشمالی خراسان2483

داخلی بیماریهای تخصص0828603723پزشکان118767سیدحسینیسیدرضاشیروانشمالی خراسان2484

اورژانس طب تخصص0941652831پزشکان130151سیدینسیدصالحشیروانشمالی خراسان2485

دندانپزشکی حرفهای دکترای0940677504دندانپزشکان52993شیروان عابدیعلیشیروانشمالی خراسان2486

مامایی کارشناسی0829789375مامایی27878-مفرزانهاثمرشیروانشمالی خراسان2487

داخلی بیماریهای تخصص0828451370پزشکان58000فرهادیصادقشیروانشمالی خراسان2488

پزشکی حرفهای دکترای0870294083پزشکان81778فرهمندبوانلوداریوششیروانشمالی خراسان2489

داروسازی حرفهای دکترای0829413766داروسازان12604-دمایوان فالحاعظمشیروانشمالی خراسان2490

فیزیوتراپی کارشناسی0829604286لیسانس712-فنیا کاظمعلیرضاشیروانشمالی خراسان2491

پزشکی حرفهای دکترای0829425446پزشکان133293کاظمییوسفشیروانشمالی خراسان2492

پزشکی حرفهای دکترای0859807452پزشکان120028فر مینائیمحمدمهدیشیروانشمالی خراسان2493

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص0945338600پزشکان132208نبویسادات نفیسهشیروانشمالی خراسان2494

روانپزشکی تخصص0828390010پزشکان92298نظریعلیشیروانشمالی خراسان2495



پزشکی حرفهای دکترای0829320075پزشکان41558شیروان نوریاصغر علیشیروانشمالی خراسان2496

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0682425311پزشکان137410نیکوزادهآذینشیروانشمالی خراسان2497

دندانپزشکی حرفهای دکترای0829838351دندانپزشکان138963هاشمیسیروسشیروانشمالی خراسان2498

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای0829409092آزمایشگاه3887-آهاشمینوشینشیروانشمالی خراسان2499

زایمان و زنان تخصص4189862142پزشکان135527امیریزهرهآغاجاری و امیدیهخوزستان2500

دندانپزشکی حرفهای دکترای1861181906دندانپزشکان98000بقائیمحسنآغاجاری و امیدیهخوزستان2501

مامایی کارشناسی1911758845مامایی35138-مبهوندیآذینآغاجاری و امیدیهخوزستان2502

دندانپزشکی حرفهای دکترای1850021430دندانپزشکان145073وری دیدهسیدحسینآغاجاری و امیدیهخوزستان2503

داروسازی حرفهای دکترای4269660899داروسازان12826-ددیلمیامیدآغاجاری و امیدیهخوزستان2504

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی5279351415لیسانس922-بزرگانیکافیآغاجاری و امیدیهخوزستان2505

دندانپزشکی حرفهای دکترای1270021222دندانپزشکان150816زندیانرضاآغاجاری و امیدیهخوزستان2506

پزشکی حرفهای دکترای5279504653پزشکان93696تمیمی قلعه طاهریعیسیآغاجاری و امیدیهخوزستان2507

کودکان بیماریهای تخصص2391188366پزشکان86560راد کیانیاله نعمتآغاجاری و امیدیهخوزستان2508

پزشکی حرفهای دکترای5279486183پزشکان90750مرویانخسروآغاجاری و امیدیهخوزستان2509

پزشکی حرفهای دکترای1861048270پزشکان45143مظفریناصرآغاجاری و امیدیهخوزستان2510

داروسازی کارشناسی1819860507لیسانس21635-دپور آفارونی نادریبهمنآغاجاری و امیدیهخوزستان2511

پزشکی حرفهای دکترای1815795727پزشکان40071نامجویانعزیزآغاجاری و امیدیهخوزستان2512

دندانپزشکی حرفهای دکترای5279793442دندانپزشکان47678مفرد هاشمیسیدداریوشآغاجاری و امیدیهخوزستان2513

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4510047606لیسانس2032-باخزریوحیداندیمشکخوزستان2514

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2000779182پزشکان35789اسپیدعلیرضااندیمشکخوزستان2515

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1990799884آزمایشگاه443-آ-عامینایراناندیمشکخوزستان2516

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2002442118آزمایشگاه1020-آ-عآقامیریسیدهمایوناندیمشکخوزستان2517

روانپزشکی تخصص1930615914پزشکان61745پیروزمندبهروزاندیمشکخوزستان2518

داروسازی حرفهای دکترای1861773420داروسازان16853-دتاکائیدیمحمدرضااندیمشکخوزستان2519

پزشکی حرفهای دکترای1930610221پزشکان51219سگوند جمشیدیسیمااندیمشکخوزستان2520

داخلی بیماریهای تخصص1930904711پزشکان106014فر حامدیشهراماندیمشکخوزستان2521

مامایی کارشناسی1931018243مامایی30261-مدادوندمعصومهاندیمشکخوزستان2522

زایمان و زنان تخصص1930093764پزشکان93797زارعیلیلیاندیمشکخوزستان2523

عمومی جراحی تخصص1930156278پزشکان73052شهاوندعلیاندیمشکخوزستان2524

عمومی جراحی تخصص1930766981پزشکان120273وند شهروسیوسفاندیمشکخوزستان2525

پزشکی حرفهای دکترای2002104832پزشکان98211صانعیصالحاندیمشکخوزستان2526

زایمان و زنان تخصص1817309935پزشکان104022ضامنزهرااندیمشکخوزستان2527

پزشکی حرفهای دکترای1931123519پزشکان151394قالوندحسیناندیمشکخوزستان2528

کودکان بیماریهای تخصص1930690487پزشکان88452خا کیامیناندیمشکخوزستان2529

دندانپزشکی حرفهای دکترای1930403224دندانپزشکان121236مجیدیاحمداندیمشکخوزستان2530

تغذیه علوم کارشناسی5929365970لیسانس1718-تمطلق مرادیناهیداندیمشکخوزستان2531

داروسازی حرفهای دکترای0010745467داروسازان17386-دپرست وحدانیسیدمحموداندیمشکخوزستان2532

پزشکی حرفهای دکترای4722881324پزشکان53700وفادارمحمدجواداندیمشکخوزستان2533

پزشکی حرفهای دکترای4550044144پزشکان168051پور ولیاحمداندیمشکخوزستان2534



مامایی کارشناسی1930670400مامایی11885-میعقوبیبنفشهاندیمشکخوزستان2535

پزشکی حرفهای دکترای1841545589پزشکان101766بلوطکی احمدیمهراناهوازخوزستان2536

پزشکی حرفهای دکترای0440117496پزشکان165829اصالنیآیدیناهوازخوزستان2537

پزشکی حرفهای دکترای1740564456پزشکان166313دزفولی امینمریماهوازخوزستان2538

داروسازی حرفهای دکترای1754124951داروسازان2446-دپور اولیسیامکاهوازخوزستان2539

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0450433242پزشکان35841زاده آبابامیراهوازخوزستان2540

پزشکی حرفهای دکترای1755102305پزشکان130235کوب آهناحساناهوازخوزستان2541

پزشکی حرفهای دکترای4490123620پزشکان164887آینئهعلیرضااهوازخوزستان2542

دندانپزشکی حرفهای دکترای4819512692دندانپزشکان156801براتیرحیماهوازخوزستان2543

پزشکی حرفهای دکترای1972308092پزشکان149714بیرگانی بهادریرضااهوازخوزستان2544

داروسازی حرفهای دکترای1880522284داروسازان12297-دبهداروندییوسفاهوازخوزستان2545

داخلی بیماریهای تخصص4250922316پزشکان114090پادیابفرشیداهوازخوزستان2546

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق1750417820پزشکان100031پارسیاباذراهوازخوزستان2547

عمومی جراحی تخصص0059486872پزشکان47589پورریاحیکوشااهوازخوزستان2548

پزشکی حرفهای دکترای1910088072پزشکان53735پیرمرادیغالمرضااهوازخوزستان2549

چشمپزشکی تخصص0077860438پزشکان139367تائیدمحمداهوازخوزستان2550

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق1750396920پزشکان56422زرگانی جاسمیفرزاداهوازخوزستان2551

پزشکی حرفهای دکترای2297655088پزشکان100989جزایریسیدمحمداهوازخوزستان2552

اعصاب و مغز جراحی تخصص1750723921پزشکان99867بابادی جهانگیریآرمیناهوازخوزستان2553

داخلی بیماریهای تخصص0062536648پزشکان88798زاده جواهرفروشعلیاهوازخوزستان2554

عمومی جراحی تخصص1829410695پزشکان94418چنعانیرحیماهوازخوزستان2555

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق1829417509پزشکان88382حردانیامیرکمالاهوازخوزستان2556

دندانپزشکی حرفهای دکترای1840260866دندانپزشکان66415زاده حسینیسیدمهدیاهوازخوزستان2557

پزشکی حرفهای دکترای1950077616پزشکان53155نژاد حسینیهوشمنداهوازخوزستان2558

عروق و قلب بیماریهای تخصص1756273863پزشکان119497حمیدخالداهوازخوزستان2559

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4070660283پزشکان73842حنفیمحمدقاسماهوازخوزستان2560

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ2002597499پزشکان107571بر حیحبیباهوازخوزستان2561

پزشکی حرفهای دکترای1988181593پزشکان56765حیدریساهیاهوازخوزستان2562

(استرابیسم و اکولوپالستی) چشم انحراف و چشم پالستیک جراحی فلوشیپ2001999267پزشکان26221نیا خاتمیغالمرضااهوازخوزستان2563

پزشکی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1841511757آزمایشگاه1301-آبروجنی خسرویآذردختاهوازخوزستان2564

دندانپزشکی حرفهای دکترای1841416721دندانپزشکان82808خواجویعزیزالهاهوازخوزستان2565

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق1930517726پزشکان83965فر خورشیدیعبدالرضااهوازخوزستان2566

عمومی جراحی تخصص4269086319پزشکان22717درستاننوذراهوازخوزستان2567

فیزیوتراپی کارشناسی1860993338لیسانس410-فدقیقیغالمرضااهوازخوزستان2568

قانونی پزشکی تخصص1870390555پزشکان25000دیبائیامیراهوازخوزستان2569

خواب طب فلوشیپ1754126091پزشکان29549ذهبیعلیرضااهوازخوزستان2570

مامایی کارشناسی1288830841مامایی1361-مرحیمیآرتمیزاهوازخوزستان2571

مامایی ارشد کارشناسی1740128151مامایی29593-مرستگارزادههدااهوازخوزستان2572

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق1818311275پزشکان89615رضائیعیسیاهوازخوزستان2573



پزشکی حرفهای دکترای1861327722پزشکان114575نوائی رفعتیعلیرضااهوازخوزستان2574

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص1860304052پزشکان68822رفیعشهراماهوازخوزستان2575

دندانپزشکی حرفهای دکترای1819150917دندانپزشکان60713رنجبریارسالناهوازخوزستان2576

فیزیوتراپی (Ph.D) تخصصی دکترای0051742675لیسانس999-فبخش روانمجیداهوازخوزستان2577

بیهوشی تخصص1861051514پزشکان44481روانشادیفرشاداهوازخوزستان2578

پزشکی حرفهای دکترای1757023690پزشکان147773روغنیمحمدکمالاهوازخوزستان2579

دندانپزشکی حرفهای دکترای1881225186دندانپزشکان61001زارعیعلیاهوازخوزستان2580

عمومی جراحی تخصص1753763827پزشکان117442زرگرمحمدامیناهوازخوزستان2581

پزشکی حرفهای دکترای4260073419پزشکان161986زرینافشیناهوازخوزستان2582

پزشکی حرفهای دکترای1850082901پزشکان161035زاده زکیامیناهوازخوزستان2583

پزشکی حرفهای دکترای1861681283پزشکان141515زاده زکیحسیناهوازخوزستان2584

(خون بانک و آزمایشگاهی هماتولوژی) خون بانک و آزمایشگاهی خونشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1989449956آزمایشگاه3294-آساکیالدین نجماهوازخوزستان2585

پزشکی حرفهای دکترای0043972039پزشکان46064دزفولی سجادیسیدعلیاهوازخوزستان2586

دست جراحی فلوشیپ1988089441پزشکان73863سعدونیحنوناهوازخوزستان2587

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1755737017آزمایشگاه2656-آسکوتیعلیرضااهوازخوزستان2588

پزشکی حرفهای دکترای3932029127پزشکان83235محمدی سلطانسیدنادراهوازخوزستان2589

(یو سی آی) ویژه مراقبتهای فلوشیپ1971851426پزشکان32776سلطانیفرهاداهوازخوزستان2590

داروسازی حرفهای دکترای6299847425داروسازان6619-دسلطانیلیالاهوازخوزستان2591

پزشکی حرفهای دکترای4849901591پزشکان157819سلیمانیمحمداهوازخوزستان2592

دندانپزشکی حرفهای دکترای1881842479دندانپزشکان135186سواریحیدراهوازخوزستان2593

پزشکی حرفهای دکترای1911639501پزشکان73226سیستانیبهمناهوازخوزستان2594

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1840391545پزشکان39795شوری کوه ولی شاهیاوراهوازخوزستان2595

تغذیه علوم ارشد کارشناسی1292304294لیسانس3526-تشیربیگیعصمتاهوازخوزستان2596

داروسازی حرفهای دکترای4240248175داروسازان22683-دصابریمیثماهوازخوزستان2597

پزشکی حرفهای دکترای5279969028پزشکان149093عاشوریسعیداهوازخوزستان2598

دندانپزشکی حرفهای دکترای1757026630دندانپزشکان160311عطشانیحکیماهوازخوزستان2599

دست جراحی فلوشیپ1817366181پزشکان117857علویمصطفیاهوازخوزستان2600

عروق و قلب بیماریهای تخصص1911177559پزشکان121539غدیریمحمدمهدیاهوازخوزستان2601

پزشکی حرفهای دکترای1757068740پزشکان150171غنویمهراناهوازخوزستان2602

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1263460811پزشکان143850فدائیمحمدرضااهوازخوزستان2603

مامایی کارشناسی1755362528مامایی43188-مدشتکی فکریناز فرحاهوازخوزستان2604

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1755289642پزشکان26059فکورمحمداهوازخوزستان2605

پزشکی حرفهای دکترای1911363832پزشکان79196کار فالحتافشیناهوازخوزستان2606

پزشکی حرفهای دکترای0083091157پزشکان154228یوسفی کارخانهساماناهوازخوزستان2607

عروق و قلب بیماریهای تخصص1754563392پزشکان116455بیرگانی کاشانیفرشاداهوازخوزستان2608

چشمپزشکی تخصص1840150505پزشکان98931کاظمیصادقاهوازخوزستان2609

(ویرولوژی) آزمایشگاهی ویروسشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1754908799آزمایشگاه4130-آکایدانیغالمعباساهوازخوزستان2610

پزشکی حرفهای دکترای4189614459پزشکان83251کدخدائیبهمناهوازخوزستان2611

داروسازی حرفهای دکترای2002046522داروسازان3548-دکرمیمسعودعلیاهوازخوزستان2612



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1818453568آزمایشگاه2631-آکنانیمالکاهوازخوزستان2613

داروسازی حرفهای دکترای4689980071داروسازان15764-داسالنی کیانیمسلماهوازخوزستان2614

کودکان (انکولوژی هماتولوژی) سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق1950412849پزشکان25356دزی ده کیخائیبیژناهوازخوزستان2615

داروسازی حرفهای دکترای1754218271داروسازان6561-ددار گلهژیالاهوازخوزستان2616

پزشکی حرفهای دکترای2631667611پزشکان141936ناوی متینپدراماهوازخوزستان2617

تغذیه علوم (Ph.D) تخصصی دکترای0859315606لیسانس4417-تمحمدشاهیمجیداهوازخوزستان2618

پزشکی حرفهای دکترای5999985048پزشکان148932محمدیایماناهوازخوزستان2619

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1757442235پزشکان134686محمدیسیدمحمداهوازخوزستان2620

پزشکی حرفهای دکترای1751167291پزشکان73196اصل مشعشعیانمجید سیداهوازخوزستان2621

داخلی بیماریهای تخصص0059217421پزشکان119641مشکورنیااحمداهوازخوزستان2622

پزشکی حرفهای دکترای1989549233پزشکان123165معزیمیثماهوازخوزستان2623

عمومی جراحی تخصص1989401929پزشکان37087راد معینعلیاهوازخوزستان2624

عمومی جراحی تخصص0035237211پزشکان34918مالئکهسیدمحمدرضااهوازخوزستان2625

مامایی (Ph.D) تخصصی دکترای1816019399مامایی11021-ممنتظریسیمیناهوازخوزستان2626

عمومی جراحی تخصص2539362621پزشکان102212موسویسیدفریداهوازخوزستان2627

پزشکی حرفهای دکترای1971860212پزشکان56396نامدارزادهرمضاناهوازخوزستان2628

زایمان و زنان تخصص1860237320پزشکان29467نجفیانتاج مهیناهوازخوزستان2629

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2372383231پزشکان122295نریمانیابوذراهوازخوزستان2630

پزشکی حرفهای دکترای1988816671پزشکان105040کوتی نژادیحسناهوازخوزستان2631

مامایی کارشناسی3800059010مامایی22784-منصرالهیالهاماهوازخوزستان2632

پزشکی حرفهای دکترای1911793799پزشکان156660نظریپدراماهوازخوزستان2633

پزشکی حرفهای دکترای1989619495پزشکان100990نیسیحسناهوازخوزستان2634

گفتاردرمانی کارشناسی1741367050لیسانس2447-گدرار نیلشبنماهوازخوزستان2635

پزشکی حرفهای دکترای1951025911پزشکان150115یاوراحمدیمحمدحسیناهوازخوزستان2636

پزشکی حرفهای دکترای1841545414پزشکان94963پناه یزدانآرتیکاساهوازخوزستان2637

مامایی ارشد کارشناسی2002461554مامایی5658-مزاده یزدیحمیدهاهوازخوزستان2638

پزشکی حرفهای دکترای3341423532پزشکان60186یوسفیمسعوداهوازخوزستان2639

دندانپزشکی حرفهای دکترای1270920510دندانپزشکان148812احمدیانرضاایذهخوزستان2640

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1289029172پزشکان105288اسفندیاریرضاایذهخوزستان2641

داخلی بیماریهای تخصص1755035462پزشکان124238الهیرضاایذهخوزستان2642

داروسازی حرفهای دکترای1841835730داروسازان15703-دامیدیسیماایذهخوزستان2643

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1817178873آزمایشگاه2157-آحسامیانفرهادایذهخوزستان2644

تغذیه علوم کارشناسی1830108931لیسانس5872-تغریبی دره زندیسلمانایذهخوزستان2645

داخلی بیماریهای تخصص1757025820پزشکان139481منش عزیزیسمانهایذهخوزستان2646

پزشکی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای2090478381آزمایشگاه953-آ-عدارابی کالئیابوالقاسمایذهخوزستان2647

دندانپزشکی حرفهای دکترای4819212206دندانپزشکان86312کیانیاسماعیلایذهخوزستان2648

مامایی کارشناسی1841738107مامایی31315-ممومنینداایذهخوزستان2649

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4818920797پزشکان105026نظریاله روحایذهخوزستان2650

پزشکی حرفهای دکترای1840072210پزشکان79147یاراحمدیاردوانایذهخوزستان2651



دندانپزشکی حرفهای دکترای1841762628دندانپزشکان87813دهدزی ابدالیبهرامآبادانخوزستان2652

عروق و قلب بیماریهای تخصص5989659563پزشکان62801امرائی امیریامیرآبادانخوزستان2653

پزشکی حرفهای دکترای0046736042پزشکان57539بستانیمحمدرضاآبادانخوزستان2654

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص1817416200پزشکان30111بهگاممرتضیآبادانخوزستان2655

مامایی کارشناسی0049005456مامایی4041-مپرشادثابتربابهآبادانخوزستان2656

پزشکی حرفهای دکترای1817392395پزشکان28510خاتمیمحمدآبادانخوزستان2657

کودکان بیماریهای تخصص2595285890پزشکان81736جو خالقآرمینآبادانخوزستان2658

داروسازی حرفهای دکترای1950436284داروسازان6641-دخلیلیمحمدآبادانخوزستان2659

داخلی بیماریهای تخصص4723426779پزشکان80348زاده خوانعبدهللاآبادانخوزستان2660

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1751180141پزشکان67008دانیاریعلیرضاآبادانخوزستان2661

پزشکی حرفهای دکترای1970252588پزشکان41402داودیشهرامآبادانخوزستان2662

پزشکی حرفهای دکترای1817401531پزشکان33895دوانییدالهآبادانخوزستان2663

داروسازی حرفهای دکترای1817987364داروسازان6883-درهنمائیفرهنگآبادانخوزستان2664

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1971726486آزمایشگاه3750-آسلطانیشهرزادآبادانخوزستان2665

عروق و قلب بیماریهای تخصص1972325388پزشکان140835سلطانیفاطمهآبادانخوزستان2666

داروسازی حرفهای دکترای2431948099داروسازان14329-دنیا سهرابیمهریآبادانخوزستان2667

پزشکی حرفهای دکترای1819921425پزشکان141364سواریانحسنآبادانخوزستان2668

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی1816995231لیسانس1230-فشوکتپرویزآبادانخوزستان2669

عمومی جراحی تخصص1951142705پزشکان134685بهبهانی صالحیسیدمحمدآبادانخوزستان2670

داروسازی حرفهای دکترای2301168956داروسازان17144-دفرد ظرافتمحمدرحیمآبادانخوزستان2671

دندانپزشکی حرفهای دکترای2062846411دندانپزشکان80295عالمیانارشآبادانخوزستان2672

کودکان بیماریهای تخصص1755951140پزشکان42539دزفولی زادگان عصارهمریمآبادانخوزستان2673

مامایی کارشناسی1810584493مامایی10205-مفیلی علویافسانهآبادانخوزستان2674

پزشکی حرفهای دکترای2181266204پزشکان113294عموئیمحمودآبادانخوزستان2675

پزشکی حرفهای دکترای1817233920پزشکان78007ابوالفضل غالمکتایونآبادانخوزستان2676

پزشکی حرفهای دکترای0050123890پزشکان46081فتحیفرشادآبادانخوزستان2677

عمومی جراحی تخصص4070896635پزشکان107788نیا فرزامفایزآبادانخوزستان2678

داخلی بیماریهای تخصص3731971844پزشکان104589فیروزیمحمدهادیآبادانخوزستان2679

دندانپزشکی حرفهای دکترای5859472382دندانپزشکان67017قنواتیاسمعیلآبادانخوزستان2680

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2298115702پزشکان122200زاده کواریکریمآبادانخوزستان2681

دندانپزشکی حرفهای دکترای2002472475دندانپزشکان96119پور کوچکیانیحبیبآبادانخوزستان2682

پزشکی حرفهای دکترای1818352990پزشکان50020کیاستیمهردادآبادانخوزستان2683

چشمپزشکی تخصص1860364942پزشکان93701گواهیسعیدآبادانخوزستان2684

تغذیه علوم ارشد کارشناسی1818531933لیسانس749-تگرد مالشکوهآبادانخوزستان2685

پزشکی حرفهای دکترای1861101783پزشکان48909مجتهدزادهسیدمحمدآبادانخوزستان2686

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص1755808801پزشکان122082نسب مجدینیلوفرآبادانخوزستان2687

تغذیه علوم کارشناسی1810124662لیسانس6988-تپور مرودشتیمیناآبادانخوزستان2688

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1818218186پزشکان35587مساحشکوهآبادانخوزستان2689

داخلی بیماریهای تخصص1860326331پزشکان109624مکرمیانداریوشآبادانخوزستان2690



پزشکی حرفهای دکترای4980084974پزشکان166459سماکوش نصریانصارآبادانخوزستان2691

چشمپزشکی تخصص1881512533پزشکان31325هوشیارزادهاکبر علیآبادانخوزستان2692

پزشکی حرفهای دکترای1861181752پزشکان110143ابراهیمیاحمدبهبهانخوزستان2693

داخلی بیماریهای تخصص5279341304پزشکان33934ایرانیآزیتابهبهانخوزستان2694

داخلی بیماریهای تخصص1828016993پزشکان63060پیدایشبابکبهبهانخوزستان2695

کودکان بیماریهای تخصص1829385097پزشکان76953پیدایشسیامکبهبهانخوزستان2696

داروسازی حرفهای دکترای1850174113داروسازان20838-دپور تقویانآاللهبهبهانخوزستان2697

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1860950671آزمایشگاه135-آ-عتوانائیرضا علیبهبهانخوزستان2698

پزشکی حرفهای دکترای1861124651پزشکان128117چمنصدرالهبهبهانخوزستان2699

داروسازی حرفهای دکترای1860319254داروسازان8476-دپور خواجهفاطمهبهبهانخوزستان2700

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1861161913پزشکان89636نما خوشمهرزادبهبهانخوزستان2701

پزشکی حرفهای دکترای1861698518پزشکان149686رفیعینسرینبهبهانخوزستان2702

پزشکی حرفهای دکترای1860292674پزشکان78717روزبهامیرحسینبهبهانخوزستان2703

پزشکی حرفهای دکترای1861244614پزشکان130229بهبهانی زمانیاردشیربهبهانخوزستان2704

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی1861618298لیسانس3979-فنسب شاکریمهریبهبهانخوزستان2705

پزشکی حرفهای دکترای4240207975پزشکان161723شجاعهللا نجیببهبهانخوزستان2706

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1850534942پزشکان42199شریعتیاله حبیببهبهانخوزستان2707

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1861029853پزشکان26035طبیبیاله عنایتبهبهانخوزستان2708

دندانپزشکی حرفهای دکترای1861668449دندانپزشکان143696عطارزادهسیدحسینبهبهانخوزستان2709

پزشکی حرفهای دکترای1861295340پزشکان99737اصل محمدیعلیرضابهبهانخوزستان2710

مامایی کارشناسی1860294790مامایی10281-ممراحلحمیرابهبهانخوزستان2711

زایمان و زنان تخصص1861071426پزشکان31414مساواتفهیمهبهبهانخوزستان2712

کودکان بیماریهای تخصص1860531369پزشکان89986آبرزگه مظلومیشکرالهبهبهانخوزستان2713

دندانپزشکی حرفهای دکترای1861052405دندانپزشکان69371نژادصفویکیهانبهبهانخوزستان2714

پزشکی حرفهای دکترای0057415730پزشکان83858احمدزادهمهدیخرمشهرخوزستان2715

پزشکی حرفهای دکترای0041292421پزشکان36131ارگانیمحمدعلیخرمشهرخوزستان2716

داروسازی حرفهای دکترای6289721259داروسازان5370-دایرانیتاشجانخرمشهرخوزستان2717

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1828442771آزمایشگاه966-آ-عبوهانیعامرخرمشهرخوزستان2718

دندانپزشکی حرفهای دکترای1829761994دندانپزشکان63090کهربائی زاده جاسماحمدخرمشهرخوزستان2719

گفتاردرمانی کارشناسی3330125098لیسانس1502-گجلیلیانحامدخرمشهرخوزستان2720

پزشکی حرفهای دکترای1820425959پزشکان89084زاده طریحیعبدالواحدخرمشهرخوزستان2721

عروق و قلب بیماریهای تخصص1861191634پزشکان109997فقهیوحیدخرمشهرخوزستان2722

زایمان و زنان تخصص4989638603پزشکان122212نژاد فالحسمیهخرمشهرخوزستان2723

پزشکی حرفهای دکترای1828812331پزشکان75816فالحیرضاخرمشهرخوزستان2724

فیزیوتراپی کارشناسی2181198391لیسانس1973-فکارنمارستمیمهدیخرمشهرخوزستان2725

مامایی کارشناسی1819646831مامایی9758-ممبارکمیناخرمشهرخوزستان2726

داروسازی حرفهای دکترای4559765162داروسازان12388-دمریدیجمشیدخرمشهرخوزستان2727

عمومی جراحی تخصص1971629669پزشکان125809سده نقدیآرشخرمشهرخوزستان2728

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2000925847پزشکان83143ابیضمحمدرضادزفولخوزستان2729



داخلی بیماریهای تخصص1819443159پزشکان82781تبار احمدیبهروزدزفولخوزستان2730

داروسازی حرفهای دکترای2002057567داروسازان3204-دپور سلمان اسدالهداوددزفولخوزستان2731

بیهوشی تخصص2002481237پزشکان64826نیا اسدیمسعوددزفولخوزستان2732

پزشکی حرفهای دکترای2000799531پزشکان83903اسفندهمنصوردزفولخوزستان2733

کودکان بیماریهای تخصص2002717915پزشکان124028آگهینمینادزفولخوزستان2734

دندانپزشکی حرفهای دکترای3962553241دندانپزشکان132546باقریاحسان علیدزفولخوزستان2735

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2002564752پزشکان93757دزفولی بوستانیمحمدرضادزفولخوزستان2736

دندانپزشکی حرفهای دکترای1860209289دندانپزشکان22805پیامییدالهدزفولخوزستان2737

مامایی کارشناسی2000803067مامایی4526-منیا ترابیافسانهدزفولخوزستان2738

پزشکی حرفهای دکترای2000616781پزشکان58109نژاد توکلیسعیددزفولخوزستان2739

روانپزشکی تخصص2002178119پزشکان88877بین جهانامیردزفولخوزستان2740

پزشکی حرفهای دکترای1990283985پزشکان163824شرفی حاجیمحمددزفولخوزستان2741

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2000557392پزشکان48575مقدم حبیبیحبیبدزفولخوزستان2742

پزشکی حرفهای دکترای2002522073پزشکان59190زاده حقیقیمحسندزفولخوزستان2743

پزشکی حرفهای دکترای2002501246پزشکان78391زاده حکمترضادزفولخوزستان2744

دندانپزشکی حرفهای دکترای2001744617دندانپزشکان62092خورشیدیرضادزفولخوزستان2745

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص0049908480پزشکان29911سوداگرمحمدسعیددزفولخوزستان2746

پزشکی حرفهای دکترای2002224811پزشکان99022نیا شفیعیرضادزفولخوزستان2747

آزمایشگاهی ایمنیشناسی حرفهای دکترای2000768083آزمایشگاه1683-آشیخیعبدالکریمدزفولخوزستان2748

پزشکی حرفهای دکترای2001104693پزشکان109214پور صادقیانمعصومهدزفولخوزستان2749

بیهوشی تخصص2000609759پزشکان76013طاهردباغعلیرضادزفولخوزستان2750

قرنیه فلوشیپ2002058301پزشکان45455غیبی غالمیحبیبدزفولخوزستان2751

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2002073864پزشکان37373کدخدازادهمحمدرضادزفولخوزستان2752

عروق و قلب بیماریهای تخصص2003127224پزشکان49843کردنژادعبدالمحمددزفولخوزستان2753

پزشکی حرفهای دکترای2002189102پزشکان95168کالنتریانمهرداددزفولخوزستان2754

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2002772584لیسانس3317-فالریسادات مریمدزفولخوزستان2755

داروسازی حرفهای دکترای1930058381داروسازان6132-دنژاد مجدیمحمددزفولخوزستان2756

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0039328953آزمایشگاه286-آ-عنسب مجدیعلیرضادزفولخوزستان2757

پزشکی حرفهای دکترای2000792766پزشکان88535مرساقیانعلیرضادزفولخوزستان2758

پزشکی حرفهای دکترای2003326227پزشکان151695پور نجیبرضادزفولخوزستان2759

رتین و ویتره فلوشیپ2002281637پزشکان127106نقاشپیامدزفولخوزستان2760

پزشکی حرفهای دکترای2002602131پزشکان120350زاده نوروزیمحمددزفولخوزستان2761

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4072623921پزشکان99691یگانهنیمادزفولخوزستان2762

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص4898531334پزشکان102206اصولیآرمانهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2763

پزشکی حرفهای دکترای1989617514پزشکان125736آذرکیشعلیرضاهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2764

فیزیوتراپی کارشناسی1140498827لیسانس4568-فحردان بیتعلیرضاهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2765

دندانپزشکی حرفهای دکترای1989404936دندانپزشکان77808جاللیعالءهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2766

پزشکی حرفهای دکترای1740160282پزشکان148171چلداویمحمدهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2767

داروسازی حرفهای دکترای1987624998داروسازان12128-دطرفیعدنانهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2768



آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1911070142آزمایشگاه153-آ-ععبیداویمحمدجوادهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2769

داخلی بیماریهای تخصص1755619804پزشکان112003عزیزیعلیهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2770

پزشکی حرفهای دکترای1898284377پزشکان74630فرهیعبدالعباسهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2771

عروق و قلب بیماریهای تخصص1911823922پزشکان139370کیانیاحسانهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2772

داخلی بیماریهای تخصص1753562155پزشکان95150مهدیانامیرعباسهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2773

مامایی کارشناسی1754974090مامایی37530-مزاده نجفنگارهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2774

فیزیوتراپی کارشناسی1988829984لیسانس948-فدغالوی نیسیکامبیزهویزه  و آزادگان دشتخوزستان2775

پزشکی حرفهای دکترای4569882031پزشکان130384همتیانسیههویزه  و آزادگان دشتخوزستان2776

(پاتولوژی) آسیبشناسی حرفهای دکترای1911094998آزمایشگاه3521-آبهبهانی ابراهیمیعلیرامهرمزخوزستان2777

عروق و قلب بیماریهای تخصص1910094145پزشکان78313بهبهانی ابراهیمیمحمودرامهرمزخوزستان2778

دندانپزشکی حرفهای دکترای1911080164دندانپزشکان46558باغبدرانیکیانوشرامهرمزخوزستان2779

پزشکی حرفهای دکترای5229303654پزشکان61459پارسافرآذیتارامهرمزخوزستان2780

داروسازی حرفهای دکترای1841729671داروسازان6333-دچهرازیعلیرامهرمزخوزستان2781

پزشکی حرفهای دکترای1755699956پزشکان61787حیدرنژادغالمرضارامهرمزخوزستان2782

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1861099231پزشکان51677خرمشهریاررامهرمزخوزستان2783

پزشکی حرفهای دکترای1911756818پزشکان133603سالمیلیالرامهرمزخوزستان2784

پزشکی حرفهای دکترای0082021775پزشکان135973صادقیعلیرضارامهرمزخوزستان2785

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی1900199335لیسانس1866-شغفاریپریسارامهرمزخوزستان2786

عمومی جراحی تخصص1750854570پزشکان27194ملکیشاهرخرامهرمزخوزستان2787

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3875521641آزمایشگاه3839-آنژاد نیکنکیسا سیدهرامهرمزخوزستان2788

زایمان و زنان تخصص6639876779پزشکان57838زاده ویسیمیترارامهرمزخوزستان2789

داروسازی حرفهای دکترای4189860727داروسازان15901-دامیریآیتشادگانخوزستان2790

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1881932532پزشکان117676بهداروندمحسنشادگانخوزستان2791

فیزیوتراپی کارشناسی1740206738لیسانس4630-فزاده بیژندانیالشادگانخوزستان2792

پزشکی حرفهای دکترای2740548044پزشکان163023فر تقویسعیدشادگانخوزستان2793

پزشکی حرفهای دکترای0372490247پزشکان100283ثانیانورشادگانخوزستان2794

پزشکی حرفهای دکترای0372835023پزشکان122837ثانیحسینشادگانخوزستان2795

مامایی ارشد کارشناسی1754277403مامایی12884-مدسومیشهالشادگانخوزستان2796

دندانپزشکی حرفهای دکترای0069128030دندانپزشکان156897دودانیعلیشادگانخوزستان2797

پزشکی حرفهای دکترای1817208861پزشکان68498ذاکرکیشمهرانشادگانخوزستان2798

پزشکی حرفهای دکترای4723419292پزشکان68127سباتیاملشادگانخوزستان2799

دندانپزشکی حرفهای دکترای1899487042دندانپزشکان114488نیا ستایشمریمشادگانخوزستان2800

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0384150934پزشکان84362سیاحیمهرانشادگانخوزستان2801

پزشکی حرفهای دکترای1755762038پزشکان94267پور فیاضعادلشادگانخوزستان2802

داخلی بیماریهای تخصص1755066694پزشکان122287گیسوئیامیرشادگانخوزستان2803

عمومی جراحی تخصص1753668468پزشکان108929هدایتمسعودشادگانخوزستان2804

پزشکی حرفهای دکترای0039429156پزشکان140625یادکارصالحیرضاشادگانخوزستان2805

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2000867553پزشکان93546اسپیدمحمدشوشخوزستان2806

داروسازی حرفهای دکترای4072676446داروسازان13195-دبیرانوندوحیدشوشخوزستان2807



(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0054858917پزشکان70862جعفریبابکشوشخوزستان2808

چشمپزشکی تخصص4172794203پزشکان146792سلیمانزادهمهیاشوشخوزستان2809

دندانپزشکی حرفهای دکترای1987997158دندانپزشکان103487سوارینوروزشوشخوزستان2810

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0083455728پزشکان136302سیدابراهیمیمهدیه سیدهشوشخوزستان2811

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1755703449آزمایشگاه493-آ-عزاده شوشیمحمدحسینشوشخوزستان2812

پزشکی حرفهای دکترای1754306799پزشکان105025نیا صداقتشهرامشوشخوزستان2813

پزشکی حرفهای دکترای0942914910پزشکان128602علویسیدعلیشوشخوزستان2814

داخلی بیماریهای تخصص2002201625پزشکان102382عبدی علیمرجانشوشخوزستان2815

کودکان بیماریهای تخصص2002074623پزشکان35950عبدی علیمهنازشوشخوزستان2816

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4549927127لیسانس1751-بعینیحسنشوشخوزستان2817

مامایی ارشد کارشناسی1991710089مامایی1992-محداد فیضرضوانشوشخوزستان2818

داروسازی حرفهای دکترای4519749689داروسازان6993-دقیاسوندعباسشوشخوزستان2819

پزشکی حرفهای دکترای5269676907پزشکان40112نژاد هدایتیعلیشوشخوزستان2820

مامایی کارشناسی1817380052مامایی2861-ماصفهانیانزهرهشوشترخوزستان2821

پزشکی حرفهای دکترای1880279411پزشکان79453پاپهنمحمودشوشترخوزستان2822

پزشکی حرفهای دکترای1881560627پزشکان66922جاویدانمحمدعلیشوشترخوزستان2823

فیزیوتراپی کارشناسی2000534902لیسانس1259-فجساسغالمحسینشوشترخوزستان2824

دندانپزشکی حرفهای دکترای1881644111دندانپزشکان116941جلودارپورمهدیشوشترخوزستان2825

دندانپزشکی حرفهای دکترای1881244814دندانپزشکان94738زاده حسنحمیدرضاشوشترخوزستان2826

داروسازی حرفهای دکترای1880919613داروسازان11393-دخدادادزادهغالمرضاشوشترخوزستان2827

داروسازی حرفهای دکترای1870078705داروسازان19014-دصیادنژادمرضیهشوشترخوزستان2828

پزشکی حرفهای دکترای1752523253پزشکان42496عظیمیرضاشوشترخوزستان2829

کودکان بیماریهای تخصص1755675577پزشکان36895قمرمهردادشوشترخوزستان2830

پزشکی حرفهای دکترای3871052728پزشکان70014شوشتری لیلویمحمودشوشترخوزستان2831

داروسازی حرفهای دکترای1882228057داروسازان14921-دمشتاقیفاطمهشوشترخوزستان2832

پزشکی حرفهای دکترای1110043198پزشکان52191زاده میریموسیشوشترخوزستان2833

داروسازی حرفهای دکترای1870247035داروسازان20534-دنورالهمهرزادشوشترخوزستان2834

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1293267503پزشکان146176آبادی فیل هالکوئیلیالشوشترخوزستان2835

پزشکی حرفهای دکترای1817215612پزشکان79454یارائیفاطمهشوشترخوزستان2836

مامایی کارشناسی1880279525مامایی14293-مفر الهیاشرفگتوندخوزستان2837

پزشکی حرفهای دکترای1882003187پزشکان57334زاده امینمنتهیگتوندخوزستان2838

گفتاردرمانی کارشناسی1870116501لیسانس1604-گزاده بختیاریزهراگتوندخوزستان2839

پزشکی حرفهای دکترای1880872005پزشکان76270پورفرزیخدارحمگتوندخوزستان2840

پزشکی حرفهای دکترای1880880318پزشکان45721پور حسینبیژنگتوندخوزستان2841

تغذیه علوم کارشناسی1882430069لیسانس3472-ترزمجوفاطمهگتوندخوزستان2842

مامایی کارشناسی1870013158مامایی36533-مسردار زادهزینتگتوندخوزستان2843

داروسازی حرفهای دکترای1882023536داروسازان12398-دفتاحیمریمگتوندخوزستان2844

مامایی کارشناسی1881624943مامایی46158-مفتاحیمژگانگتوندخوزستان2845

مامایی کارشناسی1870009045مامایی31720-مکرمیشیماگتوندخوزستان2846



پزشکی حرفهای دکترای1870108884پزشکان167705حسینی محمدسپیدهگتوندخوزستان2847

پزشکی حرفهای دکترای1870108876پزشکان167704حسینی محمدسحرگتوندخوزستان2848

پزشکی حرفهای دکترای1870098781پزشکان155288محمدزادهمرتضیگتوندخوزستان2849

پزشکی حرفهای دکترای3149597986پزشکان126632محمدیمحمدرضاگتوندخوزستان2850

پزشکی حرفهای دکترای0012543551پزشکان167944مدنیزهرهگتوندخوزستان2851

دندانپزشکی حرفهای دکترای1881771911دندانپزشکان140265مهرابیگودرزگتوندخوزستان2852

داروسازی حرفهای دکترای1882099508داروسازان14683-دنجمخدیجهگتوندخوزستان2853

پزشکی حرفهای دکترای1880885484پزشکان44328نظرپوراحسانگتوندخوزستان2854

تغذیه علوم (Ph.D) تخصصی دکترای1950927067داروسازان6262-دالبوصوففاضلماهشهرخوزستان2855

تغذیه علوم کارشناسی1940115027لیسانس5266-تالبوعبادیرقیهماهشهرخوزستان2856

مامایی کارشناسی1950663418مامایی40985-مبهوندینداماهشهرخوزستان2857

داروسازی حرفهای دکترای1940064465داروسازان22247-دمال تاجآرشماهشهرخوزستان2858

روانپزشکی تخصص0793392101پزشکان62361تقدیریمرتضیماهشهرخوزستان2859

داروسازی حرفهای دکترای1911756893داروسازان14654-دحسنیسیدمحمدحسینماهشهرخوزستان2860

داروسازی حرفهای دکترای2002265811داروسازان14883-ددینارینادرماهشهرخوزستان2861

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص1861514506پزشکان135948پور رحیمیسیدحسینماهشهرخوزستان2862

عمومی جراحی تخصص1288969902پزشکان96968رضائیمحمدمهدیماهشهرخوزستان2863

عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق3255359619پزشکان118787سیفیمحمدماهشهرخوزستان2864

دندانپزشکی حرفهای دکترای1280341637دندانپزشکان67035اصفهانی زادگان شفیعیسیدرضاماهشهرخوزستان2865

پزشکی حرفهای دکترای4819035649پزشکان73068شهریاریاکبرماهشهرخوزستان2866

پزشکی حرفهای دکترای1861076622پزشکان44963صمیمیفرخماهشهرخوزستان2867

پزشکی حرفهای دکترای5429768561پزشکان152219بیاضی طالبیداودماهشهرخوزستان2868

پزشکی حرفهای دکترای1850003947پزشکان155026قرابی طهماسبیمحسنماهشهرخوزستان2869

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1840026154آزمایشگاه721-آ-عقرابی طهماسبیمحمودماهشهرخوزستان2870

داخلی بیماریهای تخصص1290543704پزشکان119132عامرییحییماهشهرخوزستان2871

دندانپزشکی حرفهای دکترای1950661970دندانپزشکان118779عبادیمیثمماهشهرخوزستان2872

اورژانس طب تخصص2294241460پزشکان83478نیا عباسبهرامماهشهرخوزستان2873

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی1950616827لیسانس945-بعبداللهیمرتضیماهشهرخوزستان2874

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1755024843پزشکان121411عزیزیمدینهماهشهرخوزستان2875

پزشکی حرفهای دکترای1171334338پزشکان146215کچوئی عطائیعباسماهشهرخوزستان2876

داروسازی حرفهای دکترای4689569274داروسازان5562-دشاهی غریبحسنماهشهرخوزستان2877

پزشکی حرفهای دکترای2296862837پزشکان93751فربدفرنازماهشهرخوزستان2878

دندانپزشکی حرفهای دکترای6619617476دندانپزشکان60878نژاد قاسمیجمشیدماهشهرخوزستان2879

دندانپزشکی حرفهای دکترای1950865819دندانپزشکان125068نژاد کرماحسانماهشهرخوزستان2880

مامایی کارشناسی1950620468مامایی35964-مکج کالهفروزانماهشهرخوزستان2881

پزشکی حرفهای دکترای1930305729پزشکان97804ماکیانیحسنماهشهرخوزستان2882

دندانپزشکی حرفهای دکترای0793509084دندانپزشکان99238محمدیمجیدماهشهرخوزستان2883

زایمان و زنان تخصص0070505871پزشکان125774معتمدحوراماهشهرخوزستان2884

پزشکی حرفهای دکترای5859799047پزشکان63517معرفاویمجیدماهشهرخوزستان2885



فیزیوتراپی کارشناسی4819222252لیسانس3630-فموسویسیدیعقوبماهشهرخوزستان2886

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4433226009آزمایشگاه926-آ-عموسویعبدالحسینماهشهرخوزستان2887

دندانپزشکی حرفهای دکترای1754563287دندانپزشکان148270مؤمنیهادیماهشهرخوزستان2888

کودکان بیماریهای تخصص1829901842پزشکان133286نجاراللهماهشهرخوزستان2889

داروسازی حرفهای دکترای1971672025داروسازان13932-دپبدنی امیریامیدمسجدسلیمانخوزستان2890

پزشکی حرفهای دکترای1960033549پزشکان149386پبدنی امیریفروغمسجدسلیمانخوزستان2891

مامایی کارشناسی4819064509مامایی16028-مبرونبرتامسجدسلیمانخوزستان2892

پزشکی حرفهای دکترای6639851113پزشکان117817جلیلیداریوشمسجدسلیمانخوزستان2893

دندانپزشکی حرفهای دکترای1972245899دندانپزشکان152518بیرگانی حافظیرکسانامسجدسلیمانخوزستان2894

پزشکی حرفهای دکترای1971312444پزشکان55422پور خواجهغالمرضامسجدسلیمانخوزستان2895

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2296736971پزشکان93516رادمردمصطفی شاهرخمسجدسلیمانخوزستان2896

تغذیه علوم کارشناسی1882482565لیسانس3750-تنژاد سلطانعدنانمسجدسلیمانخوزستان2897

پزشکی حرفهای دکترای1971860190پزشکان73964ابراهیمی صالحشاپورمسجدسلیمانخوزستان2898

عروق و قلب بیماریهای تخصص2002318883پزشکان134810صفارفرحسینمسجدسلیمانخوزستان2899

مامایی کارشناسی1971513695مامایی17104-مصیادزادهنجمهمسجدسلیمانخوزستان2900

چشمپزشکی تخصص1971860980پزشکان52550دوست عزیزیناز فرحمسجدسلیمانخوزستان2901

دندانپزشکی حرفهای دکترای1971619574دندانپزشکان116319شینی عالئیمریممسجدسلیمانخوزستان2902

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1285895304آزمایشگاه2944-آغرویرضامسجدسلیمانخوزستان2903

پزشکی حرفهای دکترای6639911000پزشکان164422چاست بی بره کاظمیوحیدمسجدسلیمانخوزستان2904

پزشکی حرفهای دکترای4410970321پزشکان115647احدیسمیراابهرزنجان2905

داروسازی حرفهای دکترای4411043904داروسازان21074-داحمدیمرضیه سیدهابهرزنجان2906

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4411011093پزشکان127440یاری آلهکیمیاابهرزنجان2907

دندانپزشکی حرفهای دکترای6159697201دندانپزشکان121978باباخانیافشینابهرزنجان2908

روانپزشکی تخصص4371566261پزشکان103008بیگدلوغالمرضاابهرزنجان2909

دندانپزشکی حرفهای دکترای4410232241دندانپزشکان61244وردی تاریخیرالهابهرزنجان2910

بیهوشی تخصص4579253930پزشکان38355جباراله نصرتابهرزنجان2911

مامایی کارشناسی0052373398مامایی12423-مدهاقینمریمابهرزنجان2912

مامایی ارشد کارشناسی4410931059مامایی14961-مروزبهمهنازابهرزنجان2913

داروسازی حرفهای دکترای4410926314داروسازان6004-دشلمانی شاهانیمسعودابهرزنجان2914

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3731941996پزشکان43730شمسیسهیالابهرزنجان2915

پزشکی حرفهای دکترای4410931407پزشکان87235صادقیمریمابهرزنجان2916

عروق و قلب بیماریهای تخصص2031750054پزشکان132264عیدیمحمدرضاابهرزنجان2917

دندانپزشکی حرفهای دکترای4322963145دندانپزشکان117135فارسیانیمریمابهرزنجان2918

کودکان بیماریهای تخصص3873360195پزشکان69517کمانیبهروزابهرزنجان2919

صورت و فک دهان، بیماریهای تخصص4411186322دندانپزشکان129946محبیانمیناابهرزنجان2920

تغذیه علوم (Ph.D) تخصصی دکترای4411004658لیسانس197-تمحمدیسمیهابهرزنجان2921

داخلی بیماریهای تخصص6159829157پزشکان97021محمودییدالهابهرزنجان2922

پزشکی حرفهای دکترای4410132725پزشکان40595نقدلوثمینهابهرزنجان2923

پزشکی حرفهای دکترای3979267644پزشکان95773نوریزینبابهرزنجان2924



مامایی کارشناسی0321557662مامایی10793-ماحمدیزلیخاخدابندهزنجان2925

بیهوشی تخصص4284276522پزشکان83626امین آلاله خلیلخدابندهزنجان2926

پزشکی حرفهای دکترای4370975824پزشکان111507رفیعیمریمخدابندهزنجان2927

فیزیوتراپی کارشناسی2160715948لیسانس2619-فرهبراسکندرخدابندهزنجان2928

پزشکی حرفهای دکترای4372454147پزشکان143613سبحانیحامدخدابندهزنجان2929

کودکان بیماریهای تخصص1532678711پزشکان96663سلیمانیفرازخدابندهزنجان2930

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0057251940پزشکان72352شیخیسعیدخدابندهزنجان2931

پزشکی حرفهای دکترای0939548240پزشکان83574زاده عبدالهمجیدخدابندهزنجان2932

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2754613900پزشکان44772عراقیمحمودخدابندهزنجان2933

دندانپزشکی حرفهای دکترای4370568528دندانپزشکان113613خمسه غالمعلیفریدونخدابندهزنجان2934

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2721642928پزشکان114272کیانیکیوانخدابندهزنجان2935

زایمان و زنان تخصص0069970211پزشکان127468مقدم کیمیائیفاطمهخدابندهزنجان2936

داروسازی حرفهای دکترای4370034884داروسازان5829-دمحرمیمسعودخدابندهزنجان2937

پزشکی حرفهای دکترای0047739878پزشکان37966شبستری محمدیونایرجخدابندهزنجان2938

کودکان بیماریهای تخصص4370891809پزشکان72528مقدمعلیخدابندهزنجان2939

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4032349177پزشکان146192نیازیمعصومهخدابندهزنجان2940

دندانپزشکی حرفهای دکترای4371798624دندانپزشکان108818اسالمیاحمددره خرمزنجان2941

داخلی بیماریهای تخصص6159722255پزشکان125406بابائیامیندره خرمزنجان2942

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص3782455177پزشکان144184پیرانرویاءدره خرمزنجان2943

فیزیوتراپی کارشناسی4411238497لیسانس4395-فتاریوردیفرحنازدره خرمزنجان2944

داروسازی حرفهای دکترای4410168101داروسازان11054-دجعفریعلیرضادره خرمزنجان2945

پزشکی حرفهای دکترای4410178385پزشکان117179خانی حسینجواددره خرمزنجان2946

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4411181290پزشکان132551لنگرودی خصالیمهراندره خرمزنجان2947

دندانپزشکی حرفهای دکترای6150025462دندانپزشکان164207رهنماپوریادره خرمزنجان2948

پزشکی حرفهای دکترای4410420143پزشکان44148رهنمامحمدصالحدره خرمزنجان2949

عروق و قلب بیماریهای تخصص6159728520پزشکان119745شیخیمهدیهدره خرمزنجان2950

داخلی بیماریهای تخصص0064440893پزشکان109141عسکریزهرادره خرمزنجان2951

زایمان و زنان تخصص1375953011پزشکان126322عماریباندرانایکهدره خرمزنجان2952

پزشکی حرفهای دکترای6159703641پزشکان99290غریبزهرادره خرمزنجان2953

داروسازی حرفهای دکترای0070207933داروسازان15013-دفروغیسونیادره خرمزنجان2954

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4411201348پزشکان137120قربانیسپهردره خرمزنجان2955

فیزیوتراپی کارشناسی4411037173لیسانس3970-فقربانیشبنمدره خرمزنجان2956

پزشکی حرفهای دکترای3671234342پزشکان62993فر کریمایرجدره خرمزنجان2957

پزشکی حرفهای دکترای6159935941پزشکان146985مقدمزهرادره خرمزنجان2958

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4284219804آزمایشگاه942-آ-عموسویسیدابراهیمدره خرمزنجان2959

مامایی کارشناسی2217991892مامایی12485-مپسندی موسیمعصومهدره خرمزنجان2960

داروسازی حرفهای دکترای6150009610داروسازان21575-دتبریزی نیساریسحردره خرمزنجان2961

مامایی کارشناسی6159456271مامایی20838-مواعظیفرحانهدره خرمزنجان2962

داروسازی حرفهای دکترای4285660628داروسازان16455-دابروشاحسانزنجانزنجان2963



آزمایشگاهی ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای5078841873آزمایشگاه3034-آآقجه زاده اسماعیلعبدالرضازنجانزنجان2964

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص4322201482دندانپزشکان98669اقمشهءفرهادزنجانزنجان2965

فیزیوتراپی کارشناسی4284986171لیسانس1876-فامیرینرگس سیدهزنجانزنجان2966

پزشکی حرفهای دکترای1670565378پزشکان88688آقائیحمیدزنجانزنجان2967

عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق4999296748پزشکان81279آهنگرحسنزنجانزنجان2968

داروسازی حرفهای دکترای4284690949داروسازان12072-دالهی آیتمحمدباقرزنجانزنجان2969

کودکان بیماریهای تخصص4839630682پزشکان25732بابائیحسینزنجانزنجان2970

داروسازی حرفهای دکترای4371726054داروسازان12941-دبیگدلیمهدیزنجانزنجان2971

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق1532608081پزشکان39946پزشگیایوبزنجانزنجان2972

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق3781961222پزشکان101678شورانی جامهمریمزنجانزنجان2973

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0054870089پزشکان56341همدانی کریم حاجیبهرامزنجانزنجان2974

اورژانس طب تخصص1502184362پزشکان87791وصی دختقاسمزنجانزنجان2975

داخلی بیماریهای تخصص1532614594پزشکان50405رضائیبابکزنجانزنجان2976

اورژانس طب تخصص0061954349پزشکان101545زراعتچیعلیرضازنجانزنجان2977

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای4284700121پزشک61241سرداریسعیدزنجانزنجان2978

(رادیوتراپی) پرتودرمانی تخصص4284218182پزشکان64447شعوریمقتدازنجانزنجان2979

عمومی جراحی تخصص0055224954پزشکان65863شقاقیعلیزنجانزنجان2980

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1375864041آزمایشگاه2697-آضیغمیحبیبزنجانزنجان2981

عروق جراحی تخصص فوق2217936581پزشکان76718بابازاد طوبائیمحمدرضازنجانزنجان2982

ورزشی پزشکی تخصص4712095946پزشکان41984عالیعلیرضازنجانزنجان2983

پزشکی حرفهای دکترای1284807134پزشکان71169عظیمیماندانازنجانزنجان2984

مامایی مشاوره ارشد کارشناس2279184826مامایی1827-ممحمدی علیلیالزنجانزنجان2985

(بزرگساالن انکولوژی هماتولوژی) بزرگساالن سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق5399271087پزشکان68707عمارلوحسینزنجانزنجان2986

داروسازی حرفهای دکترای1380990246داروسازان14254-دعنصرودیفرشادزنجانزنجان2987

پزشکی حرفهای دکترای4284305441پزشکان89990غالمیحمیدهزنجانزنجان2988

پزشکی حرفهای دکترای0054699258پزشکان64506ابهری فاطمیگیتازنجانزنجان2989

کاردرمانی کارشناسی4411225050لیسانس1046-د-کفتحیسیدفوأدزنجانزنجان2990

اورژانس طب تخصص1602828733پزشکان145174پوردهالن فتحیپیمانزنجانزنجان2991

پزشکی حرفهای دکترای4284249622پزشکان49326فریدیعلیرضازنجانزنجان2992

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4284174673پزشکان36775قزلباشپرویززنجانزنجان2993

دندانپزشکی حرفهای دکترای3781632733دندانپزشکان126091کبودوندحسین علیزنجانزنجان2994

دندانپزشکی حرفهای دکترای4370969344دندانپزشکان125038خانلو گنجاله روحزنجانزنجان2995

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2669215599پزشکان37164مبیناحمدرضازنجانزنجان2996

مامایی ارشد کارشناسی1376496739مامایی10305-مفرد نژادی محرممنیرهزنجانزنجان2997

پزشکی حرفهای دکترای1552013936پزشکان79013محرمیمحمدزنجانزنجان2998

مامایی کارشناسی0000024864مامایی6644-مملکیاعظمزنجانزنجان2999

عمومی جراحی تخصص4284097016پزشکان14807منصوریامیرزنجانزنجان3000

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق0052077098پزشکان46974جویباری مهدیانرضازنجانزنجان3001

پزشکی حرفهای دکترای4282664584پزشکان87751میرزاخانیعلیزنجانزنجان3002



صورت و فک دهان، بیماریهای تخصص0076767795دندانپزشکان117216نورمحمدیربابزنجانزنجان3003

بالینی بیوشیمی (Ph.D) تخصصی دکترای1110766130آزمایشگاه3005-آهمتیمینازنجانزنجان3004

ترمیمی دندانپزشکی تخصص3051237930دندانپزشکان93003جوردهی یوسفیعاطفهزنجانزنجان3005

تغذیه علوم کارشناسی0071184406لیسانس2763-تاکبریانزهرادامغانسمنان3006

داخلی بیماریهای تخصص4579238206پزشکان30579ترابیسیدحسندامغانسمنان3007

مامایی کارشناسی4568770548مامایی26831-منیا رضائیفاطمهدامغانسمنان3008

دندانپزشکی حرفهای دکترای0370145593دندانپزشکان148680رهبریمحسندامغانسمنان3009

پزشکی حرفهای دکترای4579640632پزشکان69313شنائیسیدیحییدامغانسمنان3010

بیهوشی تخصص4579251857پزشکان43239عباسیمحمددامغانسمنان3011

داخلی بیماریهای تخصص0321993519پزشکان89264فتاحابوالفضلدامغانسمنان3012

داروسازی حرفهای دکترای4579273801داروسازان9071-دمسعودیانحمیدرضادامغانسمنان3013

داخلی بیماریهای تخصص4579231775پزشکان32025مسگرپورمحمدحسیندامغانسمنان3014

پزشکی حرفهای دکترای4570008135پزشکان164486مصاحبهعلیرضادامغانسمنان3015

دندانپزشکی حرفهای دکترای4579235096دندانپزشکان54498مقبلیعلیدامغانسمنان3016

پزشکی حرفهای دکترای4579479602پزشکان59365مقدسیعبدهللادامغانسمنان3017

پزشکی حرفهای دکترای2249720959پزشکان123904ملکیغالمحسیندامغانسمنان3018

گفتاردرمانی کارشناسی4579732456لیسانس28-گعلیانی موسویسیدعباسدامغانسمنان3019

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2871884641پزشکان59875میرعزیزیمحمدرضادامغانسمنان3020

پزشکی حرفهای دکترای6509602059پزشکان122008پور یوسفعلیرضادامغانسمنان3021

دندانپزشکی حرفهای دکترای4590145871دندانپزشکان32649یونسیانمریمدامغانسمنان3022

مامایی کارشناسی4569955967مامایی31195-مابراهیمیسپیدهسمنانسمنان3023

پزشکی حرفهای دکترای0055586139پزشکان67587علی ابنمحمدحسینسمنانسمنان3024

دندانپزشکی حرفهای دکترای2259938825دندانپزشکان131635اسدیآرشسمنانسمنان3025

صورت و فک دهان، جراحی تخصص2200735170دندانپزشکان136674نژاد اسمعیلیمحمدسمنانسمنان3026

مامایی کارشناسی4569357075مامایی45988-ماعتمادیمعصومهسمنانسمنان3027

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3732356620پزشکان86297اعرابیانرضاسمنانسمنان3028

زایمان و زنان تخصص0073314986پزشکان115881اعرابیانساهرهسمنانسمنان3029

پزشکی حرفهای دکترای2031507400پزشکان52719قهیازی اقبالیحمیدسمنانسمنان3030

پزشکی حرفهای دکترای4568753694پزشکان67899امیدیانمحمدکاظمسمنانسمنان3031

عمومی جراحی تخصص3255846390پزشکان109726ایزدیشهرزادسمنانسمنان3032

(ایمونولوژی) ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4910904948آزمایشگاه4169-آبهارلورسولسمنانسمنان3033

دندانپزشکی حرفهای دکترای5309849416دندانپزشکان43826بینائیتقیسمنانسمنان3034

پزشکی حرفهای دکترای4569481035پزشکان107823پهلوانیانمحمدهادیسمنانسمنان3035

زایمان و زنان تخصص4609412896پزشکان101769جورابلوگوهرسمنانسمنان3036

پزشکی حرفهای دکترای0420573712پزشکان81098حافظیحمیدرضاسمنانسمنان3037

کودکان بیماریهای تخصص0051237709پزشکان44974حسینیسیدمحمدسمنانسمنان3038

زایمان و زنان تخصص2092265709پزشکان112027درزینیک ساتیسمنانسمنان3039

داروسازی حرفهای دکترای4569421865داروسازان5524-ددریکوروشسمنانسمنان3040

دندانپزشکی حرفهای دکترای4569388256دندانپزشکان46150ذوالفقاریانالههسمنانسمنان3041



عروق و قلب بیماریهای تخصص4569390439پزشکان67864ساالرمحمداسمعیلسمنانسمنان3042

داروسازی حرفهای دکترای0682503282داروسازان19326-دستایشفروغسمنانسمنان3043

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2121373616پزشکان33635سمنانیوحیدسمنانسمنان3044

قانونی پزشکی تخصص0938995294پزشکان122648شگفته صبوریهانیهسمنانسمنان3045

دندانپزشکی حرفهای دکترای5309853863دندانپزشکان68345صفائیالدین حسامسمنانسمنان3046

داروسازی حرفهای دکترای4879494720داروسازان10981-دصفریعلیرضاسمنانسمنان3047

پزشکی حرفهای دکترای4591103730پزشکان81966عامریحسینسمنانسمنان3048

بیهوشی تخصص4569370934پزشکان59997پور عبدهللاابوالفضلسمنانسمنان3049

فیزیوتراپی (Ph.D) تخصصی دکترای4569242278لیسانس3235-فخلیلی عموزادهمحمدسمنانسمنان3050

(اندوکرینولوژی) متابولیسم و درونریز غدد بیماریهای تخصص فوق4569429459پزشکان90811فروتنمجیدسمنانسمنان3051

پزشکی حرفهای دکترای0056358113پزشکان63993فریورفرشیدسمنانسمنان3052

عروق و قلب جراحی تخصص فوق0040171388پزشکان77865قدسکامرانسمنانسمنان3053

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0071403043پزشکان92862گوهریعلیسمنانسمنان3054

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص1756864713دندانپزشکان132526زاده لبیباکرمسمنانسمنان3055

پزشکی حرفهای دکترای0035984058پزشکان73775مزینانیمجیدسمنانسمنان3056

پزشکی حرفهای دکترای4569419259پزشکان67596مزینانیانسعیدسمنانسمنان3057

ریه بیماریهای تخصص فوق4569489631پزشکان103058معماریانمحمدسمنانسمنان3058

داروسازی حرفهای دکترای4569463967داروسازان10779-دمقیمیالههسمنانسمنان3059

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0386607931پزشکان153912نژاد موسویلیالساداتسمنانسمنان3060

گفتاردرمانی ارشد کارشناسی0055913989لیسانس1380-گنوروزیریحانهسمنانسمنان3061

پزشکی حرفهای دکترای4591117308پزشکان42859اخیانیغالمحسینشاهرودسمنان3062

پزشکی حرفهای دکترای4591697541پزشکان83650نوده اکبریمحمدتقیشاهرودسمنان3063

چشمپزشکی تخصص4132552731پزشکان126552امیرسرداریآناهیتاشاهرودسمنان3064

پزشکی حرفهای دکترای4590399938پزشکان97652حسینیبیگم مریمشاهرودسمنان3065

کاردرمانی کارشناسی0072981725لیسانس190-د-کنژاد حسینیسیدعلیشاهرودسمنان3066

پزشکی حرفهای دکترای0072708832پزشکان92006رحمانیامیرستارشاهرودسمنان3067

دندانپزشکی حرفهای دکترای4591992632دندانپزشکان72616رحیمیحسینشاهرودسمنان3068

داخلی بیماریهای تخصص4591123286پزشکان58115زاده رضویاننسرینشاهرودسمنان3069

داروسازی حرفهای دکترای4579261860داروسازان4276-دسعادتمهتابشاهرودسمنان3070

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4579786351آزمایشگاه24-آ-عمقدم صالحیحسینشاهرودسمنان3071

پزشکی حرفهای دکترای4591216144پزشکان101568طالئیمحسنشاهرودسمنان3072

پزشکی حرفهای دکترای4591112098پزشکان41959احمدی عربمحمدهادیشاهرودسمنان3073

مامایی کارشناسی1532820127مامایی21465-مکوثرنداشاهرودسمنان3074

دندانپزشکی حرفهای دکترای0053226038دندانپزشکان34472محمدیمهرانشاهرودسمنان3075

زایمان و زنان تخصص4591116271پزشکان37333نوریمهنازشاهرودسمنان3076

داروسازی حرفهای دکترای2279910357داروسازان16030-دنیکخوگواسرائیمحدثهشاهرودسمنان3077

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4591288684پزشکان112615هاشمیبیتاساداتشاهرودسمنان3078

اورژانس طب تخصص4609405091پزشکان96050آذرفروحیدهگرمسارسمنان3079

فیزیوتراپی کارشناسی4609649462لیسانس648-فدهقانیسیداحمدگرمسارسمنان3080



پزشکی حرفهای دکترای2181173710پزشکان69574پورگریودهی رمضانعلیرضاگرمسارسمنان3081

پزشکی حرفهای دکترای2753286825پزشکان1367روحانیآقا مرتضیگرمسارسمنان3082

پزشکی حرفهای دکترای4609923114پزشکان139513مجد طباطبائیسادات مریمگرمسارسمنان3083

پزشکی حرفهای دکترای4609379694پزشکان59747بیگی علیمهنازگرمسارسمنان3084

بیهوشی تخصص4609380560پزشکان50373زاده علیمجیدگرمسارسمنان3085

مامایی کارشناسی4609904594مامایی19440-مفاجانیمریمگرمسارسمنان3086

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0052088138آزمایشگاه1095-آ-عقربانخانیداودگرمسارسمنان3087

مامایی کارشناسی0410044520مامایی29851-مقندالیزهراگرمسارسمنان3088

پزشکی حرفهای دکترای0077535057پزشکان129465کیومرثیحوریهگرمسارسمنان3089

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4609793091پزشکان85980گلینیمجیدگرمسارسمنان3090

دندانپزشکی حرفهای دکترای4609689081دندانپزشکان130067مختاریمحمدگرمسارسمنان3091

مامایی کارشناسی6249538690مامایی5532-مء مرتضیحبیبهگرمسارسمنان3092

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص6599859003پزشکان109848ملکدارانسیهگرمسارسمنان3093

پزشکی حرفهای دکترای4609764792پزشکان55796ندافوحیدگرمسارسمنان3094

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص4609926083پزشکان136081نیتیراضیهگرمسارسمنان3095

داروسازی حرفهای دکترای0493468021داروسازان17598-دباروق زاده وهابفاطمهگرمسارسمنان3096

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0067224857پزشکان124367ارفعیچیستاسریراایرانشهربلوچستان و سیستان3097

چشمپزشکی تخصص3700763484پزشکان26222اسدیخدادادایرانشهربلوچستان و سیستان3098

پزشکی حرفهای دکترای2980032794پزشکان154552اسماعیلیانسعیدایرانشهربلوچستان و سیستان3099

پزشکی حرفهای دکترای3591688436پزشکان161803امیریثریاایرانشهربلوچستان و سیستان3100

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3701631158آزمایشگاه1862-آفرد امینیمحمدرضاایرانشهربلوچستان و سیستان3101

مامایی کارشناسی3590592036مامایی11370-مبامریمهرنازایرانشهربلوچستان و سیستان3102

زایمان و زنان تخصص3590060689پزشکان73058زاده بزرگشیرینایرانشهربلوچستان و سیستان3103

کودکان بیماریهای تخصص5979869131پزشکان109473پورمندعلیایرانشهربلوچستان و سیستان3104

پزشکی حرفهای دکترای3591351032پزشکان131709فلک پیکفرزانهایرانشهربلوچستان و سیستان3105

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی3711103987لیسانس973-بجمالزهیمژگانایرانشهربلوچستان و سیستان3106

عروق و قلب بیماریهای تخصص3621159665پزشکان106940جنگجوشهرزادایرانشهربلوچستان و سیستان3107

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1239526921پزشکان80459نطنزی زاده چاوشمحمدرضاایرانشهربلوچستان و سیستان3108

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3590053631پزشکان61770دادگرعلیرضاایرانشهربلوچستان و سیستان3109

دندانپزشکی حرفهای دکترای6459497516دندانپزشکان147711دامنینورمحمدایرانشهربلوچستان و سیستان3110

مامایی کارشناسی3591319864مامایی23168-مریگی دایفرشتهایرانشهربلوچستان و سیستان3111

دندانپزشکی حرفهای دکترای6458712650دندانپزشکان131916زاده رسولیالرحمن فیضایرانشهربلوچستان و سیستان3112

پزشکی حرفهای دکترای3620992819پزشکان48464ساالریژیالایرانشهربلوچستان و سیستان3113

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3620328366پزشکان126645سپاهیسلمازایرانشهربلوچستان و سیستان3114

دندانپزشکی حرفهای دکترای3590179880دندانپزشکان98829ستودهخالدایرانشهربلوچستان و سیستان3115

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4199780769پزشکان134433شیرنسبمحمدجوادایرانشهربلوچستان و سیستان3116

چشمپزشکی تخصص4324503771پزشکان140963فنودیحسینایرانشهربلوچستان و سیستان3117

داروسازی حرفهای دکترای3590845163داروسازان11282-دکردرضا علیایرانشهربلوچستان و سیستان3118

پزشکی حرفهای دکترای3591325252پزشکان107875کردیاسماایرانشهربلوچستان و سیستان3119



پزشکی حرفهای دکترای3590117753پزشکان121463کردیعبدالهایرانشهربلوچستان و سیستان3120

پزشکی حرفهای دکترای0046832300پزشکان46298کریمیفرشادایرانشهربلوچستان و سیستان3121

فیزیوتراپی کارشناسی3580376845لیسانس5018-فکلکلیادهمایرانشهربلوچستان و سیستان3122

مامایی کارشناسی3591631434مامایی30741-مگردیدهناهیدایرانشهربلوچستان و سیستان3123

پزشکی حرفهای دکترای5259717503پزشکان51709محتشمیبخش رحیمایرانشهربلوچستان و سیستان3124

داروسازی کارشناسی3590645865لیسانس12912-دنخعیعبدالحقایرانشهربلوچستان و سیستان3125

پزشکی حرفهای دکترای4420058889پزشکان148317هویدائیآرشایرانشهربلوچستان و سیستان3126

فیزیوتراپی کارشناسی3690282594لیسانس5959-فامیریانبهروزچابهاربلوچستان و سیستان3127

کاردرمانی ارشد کارشناسی5230001038لیسانس1184-د-کآواز ایوبیکریمچابهاربلوچستان و سیستان3128

دندانپزشکی حرفهای دکترای3651603911دندانپزشکان161407روشن آبسلمانچابهاربلوچستان و سیستان3129

بیهوشی تخصص3590058919پزشکان73885آتونسعیدچابهاربلوچستان و سیستان3130

مامایی کارشناسی3580097571مامایی32216-مبامریسیماچابهاربلوچستان و سیستان3131

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3591428825لیسانس825-بپادادریسچابهاربلوچستان و سیستان3132

داروسازی کارشناسی3580222813لیسانس7500-دپورکدخدائیمحمدحسنچابهاربلوچستان و سیستان3133

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0057167230آزمایشگاه2400-آپور ترکمانیبهزادچابهاربلوچستان و سیستان3134

عمومی جراحی تخصص3620928126پزشکان34893پرنده تیموریفرهادچابهاربلوچستان و سیستان3135

مامایی کارشناسی5250110940مامایی40180-مجدگالسمیهچابهاربلوچستان و سیستان3136

زایمان و زنان تخصص2161924699پزشکان129521جعفرزادهفاطمهچابهاربلوچستان و سیستان3137

مامایی کارشناسی1829074857مامایی37427-مجلیلیانزینبچابهاربلوچستان و سیستان3138

پزشکی حرفهای دکترای4431511083پزشکان47201جمشیدیمنصورچابهاربلوچستان و سیستان3139

پزشکی حرفهای دکترای3256682881پزشکان51170نژادخیاوی حسینیوسفچابهاربلوچستان و سیستان3140

پزشکی حرفهای دکترای3701111855پزشکان96930حسینیسیدمنظوراحمدچابهاربلوچستان و سیستان3141

عروق و قلب بیماریهای تخصص2092154877پزشکان119245حشمتیانجوادچابهاربلوچستان و سیستان3142

پزشکی حرفهای دکترای0939304686پزشکان153472حکیمیمرتضیچابهاربلوچستان و سیستان3143

پزشکی حرفهای دکترای3650785552پزشکان163475خدمتیعبدالرسولچابهاربلوچستان و سیستان3144

پزشکی حرفهای دکترای5250101331پزشکان161303دهقانبهروزچابهاربلوچستان و سیستان3145

اورژانس طب تخصص5259150694پزشکان100792دیهیمعطاالهچابهاربلوچستان و سیستان3146

داخلی بیماریهای تخصص3701822581پزشکان133087رضازهیبهزادچابهاربلوچستان و سیستان3147

فیزیوتراپی کارشناسی3610555076لیسانس6022-فالدز ریگینورمحمدچابهاربلوچستان و سیستان3148

پزشکی حرفهای دکترای0073163007پزشکان119597نژاد شفیعیفرشیدچابهاربلوچستان و سیستان3149

مامایی کارشناسی0051096544مامایی149-مصنعتیمنیژهچابهاربلوچستان و سیستان3150

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص3621432507پزشکان123690نیا صنعتیصالحهچابهاربلوچستان و سیستان3151

اورژانس طب تخصص0381023397پزشکان103056دشت هره غفاریفرهادچابهاربلوچستان و سیستان3152

داروسازی حرفهای دکترای0056046081داروسازان5786-دقاسملونیاامیررضاچابهاربلوچستان و سیستان3153

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3673571443پزشکان122915کیخایعقوبچابهاربلوچستان و سیستان3154

فیزیوتراپی کارشناسی0760070903لیسانس5276-فرودی منصوریمنیرهچابهاربلوچستان و سیستان3155

داروسازی حرفهای دکترای3140060912داروسازان24098-دمیرزاپوراستبرقامیرچابهاربلوچستان و سیستان3156

کودکان بیماریهای تخصص0056298110پزشکان81551نورمحمدیشهریارچابهاربلوچستان و سیستان3157

پزشکی حرفهای دکترای3673568442پزشکان122058بهیبهارهزابلبلوچستان و سیستان3158



پزشکی حرفهای دکترای3674113864پزشکان130865بهیبهنوشزابلبلوچستان و سیستان3159

پزشکی حرفهای دکترای3670503341پزشکان67130آقائی پودینهعیسیزابلبلوچستان و سیستان3160

مامایی کارشناسی3674193280مامایی29190-منو قلعه توکلیمنیرهزابلبلوچستان و سیستان3161

(پاتولوژی) آسیبشناسی حرفهای دکترای3670209204آزمایشگاه2767-آتیغ جهانحسینعلیزابلبلوچستان و سیستان3162

پزشکی حرفهای دکترای3610554819پزشکان163930پور حسینپژمانزابلبلوچستان و سیستان3163

پزشکی حرفهای دکترای3610032707پزشکان154755بارانی خندانفرشیدزابلبلوچستان و سیستان3164

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3673736231پزشکان85372کهخائی رضائیلیلیزابلبلوچستان و سیستان3165

دندانپزشکی حرفهای دکترای3673133012دندانپزشکان145037روشنسلطانزابلبلوچستان و سیستان3166

اورژانس طب تخصص3580006721پزشکان156094سجادیپریسا سیدهزابلبلوچستان و سیستان3167

عروق و قلب بیماریهای تخصص3673535684پزشکان108654تازه سنچولیعبدالحسنزابلبلوچستان و سیستان3168

داروسازی حرفهای دکترای3670165312داروسازان4622-دشفیعیشهرامزابلبلوچستان و سیستان3169

اورژانس طب تخصص3660024678پزشکان156092زاده صباغمیثمزابلبلوچستان و سیستان3170

پزشکی حرفهای دکترای5339927881پزشکان139095نوری دوست قومالهامزابلبلوچستان و سیستان3171

پزشکی حرفهای دکترای3673520512پزشکان104736شهری کمالیالههزابلبلوچستان و سیستان3172

پزشکی حرفهای دکترای0079823076پزشکان167419گنجعلیمیثمزابلبلوچستان و سیستان3173

دندانپزشکی حرفهای دکترای3661567659دندانپزشکان104037محمدقاسمیاکبر علیزابلبلوچستان و سیستان3174

فیزیوتراپی کارشناسی3673630040لیسانس3760-فنجاریعلیرضازابلبلوچستان و سیستان3175

سمشناسی حرفهای دکترای3671364394داروسازان5932-دزائی هاشممحمودزابلبلوچستان و سیستان3176

مامایی کارشناسی3719565769مامایی2350-ممقدم اژدریمعصومهزاهدانبلوچستان و سیستان3177

فیزیوتراپی کارشناسی3621536728لیسانس2946-فآذرکیشاشکانزاهدانبلوچستان و سیستان3178

پزشکی حرفهای دکترای3621035567پزشکان54175بهیاریداودزاهدانبلوچستان و سیستان3179

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق6459254621پزشکان74915بویاالدین صالحزاهدانبلوچستان و سیستان3180

پزشکی حرفهای دکترای1063954339پزشکان147526بیاتیسعیدزاهدانبلوچستان و سیستان3181

پزشکی حرفهای دکترای2280060736پزشکان148632پاکیاریمحمدحسنزاهدانبلوچستان و سیستان3182

داروسازی حرفهای دکترای3660033162داروسازان19030-دپورکرمیسعیدزاهدانبلوچستان و سیستان3183

کودکان بیماریهای تخصص3621339558پزشکان91195تیغ جهانعلیرضازاهدانبلوچستان و سیستان3184

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3621297073پزشکان64241تیغ جهانمهدیزاهدانبلوچستان و سیستان3185

دندانپزشکی حرفهای دکترای5339132404دندانپزشکان93090تیغی جهانحسنزاهدانبلوچستان و سیستان3186

پزشکی حرفهای دکترای3620433038پزشکان90868زهی حسناسلمزاهدانبلوچستان و سیستان3187

داروسازی کارشناسی3620182698لیسانس8478-دمطلق حسینیسیدسعیدزاهدانبلوچستان و سیستان3188

آزمایشگاهی ایمنیشناسی حرفهای دکترای3673414658آزمایشگاه1349-آخزاعیحسینعلیزاهدانبلوچستان و سیستان3189

پزشکی حرفهای دکترای3660042110پزشکان146115نو قلعه راشکیامینزاهدانبلوچستان و سیستان3190

داروسازی حرفهای دکترای3610476834داروسازان19977-درضائیالهامزاهدانبلوچستان و سیستان3191

(الپاراسکوپی) درونبین جراحی فلوشیپ3621087400پزشکان85915رضویمریمزاهدانبلوچستان و سیستان3192

دندانپزشکی حرفهای دکترای3620982732دندانپزشکان69413رفعتاکبر علیزاهدانبلوچستان و سیستان3193

فیزیوتراپی کارشناسی3621226303لیسانس2683-فریگیزهرازاهدانبلوچستان و سیستان3194

پزشکی حرفهای دکترای3673146191پزشکان70699سارانیاحمدزاهدانبلوچستان و سیستان3195

پزشکی حرفهای دکترای5339094855پزشکان69666سیدالحسینیسیدسعیدزاهدانبلوچستان و سیستان3196

پزشکی حرفهای دکترای3621028031پزشکان50938ابراهیمی شهرکیشهریارزاهدانبلوچستان و سیستان3197



پزشکی حرفهای دکترای3622124792پزشکان157028کیا صداقتمرتضیزاهدانبلوچستان و سیستان3198

داروسازی حرفهای دکترای3700061234داروسازان9822-دعرفانیهادیزاهدانبلوچستان و سیستان3199

داروسازی حرفهای دکترای3610115416داروسازان18981-دعزیزیسعیدزاهدانبلوچستان و سیستان3200

پزشکی حرفهای دکترای3673503014پزشکان100511علویانسیدامیرحسینزاهدانبلوچستان و سیستان3201

(بزرگساالن نفرولوژی) بزرگساالن کلیه بیماریهای تخصص فوق3674064219پزشکان86476دادی علیعلیزاهدانبلوچستان و سیستان3202

پزشکی حرفهای دکترای0069194238پزشکان99451قیاسیانسیهزاهدانبلوچستان و سیستان3203

پزشکی حرفهای دکترای0055033156پزشکان70894کرمیشهرامزاهدانبلوچستان و سیستان3204

پزشکی حرفهای دکترای3673492667پزشکان86658کیخارضازاهدانبلوچستان و سیستان3205

مامایی کارشناسی4250914887مامایی9904-ملوطکی مالکیافسانهزاهدانبلوچستان و سیستان3206

پزشکی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای6609170347آزمایشگاه2810-آآبادی دولت منتظرظهوریمصطفیزاهدانبلوچستان و سیستان3207

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3718931087پزشکان91761موحدسعیدزاهدانبلوچستان و سیستان3208

دندانپزشکی حرفهای دکترای2571721593دندانپزشکان162190میرحیدریمهدیزاهدانبلوچستان و سیستان3209

پزشکی حرفهای دکترای0046745297پزشکان64861میرکاظمی(بهاره) فاطمهزاهدانبلوچستان و سیستان3210

کودکان بیماریهای تخصص3673618202پزشکان126592میریعقیلزاهدانبلوچستان و سیستان3211

پزشکی حرفهای دکترای0920758721پزشکان168074بنیادآبادی نباتیوحیدزاهدانبلوچستان و سیستان3212

داخلی بیماریهای تخصص3621301291پزشکان80046هاشمزهینورالهزاهدانبلوچستان و سیستان3213

پزشکی حرفهای دکترای3673528051پزشکان119562هاشمیسیدحامدزاهدانبلوچستان و سیستان3214

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3621086250پزشکان81307وصالمحمدتقیزاهدانبلوچستان و سیستان3215

مامایی کارشناسی3610727462مامایی50367-میعقوبیفرخندهزاهدانبلوچستان و سیستان3216

مامایی کارشناسی3660439894مامایی48113-ماول اردونینجمهسراوانبلوچستان و سیستان3217

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص1270147390پزشکان149131افالکیاننگارسراوانبلوچستان و سیستان3218

پزشکی حرفهای دکترای4433521108پزشکان144660جاللیانمحمدناصرسراوانبلوچستان و سیستان3219

پزشکی حرفهای دکترای2141591643پزشکان51273حسینیجاللسراوانبلوچستان و سیستان3220

مامایی کارشناسی3672656615مامایی41423-مخاتونیشهینسراوانبلوچستان و سیستان3221

داخلی بیماریهای تخصص2471692702پزشکان140960جهرمی خواجهسیناسراوانبلوچستان و سیستان3222

داروسازی کارشناسی3700272820لیسانس8158-ددهواریعلی برکتسراوانبلوچستان و سیستان3223

داروسازی کارشناسی3700049641لیسانس8602-درسائیعبدالوهابسراوانبلوچستان و سیستان3224

پزشکی حرفهای دکترای3690143446پزشکان167409رسائیمریمسراوانبلوچستان و سیستان3225

دندانپزشکی حرفهای دکترای3701491496دندانپزشکان98828سپاهیاناحمدسراوانبلوچستان و سیستان3226

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2529985219پزشکان140797رونیزی شفیعیعلیسراوانبلوچستان و سیستان3227

کودکان بیماریهای تخصص2530035431پزشکان154003زارچی صادقیمژگانسراوانبلوچستان و سیستان3228

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3621557261پزشکان126646صفدریابوالحسنسراوانبلوچستان و سیستان3229

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0453322220پزشکان4767-آعزتیحمیدرضاسراوانبلوچستان و سیستان3230

عروق و قلب بیماریهای تخصص0063277697پزشکان131556قاسمیعلیسراوانبلوچستان و سیستان3231

عروق و قلب بیماریهای تخصص0079753361پزشکان140887اقدم زاده قربانمانیسراوانبلوچستان و سیستان3232

کودکان بیماریهای تخصص3621164596پزشکان106184کیوانیبهروزسراوانبلوچستان و سیستان3233

زایمان و زنان تخصص1285880579پزشکان91589ها گدازندهفرزانهسراوانبلوچستان و سیستان3234

فیزیوتراپی کارشناسی3719608026لیسانس1292-فگمشادزهیعبدالرشیدسراوانبلوچستان و سیستان3235

داروسازی کارشناسی3700033133لیسانس7996-دمحمودیمهرانسراوانبلوچستان و سیستان3236



(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3674382679پزشکان141125نوشیروان رئیسی ملکفرامرزسراوانبلوچستان و سیستان3237

پزشکی حرفهای دکترای3701783195پزشکان24988سرجو نوراییخیرمحمدسراوانبلوچستان و سیستان3238

داروسازی حرفهای دکترای2529361355داروسازان12646-داردالیاعظماستهبانفارس3239

پزشکی حرفهای دکترای1290648689پزشکان160139آزادیسانازاستهبانفارس3240

مامایی کارشناسی2431891097مامایی33831-مآموزگارمریماستهبانفارس3241

دندانپزشکی حرفهای دکترای2520040122دندانپزشکان156891حامدیمینااستهبانفارس3242

دندانپزشکی حرفهای دکترای2529788022دندانپزشکان138727دهقانماجداستهبانفارس3243

گفتاردرمانی کارشناسی2550008774لیسانس2037-گرجبیمریماستهبانفارس3244

کودکان بیماریهای تخصص5359751193پزشکان124244رشیدیسمیهاستهبانفارس3245

پزشکی حرفهای دکترای2529165051پزشکان18573رضائیابراهیماستهبانفارس3246

مامایی کارشناسی2432431464مامایی3114-منژاد ریاحیآذراستهبانفارس3247

پزشکی حرفهای دکترای2529739439پزشکان137376شرافتالسادات زینباستهبانفارس3248

داخلی بیماریهای تخصص2529644012پزشکان41205شعلهمحمداستهبانفارس3249

داخلی بیماریهای تخصص2529703973پزشکان116073علویسیداحساناستهبانفارس3250

کودکان بیماریهای تخصص2529716862پزشکان121530فتاحفهیمهاستهبانفارس3251

تغذیه علوم کارشناسی2529675090لیسانس1260-تفقیهیعلیرضااستهبانفارس3252

داروسازی حرفهای دکترای2520012056داروسازان19129-دقائممحبوبهاستهبانفارس3253

عروق و قلب بیماریهای تخصص2529646971پزشکان41211کشمیریحسناستهبانفارس3254

پزشکی حرفهای دکترای2460121164پزشکان158390کوهیسارااستهبانفارس3255

داروسازی حرفهای دکترای2301211738داروسازان16741-دمحمدیمرتضیاستهبانفارس3256

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2295581923پزشکان125806مطوسمائدهاستهبانفارس3257

پزشکی حرفهای دکترای2529694869پزشکان108076اصطهباناتی میریزهرااستهبانفارس3258

تغذیه علوم ارشد کارشناسی2300250063لیسانس4674-تهاشمیسمیرااستهبانفارس3259

دندانپزشکی حرفهای دکترای2410716865دندانپزشکان109611ابراهیمیاله روحاقلیدفارس3260

فیزیوتراپی کارشناسی2538983290لیسانس1214-فایزدپناهعلیاقلیدفارس3261

مامایی کارشناسی2410084346مامایی25959-مایلیائیپریسااقلیدفارس3262

پزشکی حرفهای دکترای2539633269پزشکان43541پور ثابتمحمدرضااقلیدفارس3263

داروسازی حرفهای دکترای1282443429داروسازان14121-درامشه حسینیزینباقلیدفارس3264

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2392253226پزشکان142159خسرویزهرااقلیدفارس3265

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2291409093پزشکان41554رواناسکندراقلیدفارس3266

عروق و قلب بیماریهای تخصص2511337703پزشکان124299زاهدیعلیاقلیدفارس3267

روانپزشکی تخصص2300067961پزشکان128000سلطانیسلمیاقلیدفارس3268

پزشکی حرفهای دکترای2539010131پزشکان77467ظهیریمهدیاقلیدفارس3269

دندانپزشکی حرفهای دکترای2280859130دندانپزشکان165110عزیزیمریماقلیدفارس3270

داروسازی حرفهای دکترای2539632981داروسازان3596-دغیاثیایرجاقلیدفارس3271

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی5030008357لیسانس1841-بابرقوئی زاده فالحمریماقلیدفارس3272

پزشکی حرفهای دکترای2539890709پزشکان150839کریمیشهراماقلیدفارس3273

داروسازی حرفهای دکترای2530082359داروسازان19925-دپور لطیفزهرااقلیدفارس3274

مامایی کارشناسی2530127603مامایی48320-ممحسنیسمیرااقلیدفارس3275



پزشکی حرفهای دکترای2300705419پزشکان133373زاده نوریمریماقلیدفارس3276

داخلی بیماریهای تخصص2410590098پزشکان65992ابوالحسنیمحمدکاظمآبادهفارس3277

دندانپزشکی حرفهای دکترای1284789551دندانپزشکان61075باستانیعباسآبادهفارس3278

پزشکی حرفهای دکترای2410932096پزشکان51064پیمانیسیناآبادهفارس3279

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2410957323پزشکان75523توکلمحمدحسینآبادهفارس3280

داروسازی حرفهای دکترای2410964664داروسازان9500-دتوکلیفاطمهآبادهفارس3281

روانپزشکی تخصص2062993226پزشکان105138حافظیانحسنآبادهفارس3282

پزشکی حرفهای دکترای2411434588پزشکان47642حسینیسیدسعیدآبادهفارس3283

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق2538993008پزشکان71426احمدی خانخلیلآبادهفارس3284

داروسازی حرفهای دکترای2300030055داروسازان15619-ددیده رزممهدیآبادهفارس3285

پزشکی حرفهای دکترای2539179614پزشکان75578رئیسیجهانشاهآبادهفارس3286

پزشکی حرفهای دکترای2410960421پزشکان86162صدیقمجیدآبادهفارس3287

عروق و قلب بیماریهای تخصص2296378315پزشکان127728ضیائیرضا سیدعلیآبادهفارس3288

پزشکی حرفهای دکترای1199408141پزشکان88036پور طالبمحمدجعفرآبادهفارس3289

مامایی کارشناسی2400021929مامایی37881-مخانی غریبسحرآبادهفارس3290

تغذیه علوم کارشناسی2410907921لیسانس1020-تفتحیفریدهآبادهفارس3291

مامایی کارشناسی2400186472مامایی51983-مفرخیزهرهآبادهفارس3292

دندانپزشکی حرفهای دکترای2400114331دندانپزشکان156626لطفیمحمدحسینآبادهفارس3293

دندانپزشکی حرفهای دکترای2411637209دندانپزشکان135391مسعودیاکبرآبادهفارس3294

فیزیوتراپی کارشناسی2410098355لیسانس3391-فشناس یزدانعلیآبادهفارس3295

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2471660691پزشکان135060اطهریمحمدجوادجهرمفارس3296

دندانپزشکی حرفهای دکترای2470862728دندانپزشکان86076زاده بازرگانمحمدعلیجهرمفارس3297

فیزیوتراپی کارشناسی2460202474لیسانس5507-فنسب باقریانمهتابجهرمفارس3298

مامایی کارشناسی1062713559مامایی11105-ماصفهانی جعفرزادهعطیهجهرمفارس3299

داروسازی حرفهای دکترای2470777011داروسازان5615-دجهرمی حاتمابوالفضلجهرمفارس3300

پزشکی حرفهای دکترای2470833205پزشکان90018حجازیمحمودجهرمفارس3301

فیزیوتراپی کارشناسی2470766230لیسانس3268-فپناه حجتاحمدجهرمفارس3302

دندانپزشکی حرفهای دکترای2470837073دندانپزشکان79989جهرمی حمیدیانمحسنجهرمفارس3303

پزشکی حرفهای دکترای2471227491پزشکان78720خالقیمحمدجوادجهرمفارس3304

دندانپزشکی حرفهای دکترای1375664565دندانپزشکان39002فر خالقیعیسیجهرمفارس3305

داخلی بیماریهای تخصص2299070370پزشکان92482دالوندحسنجهرمفارس3306

کاردرمانی ارشد کارشناسی2460096445لیسانس1709-د-ککوشککی رحمانیاناطهرجهرمفارس3307

مامایی کارشناسی2460162502مامایی49999-مرحیمیسحرجهرمفارس3308

پزشکی حرفهای دکترای2491079143پزشکان54318رستگارغالمرضاجهرمفارس3309

داروسازی حرفهای دکترای2471694527داروسازان16011-درمضانلیحامدجهرمفارس3310

دندانپزشکی حرفهای دکترای1740688831دندانپزشکان153545جهرمی زارعیانعلیرضاجهرمفارس3311

داروسازی حرفهای دکترای2470786584داروسازان6319-دسنائیمحمدصادقجهرمفارس3312

داخلی بیماریهای تخصص2470971950پزشکان116581شعبانپورحقیقیاحسانجهرمفارس3313

پزشکی حرفهای دکترای2570934100پزشکان81243صادقیمحمدهادیجهرمفارس3314



پزشکی حرفهای دکترای2460135998پزشکان156766جهرمی قائدنیایمجتبیجهرمفارس3315

اعصاب و مغز جراحی تخصص2470781140پزشکان54478نژاد کاظمیعلیجهرمفارس3316

خانواده پزشکی تخصص1818217430پزشکان53314جهرمی کاظمیانعبدالرضاجهرمفارس3317

پزشکی حرفهای دکترای2470754224پزشکان59637جهری مجاهدیعبدالحمیدجهرمفارس3318

پزشکی حرفهای دکترای2470801761پزشکان80803مصالئیحمیدرضاجهرمفارس3319

پزشکی حرفهای دکترای2471219462پزشکان54964نژاد مصلیخسروجهرمفارس3320

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص6489855208پزشکان49265هوشمندفرهنگجهرمفارس3321

پزشکی حرفهای دکترای2491669455پزشکان25032ابراریبهرامدارابفارس3322

دندانپزشکی حرفهای دکترای2570918903دندانپزشکان84479ارجمندمزیدیعزیزمحمددارابفارس3323

پزشکی حرفهای دکترای2491717451پزشکان135867پور امینصفورادارابفارس3324

زایمان و زنان تخصص2296960057پزشکان117417ایزدییلدادارابفارس3325

مامایی کارشناسی2490077465مامایی3648-مزاده بیگیمرضیهدارابفارس3326

دندانپزشکی حرفهای دکترای2490575309دندانپزشکان99063ثبوتعلیرضادارابفارس3327

پزشکی حرفهای دکترای2480196445پزشکان156962حاجتمندفریدهدارابفارس3328

پزشکی حرفهای دکترای2491026406پزشکان25859حامدیمحمدجعفردارابفارس3329

داروسازی حرفهای دکترای2298542953داروسازان14325-دحامدیمهدیدارابفارس3330

بیهوشی تخصص2490078283پزشکان60559آزاد حسنیهاجردارابفارس3331

مامایی کارشناسی2491130637مامایی53897-مدمیاتابندهدارابفارس3332

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2490645897آزمایشگاه848-آ-عرحمانیغالمعباسدارابفارس3333

عمومی جراحی تخصص2480050394پزشکان151280رضائیمحمدامیندارابفارس3334

پزشکی حرفهای دکترای2430074974پزشکان81512روزگارعلیرضادارابفارس3335

پزشکی حرفهای دکترای1292293381پزشکان140767الدینی زین شیخصبادارابفارس3336

مامایی کارشناسی2491210398مامایی22376-مصباغیانمحبوبهدارابفارس3337

زایمان و زنان تخصص2559629593پزشکان136639طالبیشیماءدارابفارس3338

کودکان بیماریهای تخصص2491651599پزشکان140718طاهریمحدثهدارابفارس3339

فیزیوتراپی کارشناسی2491091887لیسانس254-فعبدالهیمحمدرضادارابفارس3340

فیزیوتراپی کارشناسی2491097923لیسانس762-فعمرانیسیدمصفادارابفارس3341

چشمپزشکی تخصص2491045796پزشکان19564غفارپوراصغردارابفارس3342

داخلی بیماریهای تخصص2471066097پزشکان126513فرحینسیمدارابفارس3343

مامایی کارشناسی2491366258مامایی22519-مقائدیسمیهدارابفارس3344

دندانپزشکی حرفهای دکترای2491285460دندانپزشکان126273کارگراحمددارابفارس3345

دندانپزشکی حرفهای دکترای2480213439دندانپزشکان160825کشاورزفهیمهدارابفارس3346

زایمان و زنان تخصص2491598213پزشکان128427گودرزیانمریمدارابفارس3347

پزشکی حرفهای دکترای2491727961پزشکان145548مرادیاننجمهدارابفارس3348

داروسازی حرفهای دکترای2480105751داروسازان17888-دمنصوریاحساندارابفارس3349

پزشکی حرفهای دکترای2480149226پزشکان162767نوابیزهرادارابفارس3350

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2297669518پزشکان97073نوشادیپوریاعلیدارابفارس3351

تغذیه علوم کارشناسی2480308073لیسانس6455-تیعقوبیزهرهدارابفارس3352

پزشکی حرفهای دکترای2540032958پزشکان150848اردکانی افکاریحسینسپیدانفارس3353



پزشکی حرفهای دکترای5469858456پزشکان77123بانشیعلیسپیدانفارس3354

پزشکی حرفهای دکترای2291293982پزشکان138960بهاءالدینیمحمدسپیدانفارس3355

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2529629641آزمایشگاه516-آ-عپاساالرمحمدحسینسپیدانفارس3356

پزشکی حرفهای دکترای2390859216پزشکان101001جاویدیکبریسپیدانفارس3357

داروسازی حرفهای دکترای2392065187داروسازان16505-دجمشیدیمریمسپیدانفارس3358

زایمان و زنان تخصص0062996053پزشکان110605حقیقت دهدشتیستارهسپیدانفارس3359

عروق و قلب بیماریهای تخصص5529746942پزشکان129540نیری دهقانسمیهسپیدانفارس3360

پزشکی حرفهای دکترای2549245210پزشکان46821اردکانی ذهبینادرسپیدانفارس3361

دندانپزشکی حرفهای دکترای2549908813دندانپزشکان124338شکوهیزهراسپیدانفارس3362

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی2400131732لیسانس2322-بشیخیفرشتهسپیدانفارس3363

فیزیوتراپی کارشناسی2390046142لیسانس4813-فدوست علیتیمورسپیدانفارس3364

پزشکی حرفهای دکترای2530038643پزشکان166649غالمیفاطمهسپیدانفارس3365

داروسازی حرفهای دکترای2549765397داروسازان10561-دروز فرخاکبر علیسپیدانفارس3366

پزشکی حرفهای دکترای2549750144پزشکان61806کار کشتجلیلسپیدانفارس3367

مامایی کارشناسی2281273520مامایی48373-مکار کشتصدیقهسپیدانفارس3368

مامایی کارشناسی2540022448مامایی44805-مماندنیراضیهسپیدانفارس3369

مامایی کارشناسی1817083090مامایی2150-ممعاضدیانالهامسپیدانفارس3370

کودکان بیماریهای تخصص2370400560پزشکان39134میرشکاریمحبوبهسپیدانفارس3371

پزشکی حرفهای دکترای1815608511پزشکان104155ارجمندزیارتیمهردختشیرازفارس3372

مامایی کارشناسی2372596039مامایی34263-ماژدریشکوفهشیرازفارس3373

بیهوشی تخصص4859657071پزشکان89740اسداللهیرامینشیرازفارس3374

پزشکی حرفهای دکترای2298019118پزشکان101945افتخاریعباسشیرازفارس3375

دندانپزشکی حرفهای دکترای4269051744دندانپزشکان68136پور افشینکوروششیرازفارس3376

پزشکی حرفهای دکترای2560048272پزشکان152478اقبالمیثمشیرازفارس3377

دندانپزشکی حرفهای دکترای2298204731دندانپزشکان101478امامیعلیشیرازفارس3378

نورواتولوژی-  اتولوژی فلوشیپ2296725031پزشکان29479امیرآبادیمهردادشیرازفارس3379

داروسازی حرفهای دکترای0036937231داروسازان4254-دباباپورمهرانشیرازفارس3380

پزشکی حرفهای دکترای2296840231پزشکان88832بازیاربهرامشیرازفارس3381

پزشکی حرفهای دکترای2300260778پزشکان145223برکتینعلیشیرازفارس3382

پزشکی حرفهای دکترای1376438585پزشکان86694یکانه بنائیعبدالرضاشیرازفارس3383

پزشکی حرفهای دکترای2372702777پزشکان152253بهرامیاردوانشیرازفارس3384

پزشکی حرفهای دکترای0780000226پزشکان153724پارسانویدشیرازفارس3385

پزشکی حرفهای دکترای2370380519پزشکان48929کازرونی تدیناللهشیرازفارس3386

کاردرمانی ارشد کارشناسی2293588335لیسانس655-د-کجعفرییحییشیرازفارس3387

کاردرمانی ارشد کارشناسی2296083781لیسانس260-د-کمدوئیه جعفریاحمدرضاشیرازفارس3388

پزشکی حرفهای دکترای2691088359پزشکان87085آقائی حاجیمائدهشیرازفارس3389

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2295180058لیسانس40-فحامدیحسینشیرازفارس3390

مامایی کارشناسی2371868353مامایی1354-محسامیسهیالشیرازفارس3391

پزشکی حرفهای دکترای2295462010پزشکان108014پورحقیقی حسنپیمانشیرازفارس3392



پزشکی حرفهای دکترای2296855091پزشکان128441شاهی حسناسمعیلشیرازفارس3393

زنان (انکولوژی) سرطانشناسی فلوشیپ2297946392پزشکان96121حسینیمرجان سیدهشیرازفارس3394

اورژانس طب تخصص4460018365پزشکان153478مروست حسینیاله سیدروحشیرازفارس3395

کودکان بیماریهای تخصص2371870005پزشکان37472حقیقیمهنازشیرازفارس3396

داروسازی حرفهای دکترای4230541309داروسازان6759-دخشنودمنصورخانیمحمدجوادشیرازفارس3397

مامایی کارشناسی2297903383مامایی31245-مسروستانی درویشپریساشیرازفارس3398

داروسازی حرفهای دکترای2390310613داروسازان3309-دزاده دهقانرضا غالمشیرازفارس3399

زایمان و زنان تخصص0054884764پزشکان53536دهقانیپیمانهشیرازفارس3400

پزشکی حرفهای دکترای2549277910پزشکان48384اردکانی دیدبانمحمدرضاشیرازفارس3401

پزشکی حرفهای دکترای4220193251پزشکان153453راستگویانهللا همتشیرازفارس3402

کودکان بیماریهای تخصص1815868058پزشکان83419رجاءامینشیرازفارس3403

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2291586149پزشکان59543احمدی رشتهسیدمحمدکاظمشیرازفارس3404

عمومی جراحی تخصص1861326874پزشکان112640نوائی رفعتیمحمدشیرازفارس3405

مامایی کارشناسی2298166161مامایی28859-مرنجبرنرگسشیرازفارس3406

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2452149241لیسانس1264-شرهبرینازنینشیرازفارس3407

پزشکی حرفهای دکترای2491170825پزشکان133587پیشه زراعتابراهیمشیرازفارس3408

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4230095260آزمایشگاه2201-آشاقاسمیسعیدشیرازفارس3409

داخلی بیماریهای تخصص2295171733پزشکان31780شاهورانسیدعلیشیرازفارس3410

پزشکی حرفهای دکترای2549356454پزشکان74107شفیعیفرهادشیرازفارس3411

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2291398946پزشکان38226شکیبافردرضا علیشیرازفارس3412

پزشکی حرفهای دکترای5479793039پزشکان62474شهامتعبدالمجیدشیرازفارس3413

دندانپزشکی حرفهای دکترای2290930660دندانپزشکان25006شهبازینازیالشیرازفارس3414

بالینی ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای2371478849آزمایشگاه2262-آراد شهریاریبهادرشیرازفارس3415

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2440305881لیسانس2020-شکشکولی صفدریفاطمهشیرازفارس3416

پزشکی حرفهای دکترای2440565806پزشکان134695صفرپورحیدرشیرازفارس3417

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2452409911لیسانس1371-شطهماسبیسامشیرازفارس3418

داروسازی حرفهای دکترای2450454020داروسازان11292-دپور طیبیمحمدشیرازفارس3419

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای5469784339آزمایشگاه110-آ-ععبودیبراتشیرازفارس3420

آزمایشگاهی ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1860603548آزمایشگاه2337-آعرفانینصرالهشیرازفارس3421

پزشکی حرفهای دکترای2572304317پزشکان66341شیبی ده عسکریاحدشیرازفارس3422

مامایی کارشناسی2370402334مامایی905-مفخارمریمشیرازفارس3423

دندانپزشکی حرفهای دکترای2295200059دندانپزشکان31709برازجانی فرخندهمحسنشیرازفارس3424

دندانپزشکی حرفهای دکترای2538970792دندانپزشکان77946فر فروزانمهدیشیرازفارس3425

پزشکی حرفهای دکترای2292538741پزشکان82667فیجانیمنصورشیرازفارس3426

پزشکی حرفهای دکترای2539449271پزشکان94876فیروزیکامرانشیرازفارس3427

زانو جراحی فلوشیپ2510640666پزشکان103284قادریمحمدطاهرشیرازفارس3428

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0049890433آزمایشگاه632-آ-عکاویانیکامروزشیرازفارس3429

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2390017290پزشکان41400کرائیمسعودشیرازفارس3430

پزشکی حرفهای دکترای2297982453پزشکان120066کریمیحسینشیرازفارس3431



پزشکی حرفهای دکترای4269226196پزشکان70138کریمیمحمودشیرازفارس3432

قانونی پزشکی تخصص2390170048پزشکان51411گودرزیفاضلشیرازفارس3433

پزشکی حرفهای دکترای2430801892پزشکان134923مرزبانیرضاشیرازفارس3434

داروسازی حرفهای دکترای6559929310داروسازان17136-داناری مسروربابمهدیشیرازفارس3435

اعصاب و مغز جراحی تخصص2410523390پزشکان110748مسعودیمحمدصادقشیرازفارس3436

پزشکی حرفهای دکترای2292090562پزشکان119140مشتریحسامشیرازفارس3437

پزشکی حرفهای دکترای6579661127پزشکان90326مقیمیقاسمشیرازفارس3438

اورژانس طب تخصص0068965508پزشکان91431راد منصوریمحمدرضاشیرازفارس3439

پزشکی حرفهای دکترای2301520196پزشکان107388مهرپورمحمدشیرازفارس3440

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2297465807لیسانس248-فزاده موذناحمدشیرازفارس3441

فقرات ستون جراحی فلوشیپ2539000851پزشکان96824موسویسیدرضاشیرازفارس3442

ارتودانتیکس تخصص3257621019دندانپزشکان76679ناصرینویدشیرازفارس3443

دندانپزشکی حرفهای دکترای2371850381دندانپزشکان27160نصیریپریوششیرازفارس3444

پزشکی حرفهای دکترای2298909075پزشکان81572نعمتیامینشیرازفارس3445

پزشکی حرفهای دکترای2510537954پزشکان150007نوریمحمدشیرازفارس3446

داروسازی حرفهای دکترای2062837437داروسازان3509-دنوریانسعیدشیرازفارس3447

اعصاب و مغز جراحی تخصص2299004874پزشکان72898نیاکانامینشیرازفارس3448

پزشکی حرفهای دکترای0055344194پزشکان79596هوشیارشهریارشیرازفارس3449

مامایی کارشناسی2572313774مامایی3013-ماشکاننادرهفسافارس3450

تغذیه علوم ارشد کارشناسی2572594773لیسانس5750-تآریامحمدفسافارس3451

داروسازی حرفهای دکترای2572168790داروسازان18785-دششده باقریسرورفسافارس3452

پزشکی حرفهای دکترای2571751492پزشکان115182بهادرمنشآذرفسافارس3453

داروسازی حرفهای دکترای2571666363داروسازان9587-دبیدکیکریمفسافارس3454

داخلی بیماریهای تخصص1754248901پزشکان103337ثابتمحمدفسافارس3455

داروسازی حرفهای دکترای1819128032داروسازان8785-دشوری درهنصرالهفسافارس3456

دندانپزشکی حرفهای دکترای2571374451دندانپزشکان156972رحمانیانمنصورفسافارس3457

پزشکی حرفهای دکترای2560292157پزشکان26840آهنگ رزممرتضیفسافارس3458

پزشکی حرفهای دکترای2570796581پزشکان87248نیا شرفیغالمعباسفسافارس3459

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2295347211پزشکان86550زاده صالحارسطوفسافارس3460

پزشکی حرفهای دکترای2572652145پزشکان160944پور غالمزهرافسافارس3461

داروسازی حرفهای دکترای2471720684داروسازان17153-دفیروزیفردادفسافارس3462

داروسازی حرفهای دکترای2572627035داروسازان18639-دآبادی شیخ قانعمحمدعلیفسافارس3463

زایمان و زنان تخصص2295465370پزشکان115803کشاورزیآمنهفسافارس3464

داخلی بیماریهای تخصص2570120928پزشکان80272رازقی گلمجتبیفسافارس3465

بیهوشی تخصص2571299646پزشکان60391مرادیسیاوشفسافارس3466

بالینی بیوشیمی (Ph.D) تخصصی دکترای4432584696آزمایشگاه1404-آباف مشکیمحمدحسنفسافارس3467

پزشکی حرفهای دکترای2571642901پزشکان37273منتشرعبدالرحیمفسافارس3468

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1829158236پزشکان101616موسویسیدجوادفسافارس3469

دندانپزشکی حرفهای دکترای2529816379دندانپزشکان148699نظریعلیفسافارس3470



دندانپزشکی حرفهای دکترای2410915949دندانپزشکان28896هاشمخانیابراهیمفسافارس3471

گفتاردرمانی ارشد کارشناسی1200007786لیسانس1243-گبیگلو بهمن افشاریصمدفیروزآبادفارس3472

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2451509139پزشکان121061امیرساالریلیالفیروزآبادفارس3473

پزشکی حرفهای دکترای2452164348پزشکان140737بهزادیصالحفیروزآبادفارس3474

پزشکی حرفهای دکترای2292053500پزشکان101815چرومیمحمدفیروزآبادفارس3475

مامایی کارشناسی2295322952مامایی6049-مدادگرفاطمهفیروزآبادفارس3476

دندانپزشکی حرفهای دکترای2450715185دندانپزشکان122162دهقاناله حبیبفیروزآبادفارس3477

پزشکی حرفهای دکترای2451458100پزشکان55611صادقیحسینفیروزآبادفارس3478

فیزیوتراپی کارشناسی2451517123لیسانس3078-فطاهریمریمفیروزآبادفارس3479

پزشکی حرفهای دکترای2451126612پزشکان70980طیبیانعلیفیروزآبادفارس3480

زایمان و زنان تخصص2451457198پزشکان31101ظرافتلیالفیروزآبادفارس3481

دندانپزشکی حرفهای دکترای0559666195دندانپزشکان65733عسگریداودفیروزآبادفارس3482

داروسازی حرفهای دکترای2450989153داروسازان10070-دقاسمیاحمدفیروزآبادفارس3483

پزشکی حرفهای دکترای2294840194پزشکان71018موصلو قربانیعلیفیروزآبادفارس3484

(الپاراسکوپی) درونبین جراحی فلوشیپ2294226321پزشکان91788مرادپورغالمرضافیروزآبادفارس3485

پزشکی حرفهای دکترای2451464275پزشکان69239موسویسیداسماعیلفیروزآبادفارس3486

مامایی کارشناسی2291843631مامایی18372-مشوریجه نصیریآمنهفیروزآبادفارس3487

مامایی کارشناسی2440182508مامایی40307-مموصلو نصیرینوشینفیروزآبادفارس3488

مامایی کارشناسی2360131354مامایی40010-مابراهیمیصدفکازرونفارس3489

پزشکی حرفهای دکترای2372564714پزشکان146088اردشیریحسینکازرونفارس3490

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2372373005پزشکان93903اردشیریعلیکازرونفارس3491

پزشکی حرفهای دکترای2371938408پزشکان97070انصاریمحمدکازرونفارس3492

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2301229262پزشکان141426آگاهمحمدامینکازرونفارس3493

پزشکی حرفهای دکترای2371878782پزشکان49230بهاریغالمحسینکازرونفارس3494

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2370383569پزشکان60439پورکازرونی تقیمحمدباقرکازرونفارس3495

داخلی بیماریهای تخصص2280074656پزشکان151522تواناثمرکازرونفارس3496

پزشکی حرفهای دکترای2296262554پزشکان166718تواناسمیهکازرونفارس3497

داروسازی حرفهای دکترای3501379536داروسازان6315-دبخشی جهانبیژنکازرونفارس3498

پزشکی حرفهای دکترای2371885738پزشکان56297حاتمیلیالکازرونفارس3499

بیهوشی تخصص2370399449پزشکان75767حامدیمهدیکازرونفارس3500

تغذیه علوم کارشناسی2471689558لیسانس2701-تپور حمیدینداکازرونفارس3501

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2298081875پزشکان112611حیرانمحمدمهدیکازرونفارس3502

عمومی جراحی تخصص0071535837پزشکان102424خشتیامیرکازرونفارس3503

دندانپزشکی حرفهای دکترای2370372575دندانپزشکان47975خورسندحمیدرضاکازرونفارس3504

کودکان بیماریهای تخصص2371868426پزشکان32120خورسندزهراءکازرونفارس3505

داروسازی حرفهای دکترای2370360941داروسازان4568-ددهقانیصمدکازرونفارس3506

پزشکی حرفهای دکترای2300154374پزشکان162252رودبالی رفیعیزهراکازرونفارس3507

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2291709259پزشکان82447روانشادنیامحمودکازرونفارس3508

پزشکی حرفهای دکترای2392038351پزشکان142459شریفیحامدکازرونفارس3509



بیهوشی تخصص2371794759پزشکان25796شفیعیسیدعبدالصمدکازرونفارس3510

دندانپزشکی حرفهای دکترای2371998648دندانپزشکان108103صحافحسنکازرونفارس3511

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی2371974226لیسانس846-بعالیسیدبابککازرونفارس3512

(ادیولوژی) شنواییشناسی ارشد کارشناسی2372452002لیسانس1175-شعفیفیانساراکازرونفارس3513

دندانپزشکی حرفهای دکترای6109862721دندانپزشکان42553فخریالدین حسامکازرونفارس3514

پزشکی حرفهای دکترای2371242675پزشکان39759مهر فرخمحمدکازرونفارس3515

پزشکی حرفهای دکترای2390541313پزشکان134881فرهمندفربیژنکازرونفارس3516

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2297723301پزشکان118714قهارترسمحمدکازرونفارس3517

مامایی کارشناسی2372016547مامایی22294-ممتینمریمکازرونفارس3518

مامایی کارشناسی2372412205مامایی35389-ممحمدیالههکازرونفارس3519

مامایی کارشناسی1818207710مامایی2145-ممردانیاشرفکازرونفارس3520

داخلی بیماریهای تخصص2295468620پزشکان115624پور مصالئیحمیدرضاکازرونفارس3521

پزشکی حرفهای دکترای5479720007پزشکان87093موسویسیدعبدالصمدکازرونفارس3522

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص2291018469پزشکان75622میکائیلیمحمدحسینکازرونفارس3523

چشمپزشکی تخصص5479791801پزشکان39834نجفیعبدالناصرکازرونفارس3524

داخلی بیماریهای تخصص2754342095پزشکان105839صالح نصیرزادهمهساکازرونفارس3525

پزشکی حرفهای دکترای2372695592پزشکان146699والیافشینکازرونفارس3526

دندانپزشکی حرفهای دکترای6569912089دندانپزشکان83299ایزدیعبدالحسینگراشفارس3527

پزشکی حرفهای دکترای6569817205پزشکان66285ایزدیعبدالرضاگراشفارس3528

پزشکی حرفهای دکترای6569913492پزشکان67255بخش تاجمحمدرضاگراشفارس3529

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص6569924532پزشکان86532حیدریمنوچهرگراشفارس3530

مامایی کارشناسی2281159590مامایی53224-منیا داریوشمریمگراشفارس3531

پزشکی حرفهای دکترای6569815148پزشکان68908سرخیمحمودگراشفارس3532

مامایی کارشناسی6569819194مامایی6133-مسعادتفرشته سیدهگراشفارس3533

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2500179834لیسانس1450-شعالمیسعیدگراشفارس3534

پزشکی حرفهای دکترای6569817310پزشکان57815عبدالهیاحمدگراشفارس3535

داروسازی حرفهای دکترای6569912062داروسازان10457-دلطافتاصغر علیگراشفارس3536

پزشکی حرفهای دکترای6569907360پزشکان60498محققسیدجوادگراشفارس3537

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای6569905783آزمایشگاه685-آ-عمهرابیابوطالبگراشفارس3538

فیزیوتراپی کارشناسی2511973057لیسانس3669-فخواه وطنزینبگراشفارس3539

مامایی کارشناسی2500033694مامایی30148-ماسماعیلیفاطمهالرفارس3540

داخلی بیماریهای تخصص2511165899پزشکان25765اعتمادیاکبر علیالرفارس3541

مامایی کارشناسی2511899401مامایی27431-مانصاریاسریالرفارس3542

داروسازی حرفهای دکترای2511319160داروسازان13144-دبیدخمیثمالرفارس3543

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2511145901پزشکان23397پور جاللابراهیمالرفارس3544

پزشکی حرفهای دکترای2510134450پزشکان75490الری حقیقتمنصورالرفارس3545

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2511290553پزشکان102446دهقانیعلیالرفارس3546

(رادیولوژی اینترونشنال) مداخلهای تصویربرداری فلوشیپ2510321706پزشکان77117دیانتغالمرضاالرفارس3547

پزشکی حرفهای دکترای2440133337پزشکان166643کشکولی رحیمیژالهالرفارس3548



گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2511661926پزشکان104960رفیعیعبدالهالرفارس3549

داروسازی حرفهای دکترای6569908782داروسازان5253-درهجوهاشمالرفارس3550

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2511130483پزشکان19748زرگریعبدهللاالرفارس3551

کودکان بیماریهای تخصص2511210207پزشکان32814سلیممحمدحسینالرفارس3552

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی2511324253لیسانس780-بصالحیفاطمهالرفارس3553

دندانپزشکی حرفهای دکترای2510434551دندانپزشکان104906عباسیعبدالهالرفارس3554

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2511302195پزشکان106613عباسیانسمانهالرفارس3555

پزشکی حرفهای دکترای2510261037پزشکان42411پور عبدالهمحمدالرفارس3556

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2511906244لیسانس1240-شعطاریمحمدالرفارس3557

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2510135120پزشکان39895عطائیمحمدعلیالرفارس3558

روانپزشکی تخصص2511276453پزشکان87257الری غفوریمالحتالرفارس3559

دندانپزشکی حرفهای دکترای2510165690دندانپزشکان156944قاسمیمهدیالرفارس3560

پزشکی حرفهای دکترای2500168719پزشکان160744محبیمحمدالرفارس3561

فیزیوتراپی کارشناسی2511323710لیسانس2151-فمحمدیانفاطمهالرفارس3562

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2511218933آزمایشگاه522-آ-عمدرسیابوطالبالرفارس3563

داروسازی حرفهای دکترای2511247674داروسازان7896-دمعتمدمحمدهادیالرفارس3564

مامایی کارشناسی2430242036مامایی46954-ماخالقیپریوشمرودشتفارس3565

اعصاب و مغز جراحی تخصص2290977993پزشکان73478ارقمیریمهردادمرودشتفارس3566

مامایی کارشناسی2430256614مامایی22602-ماستواریاعظممرودشتفارس3567

داروسازی حرفهای دکترای2431846628داروسازان11024-دامیدیاسماعیلمرودشتفارس3568

دندانپزشکی حرفهای دکترای2296993710دندانپزشکان118297بان ایرانحسین طهمرودشتفارس3569

پزشکی حرفهای دکترای2430638401پزشکان89891جاویدعلیمرودشتفارس3570

پزشکی حرفهای دکترای2296791816پزشکان40346ورنوسفادرانی جورکشمحسنمرودشتفارس3571

فیزیوتراپی کارشناسی2432514041لیسانس2500-فخاموشیالدین سیدجمالمرودشتفارس3572

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2298036276پزشکان109905خورشیدیآسیهمرودشتفارس3573

پزشکی حرفهای دکترای2431807584پزشکان78295رنجبرشهراممرودشتفارس3574

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ2298991618پزشکان76614سروستانی روحانیحمیدرضامرودشتفارس3575

پزشکی حرفهای دکترای2432464591پزشکان65347نژاد زارعیغالمرضامرودشتفارس3576

داروسازی حرفهای دکترای2298365695داروسازان16588-دستاریحسینمرودشتفارس3577

پزشکی حرفهای دکترای2411295448پزشکان17572عبدالهیمحمدمهدیمرودشتفارس3578

پزشکی حرفهای دکترای2570596401پزشکان43063قیصرییحییمرودشتفارس3579

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2296788203آزمایشگاه758-آ-عمانوکیانسآرامرودشتفارس3580

داخلی بیماریهای تخصص4433578223پزشکان134495محبوبیحمیدرضامرودشتفارس3581

دندانپزشکی حرفهای دکترای4269363304دندانپزشکان91423مظاهریغالمحسنمرودشتفارس3582

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2370312173آزمایشگاه518-آ-عفهلیانی ابطحیجمیلهممسنیفارس3583

داروسازی حرفهای دکترای2390025145داروسازان5693-دامیدیحیدرممسنیفارس3584

پزشکی حرفهای دکترای2390040888پزشکان58195حسینیهللا حکمتممسنیفارس3585

داروسازی حرفهای دکترای2390428150داروسازان7046-دحسینیسیدسعیدممسنیفارس3586

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2380517878پزشکان47923حیدریزریرممسنیفارس3587



پزشکی حرفهای دکترای2391800630پزشکان120307حیدریمریمممسنیفارس3588

پزشکی حرفهای دکترای2391140967پزشکان88733خفریاسدالهممسنیفارس3589

مامایی کارشناسی2370418575مامایی8979-مخیررؤیاممسنیفارس3590

پزشکی حرفهای دکترای2300269491پزشکان151079زمانیلیالممسنیفارس3591

مامایی کارشناسی1171225301مامایی25275-مشهریورطاهرهممسنیفارس3592

فیزیوتراپی کارشناسی2380759571لیسانس3914-فصفریسعیدممسنیفارس3593

دندانپزشکی حرفهای دکترای2392055904دندانپزشکان147581عباسیاسماعیلممسنیفارس3594

مامایی کارشناسی0839942389مامایی24673-مغالمیزکیهممسنیفارس3595

پزشکی حرفهای دکترای2391649932پزشکان59452قاسمیجمشیدممسنیفارس3596

پزشکی حرفهای دکترای2390247881پزشکان38088قهرمانیاله کرمممسنیفارس3597

پزشکی حرفهای دکترای2390184499پزشکان60448گودرزیمحمدممسنیفارس3598

دندانپزشکی حرفهای دکترای2390019129دندانپزشکان135919طبائی منصوریانحمیدممسنیفارس3599

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2297202792آزمایشگاه949-آ-عازادابوالحسنریز نیفارس3600

داروسازی حرفهای دکترای2559559978داروسازان8945-داطمینانزهرهریز نیفارس3601

پزشکی حرفهای دکترای2559874466پزشکان139199آزادزهراریز نیفارس3602

پزشکی حرفهای دکترای2559537516پزشکان44069آهنگ پیشحسنعلیریز نیفارس3603

فیزیوتراپی کارشناسی2550111788لیسانس6234-فزاده حاجیمطهرهریز نیفارس3604

پزشکی حرفهای دکترای2559551292پزشکان72250خیراتینرجسریز نیفارس3605

دندانپزشکی حرفهای دکترای2559592452دندانپزشکان126283خیرخواهاسماعیلریز نیفارس3606

فیزیوتراپی کارشناسی2559566451لیسانس1031-فدشتبانمریمریز نیفارس3607

داخلی بیماریهای تخصص2559630443پزشکان132864دار دوستهادیریز نیفارس3608

مامایی کارشناسی4690120412مامایی43606-مدیندارنگارریز نیفارس3609

داروسازی حرفهای دکترای2559665190داروسازان13171-دشاهسونیاله حجتریز نیفارس3610

زایمان و زنان تخصص2559622033پزشکان132020شیربانیمحدثهریز نیفارس3611

داروسازی حرفهای دکترای2559531852داروسازان2963-دصادقمریمریز نیفارس3612

مامایی کارشناسی2559568446مامایی9900-مصالحیرقیهریز نیفارس3613

داخلی بیماریهای تخصص2559633752پزشکان131297مرادی مزیدیمریمریز نیفارس3614

پزشکی حرفهای دکترای0410093866پزشکان153613مالمحله اسکندریمحمودالبرزقزوین3615

دندانپزشکی حرفهای دکترای0069343896دندانپزشکان134932افتخاریامیرالبرزقزوین3616

داخلی بیماریهای تخصص4323030096پزشکان120361الفتیحمیدهالبرزقزوین3617

پزشکی حرفهای دکترای0051566125پزشکان31895پور حشمتیبابکالبرزقزوین3618

مامایی کارشناسی4310613365مامایی50434-مکالسی دادخواهنسترنالبرزقزوین3619

پزشکی حرفهای دکترای2690503360پزشکان82278رئوفیآزاده سیدهالبرزقزوین3620

پزشکی حرفهای دکترای4949742523پزشکان44737عبدالهیفرخالبرزقزوین3621

پزشکی حرفهای دکترای0036189332پزشکان37059عطائیرؤیاالبرزقزوین3622

پزشکی حرفهای دکترای2720479969پزشکان68666فاخریحسنالبرزقزوین3623

پزشکی حرفهای دکترای0046847065پزشکان65404کریمیمحمدرضاالبرزقزوین3624

پزشکی حرفهای دکترای2709033801پزشکان53836محمدزادهمرتضیالبرزقزوین3625

پزشکی حرفهای دکترای0064121011پزشکان86859بیجار محمدزادهابوالفضلالبرزقزوین3626



(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4400050092پزشکان150871معینیجوادالبرزقزوین3627

دندانپزشکی حرفهای دکترای0079206786دندانپزشکان150230میرمحمدیمیالدالبرزقزوین3628

کار طب تخصص4322957501پزشکان106374نوریارشادالبرزقزوین3629

مامایی کارشناسی4324050554مامایی25925-مهاشمیساراالبرزقزوین3630

فیزیوتراپی کارشناسی0384495427لیسانس4749-فزرنقی وارثیرضا علیالبرزقزوین3631

پزشکی حرفهای دکترای4710075042پزشکان156831شیرین ولیمیالدالبرزقزوین3632

داخلی بیماریهای تخصص1290700176پزشکان115902امیریلیالآبیکقزوین3633

پزشکی حرفهای دکترای4890041478پزشکان158756اینانلومریمآبیکقزوین3634

مامایی کارشناسی1532708904مامایی18048-مجعفریربابهآبیکقزوین3635

پزشکی حرفهای دکترای2753550867پزشکان56644زاده تقی حاجیغالمرضاآبیکقزوین3636

تغذیه علوم کارشناسی4310781357لیسانس6764-ترفیعی حاجیشهرزادآبیکقزوین3637

عمومی جراحی تخصص0052724220پزشکان56791فرد حصاریناصرآبیکقزوین3638

پزشکی حرفهای دکترای6269703573پزشکان25567کوهپر خزائیمحمدابراهیمآبیکقزوین3639

عروق و قلب بیماریهای تخصص1552118045پزشکان116415آباد بلوک خیریمهدیآبیکقزوین3640

فیزیوتراپی کارشناسی4899104375لیسانس3196-فرشیدیمهدیآبیکقزوین3641

پزشکی حرفهای دکترای2559555131پزشکان79193رهنوردجوادآبیکقزوین3642

بیهوشی تخصص2691275361پزشکان63913فکرباللمی روشنمحمدقاسمآبیکقزوین3643

داخلی بیماریهای تخصص4320755065پزشکان109629فر زاهدیآزادهآبیکقزوین3644

پزشکی حرفهای دکترای0082495890پزشکان146290ساعدیسعیدهآبیکقزوین3645

پزشکی حرفهای دکترای0041261951پزشکان41793سیرجانیعلیآبیکقزوین3646

پزشکی حرفهای دکترای4322153763پزشکان90045پور صالحفرامرزآبیکقزوین3647

دندانپزشکی حرفهای دکترای0048794678دندانپزشکان30330صمدیمحمودآبیکقزوین3648

زایمان و زنان تخصص0321563921پزشکان85611نیک عباسیانمریمآبیکقزوین3649

مامایی کارشناسی4411032546مامایی39541-معزیزیفرشتهآبیکقزوین3650

داروسازی حرفهای دکترای0937558605داروسازان1239-داکبرطهرانی علیغالمرضاآبیکقزوین3651

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0043934331پزشکان39262کلهریامیرفرخآبیکقزوین3652

پزشکی حرفهای دکترای0056234856پزشکان85997جالل مهدویعلیرضاآبیکقزوین3653

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4322011861آزمایشگاه241-آ-عنوریرقیهآبیکقزوین3654

دندانپزشکی حرفهای دکترای2121609393دندانپزشکان162376نما نیکمرتضیآبیکقزوین3655

پزشکی حرفهای دکترای0084598093پزشکان141100دوست ایرانالناززهرا بویینقزوین3656

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4324225486پزشکان145636آرامفاطمهزهرا بویینقزوین3657

تغذیه علوم کارشناسی4324357145لیسانس6284-تبندها تاچهمونازهرا بویینقزوین3658

بیهوشی تخصص0055862888پزشکان66019باشی حاجیعلیزهرا بویینقزوین3659

پزشکی حرفهای دکترای4899780737پزشکان142278وند خواجهناهیدزهرا بویینقزوین3660

پزشکی حرفهای دکترای0056051956پزشکان68377زاده خوشنویسآرشزهرا بویینقزوین3661

پزشکی حرفهای دکترای4310418491پزشکان157741سلیمانیالههزهرا بویینقزوین3662

بیهوشی تخصص2279952971پزشکان132548تنکابنی شفائیسیدمحسنزهرا بویینقزوین3663

مامایی کارشناسی0071285733مامایی45121-مکیالنی شمسنرگسزهرا بویینقزوین3664

پزشکی حرفهای دکترای4459511983پزشکان68432نصرآبادی طایفیمحمدهادیزهرا بویینقزوین3665



مامایی کارشناسی2630672344مامایی22030-مپشتیری عزیزیزینبزهرا بویینقزوین3666

مامایی کارشناسی5389901436مامایی49243-معلمشاهیمعصومهزهرا بویینقزوین3667

پزشکی حرفهای دکترای0045481466پزشکان30942ثانی غیاثیاحمدزهرا بویینقزوین3668

اورژانس طب تخصص4324683360پزشکان135067 فرهادیمحمودزهرا بویینقزوین3669

داخلی بیماریهای تخصص4324477531پزشکان137211قدمیهدیزهرا بویینقزوین3670

پزشکی حرفهای دکترای3490085094پزشکان157628کاخکی کاظمیابراهیمزهرا بویینقزوین3671

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4459325616پزشکان83684زاده کبیریمحمدرضازهرا بویینقزوین3672

دندانپزشکی حرفهای دکترای2993171992دندانپزشکان150744نژادفرسنگی کریمیمحسنزهرا بویینقزوین3673

پزشکی حرفهای دکترای3319405063پزشکان120735کالنتریسمیهزهرا بویینقزوین3674

داخلی بیماریهای تخصص0038125846پزشکان13289کنیمحمدعلیزهرا بویینقزوین3675

پزشکی حرفهای دکترای0013635654پزشکان166730معروفیامیرحسینزهرا بویینقزوین3676

تغذیه علوم کارشناسی4310775047لیسانس6667-تموسویالسادات محدثهزهرا بویینقزوین3677

پزشکی حرفهای دکترای2710023180پزشکان150534نصیری میرفالحالسادات اکرمزهرا بویینقزوین3678

پزشکی حرفهای دکترای4709635129پزشکان67077نصورییوسفزهرا بویینقزوین3679

پزشکی حرفهای دکترای0323593798پزشکان134456یدیمحمدنیمازهرا بویینقزوین3680

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4391371030لیسانس725-بابراهیمیسحر سیدهتاکستانقزوین3681

پزشکی حرفهای دکترای0075654717پزشکان141213پژمحسینتاکستانقزوین3682

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4390192744آزمایشگاه862-آ-عبخش جهانابراهیمتاکستانقزوین3683

پزشکی حرفهای دکترای1551915456پزشکان37047منسوب حسینیحبیبتاکستانقزوین3684

داروسازی حرفهای دکترای4391810182داروسازان16793-درحمانیپریساتاکستانقزوین3685

پزشکی حرفهای دکترای0051226715پزشکان65595رحمانیسیاوشتاکستانقزوین3686

پزشکی حرفهای دکترای4391349027پزشکان111601رحمانیفرشتهتاکستانقزوین3687

دندانپزشکی حرفهای دکترای4391303345دندانپزشکان84319رحمانیکورشتاکستانقزوین3688

پزشکی حرفهای دکترای4322827871پزشکان82824رحمانیکیوانتاکستانقزوین3689

پزشکی حرفهای دکترای4391303620پزشکان94502رحمانییوسفتاکستانقزوین3690

مامایی کارشناسی2709361027مامایی16274-مزریانسحرتاکستانقزوین3691

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4391344726پزشکان111135رحمانی سرخوشفرنازتاکستانقزوین3692

پزشکی حرفهای دکترای5388540898پزشکان80178شجاعیانسیدجوادتاکستانقزوین3693

پزشکی حرفهای دکترای4391317151پزشکان66559طاهرخانیپیمانتاکستانقزوین3694

پزشکی حرفهای دکترای4390219723پزشکان68580طاهرخانیداریوشتاکستانقزوین3695

مامایی کارشناسی4390172190مامایی5155-مطاهرخانیزینتتاکستانقزوین3696

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص4390248911پزشکان115470طاهرخانیمحسنتاکستانقزوین3697

فیزیوتراپی کارشناسی4391410966لیسانس2869-فاصغری طاهریعاطفهتاکستانقزوین3698

زایمان و زنان تخصص4322231871پزشکان111319پور کاشانینوشینتاکستانقزوین3699

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0071118561پزشکان71527محمدحسینیبهرامتاکستانقزوین3700

داروسازی حرفهای دکترای5719265295داروسازان9571-دمحمودیسعیدتاکستانقزوین3701

داروسازی حرفهای دکترای2909650006داروسازان5774-دمهرانافشینتاکستانقزوین3702

پزشکی حرفهای دکترای0046876316پزشکان80307نوریحمیدتاکستانقزوین3703

پزشکی حرفهای دکترای0013298380پزشکان161143یوسفیسانازتاکستانقزوین3704



پزشکی حرفهای دکترای4323396211پزشکان70506اسماعیلیحسنقزوینقزوین3705

داروسازی حرفهای دکترای0052345432داروسازان5569-داعتضادیشهرامقزوینقزوین3706

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4324569983پزشکان130661امینیمریمقزوینقزوین3707

پزشکی حرفهای دکترای4322093116پزشکان94805امینیمنصورقزوینقزوین3708

عمومی جراحی تخصص4322020984پزشکان50842ایزدفرپرویزقزوینقزوین3709

پزشکی حرفهای دکترای4322717111پزشکان31674بابائیمحمدصادققزوینقزوین3710

داروسازی حرفهای دکترای4321993921داروسازان3099-دبهادرانناصرقزوینقزوین3711

دندانپزشکی حرفهای دکترای4321727243دندانپزشکان61309بهتوئیاله حبیبقزوینقزوین3712

پزشکی حرفهای دکترای0052679276پزشکان66440بهرامیعلیرضاقزوینقزوین3713

قانونی پزشکی تخصص4320644336پزشکان42583بهرامیمجیدقزوینقزوین3714

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4899635109پزشکان16921بیانینصرالهقزوینقزوین3715

دندانپزشکی حرفهای دکترای4322839673دندانپزشکان80679پورکاظمیمهردادقزوینقزوین3716

داروسازی حرفهای دکترای0051549263داروسازان3362-دپورهاشمیمحسنقزوینقزوین3717

پزشکی حرفهای دکترای2200483767پزشکان116029پیروزیمهدیهقزوینقزوین3718

پزشکی حرفهای دکترای0452770882پزشکان38685تائبیمهردادقزوینقزوین3719

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص4323447078دندانپزشکان79165ها چی تفنگمریمقزوینقزوین3720

تغذیه علوم (Ph.D) تخصصی دکترای4310924581لیسانس280-تجوادیمریمقزوینقزوین3721

فیزیوتراپی کارشناسی0000007684لیسانس1518-فارباب محمدمهدی حاجرقیهقزوینقزوین3722

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ4324111383پزشکان123901آبادی حاجیمحمدقزوینقزوین3723

روانپزشکی تخصص4322118968پزشکان71742سیدجوادی حاجیسیدعلیرضاقزوینقزوین3724

پزشکی حرفهای دکترای4322045391پزشکان35401خردمندمحمدرضاقزوینقزوین3725

فیزیوتراپی کارشناسی1819028186لیسانس1724-فجوش خونفرزادقزوینقزوین3726

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4431450874آزمایشگاه120-آ-عکهن دانشیمحمدمهدیقزوینقزوین3727

روانپزشکی تخصص4322792316پزشکان53952پژوه روشنمحسنقزوینقزوین3728

دندانپزشکی حرفهای دکترای4322753779دندانپزشکان29721رؤفیانمحمدرضاقزوینقزوین3729

(بالینی هماتولوژی) بالینی خونشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4320726121آزمایشگاه3626-آزاهدپناهمهدیقزوینقزوین3730

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ2851241850پزشکان26497سیاحسیماقزوینقزوین3731

اورژانس طب تخصص4320686810پزشکان60347سیمیاریبهزادقزوینقزوین3732

داروسازی حرفهای دکترای4322170056داروسازان10896-دفر شادیحمیدقزوینقزوین3733

کودکان دندانپزشکی تخصص4324095817دندانپزشکان124868مژدهی شکریمریمقزوینقزوین3734

(رینولوژی) سینوس و بینی جراحی فلوشیپ5909543008پزشکان50998صفریشاپورقزوینقزوین3735

دندانپزشکی حرفهای دکترای4322315968دندانپزشکان161839فر صمیمیسیدمحسنقزوینقزوین3736

اعصاب و مغز جراحی تخصص1381041167پزشکان127509زاده عبدالهسیناقزوینقزوین3737

زایمان و زنان تخصص4322076051پزشکان58871زاده علمیخدیجهقزوینقزوین3738

مامایی کارشناسی4322151061مامایی7846-معلیجانیسحرقزوینقزوین3739

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4320647351پزشکان29329فرزامسیدامیرقزوینقزوین3740

عروق و قلب جراحی تخصص فوق4320675975پزشکان36025فرزامسیدسعیدقزوینقزوین3741

عمومی جراحی تخصص0037251899پزشکان50229فرهادمریمقزوینقزوین3742

داخلی بیماریهای تخصص4322758533پزشکان64998قائمیسیدناصرقزوینقزوین3743



قانونی پزشکی تخصص5449834853پزشکان47913فر کاظمیامیرمحمدقزوینقزوین3744

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای5889580396پزشک70124کشاورزعبدالهقزوینقزوین3745

پزشکی حرفهای دکترای5179636892پزشکان53680محمدیآریاقزوینقزوین3746

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص4323396929پزشکان57882پناه مژدهیحسینقزوینقزوین3747

کودکان بیهوشی فلوشیپ4322772961پزشکان46814معینیحسینقزوینقزوین3748

مامایی کارشناسی0046781382مامایی570-مموسویسادات اعظمقزوینقزوین3749

مامایی کارشناسی4320739401مامایی2900-مموالئیپریساقزوینقزوین3750

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4322759874پزشکان37179میرکمالیسیمینقزوینقزوین3751

پزشکی حرفهای دکترای0452307295پزشکان83049دوست میهنمحسنقزوینقزوین3752

پزشکی حرفهای دکترای4210216305پزشکان14909زاده نقیشکوهقزوینقزوین3753

داخلی بیماریهای تخصص2649279567پزشکان99976یعقوبی هدایترضاقزوینقزوین3754

کودکان بیماریهای تخصص5089955964پزشکان141963وندائیمحمودقزوینقزوین3755

پزشکی حرفهای دکترای0601091124پزشکان78075احمدیامیرعلیقمقم3756

اورژانس طب تخصص4198583617پزشکان105078احمدیکامرانقمقم3757

پزشکی حرفهای دکترای0382807286پزشکان73568اسداللهیحسینقمقم3758

داخلی بیماریهای تخصص4911382074پزشکان41037اسماعیلیمحمدقمقم3759

پزشکی حرفهای دکترای0384514601پزشکان72848طباء اسمعیلیسیدمحمدقمقم3760

فیزیوتراپی کارشناسی0370668456لیسانس5756-ففرد اشعریمحمدقمقم3761

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ0383648084پزشکان85357اشعرئینمحمدرضاقمقم3762

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی0380917971لیسانس406-شاقامیریسیدمحمدقمقم3763

پزشکی حرفهای دکترای0383624630پزشکان60201کلوانق الهامیمحمدقمقم3764

پزشکی حرفهای دکترای2269678982پزشکان71015ایروانیمحمودقمقم3765

کاردرمانی ارشد کارشناسی0057991464لیسانس21-د-کآشتیانمحمدقمقم3766

پزشکی حرفهای دکترای0384105289پزشکان45682محمد آلسیدسعیدقمقم3767

مامایی ارشد کارشناسی0385033621مامایی26211-مبزازبنیسیزهراقمقم3768

عمومی جراحی تخصص0383737427پزشکان105570تقویاله روحقمقم3769

چشمپزشکی تخصص0384392644پزشکان27089تالشانمحمدباقرقمقم3770

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0054004993پزشکان44242جعفریمحمدرضاقمقم3771

پزشکی حرفهای دکترای0381268608پزشکان69694ندوشن جعفریمحمدعلیقمقم3772

داروسازی حرفهای دکترای0052898695داروسازان2890-دآقاجانی حاجحمیدرضاقمقم3773

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ1815352779پزشکان67983حجازیسیدفخرالدینقمقم3774

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق0384684149پزشکان115108حرمتیاحمدقمقم3775

دندانپزشکی حرفهای دکترای3990655000دندانپزشکان49362هاشمی حسینیسیدناصرقمقم3776

داروسازی حرفهای دکترای0384192440داروسازان10697-دخانیسمیراقمقم3777

پزشکی حرفهای دکترای0381457214پزشکان104471گفتار خوشمرتضیقمقم3778

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0381597105آزمایشگاه689-آ-عرحیمیرضا علیقمقم3779

مامایی کارشناسی0372293689مامایی177-مرزاقیفرانکقمقم3780

پزشکی اخالق (Ph.D) تخصصی دکترای1142076059پزشکان72959آدریانی رضائیمحسنقمقم3781

پزشکی حرفهای دکترای0385112564پزشکان59988رهبریحمیدرضاقمقم3782



داروسازی حرفهای دکترای2801525261داروسازان9295-دزینالیاکبر علیقمقم3783

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1911447505پزشکان11742نیا سروشسیدسلمانقمقم3784

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق0051265133پزشکان43985سعادتیعلیرضاقمقم3785

داروسازی حرفهای دکترای5069602179داروسازان1305-دسعیدیحسینقمقم3786

بیهوشی تخصص0383745871پزشکان101013سعیدیمحمدقمقم3787

پزشکی حرفهای دکترای0385112645پزشکان49188سعیدیوحیدقمقم3788

دندانپزشکی حرفهای دکترای0385048319دندانپزشکان128134سکوتیمحمدمهدیقمقم3789

کودکان جراحی تخصص فوق0045804745پزشکان33407سلیمیامرالهقمقم3790

پزشکی حرفهای دکترای0382014332پزشکان71219شریفیمحمدقمقم3791

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص3051268641پزشکان119059پور شریفیاحسانقمقم3792

فیزیوتراپی کارشناسی4723402519لیسانس398-ففرد شکوریانابوالفضلقمقم3793

فیزیوتراپی کارشناسی2990409092لیسانس2485-فشعاعی شیخزینبقمقم3794

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0602527716آزمایشگاه1054-آ-عضیائیمجتبیقمقم3795

پزشکی حرفهای دکترای0384140068پزشکان68875طاهائیسیدمحمدحسنقمقم3796

ریه بیماریهای تخصص فوق4722876541پزشکان33519عادلیسیدحسنقمقم3797

دندانپزشکی حرفهای دکترای0381075011دندانپزشکان135842عبدیانهادیقمقم3798

مولکولی ژنتیک گرایش با پزشکی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای1380831571آزمایشگاه3341-آشرق زاده علیشهرهقمقم3799

پزشکی حرفهای دکترای1239521251پزشکان107347غالمحسینیحمیدرضاقمقم3800

داروسازی حرفهای دکترای0493115358داروسازان7577-دفتحیعباسقمقم3801

پزشکی حرفهای دکترای0382040619پزشکان75616قمی فخاریانمحمدرضاقمقم3802

پزشکی حرفهای دکترای0031840191پزشکان86088فرقانیمحسنقمقم3803

اورژانس طب تخصص0383694213پزشکان108165قمی فروغیسیدیاسرقمقم3804

اورژانس طب تخصص0383696161پزشکان100468فقیهیرضا علیقمقم3805

پزشکی حرفهای دکترای0384247288پزشکان114136فیضیامیررضاقمقم3806

پزشکی حرفهای دکترای1372851313پزشکان82861سنگی قاسمیاعظمقمقم3807

دندانپزشکی حرفهای دکترای1141909261دندانپزشکان105582کرمیمهدیقمقم3808

دندانپزشکی حرفهای دکترای3091058026دندانپزشکان130522گلستانیابراهیمقمقم3809

پزشکی حرفهای دکترای0381335828پزشکان93854همدانی محصلسیدمهدیقمقم3810

داروسازی حرفهای دکترای3256387764داروسازان13187-دعراقی محمدیسکینهقمقم3811

پزشکی حرفهای دکترای0052903516پزشکان83493بهنامی محمدیانمجیدقمقم3812

داروسازی حرفهای دکترای0370752066داروسازان15600-دسرخانی مریدیطاهرهقمقم3813

پزشکی حرفهای دکترای0383663482پزشکان107975مسعودیعلیرضاقمقم3814

پزشکی حرفهای دکترای0381618587پزشکان84734مقدممجیدقمقم3815

کودکان بیماریهای تخصص0052880370پزشکان32427قمی مهجوریانفرهادقمقم3816

صورت و فک دهان، جراحی تخصص0382049608دندانپزشکان56489زاده مهدیمحمدقمقم3817

مامایی کارشناسی0370554841مامایی46278-مامیرآباد میرزائیمعصومهقمقم3818

مامایی کارشناسی0532301358مامایی50715-مهزاوه هاشمیگیتیقمقم3819

داخلی بیماریهای تخصص4569310087پزشکان71051همتیحسینعلیقمقم3820

دندانپزشکی حرفهای دکترای0383844630دندانپزشکان132805فخر وجدانیحسینقمقم3821



چشمپزشکی تخصص2141697921پزشکان77534والییمنصورقمقم3822

پزشکی حرفهای دکترای3781920933پزشکان71442اسمعیلیمصطفیبیجارکردستان3823

مامایی کارشناسی3780875977مامایی21500-مراد افشاریمعصومهبیجارکردستان3824

روانپزشکی تخصص3781998541پزشکان124295الماسپورمعصومهبیجارکردستان3825

مامایی کارشناسی3781908305مامایی9992-مآغاسیزهرابیجارکردستان3826

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4284910426پزشکان69297پناهیعبدالناصربیجارکردستان3827

کودکان بیماریهای تخصص3780081563پزشکان62807تیموریفرشتهبیجارکردستان3828

داخلی بیماریهای تخصص3781936120پزشکان86628جواهریامیربیجارکردستان3829

دندانپزشکی حرفهای دکترای3780765330دندانپزشکان88495زاده حسینعمرانبیجارکردستان3830

داخلی بیماریهای تخصص3782079698پزشکان80771زمانیسیدنادربیجارکردستان3831

داروسازی حرفهای دکترای3781974243داروسازان12681-دزندیهابراهیمبیجارکردستان3832

پزشکی حرفهای دکترای3781941175پزشکان86370عزیزخانیناهیدبیجارکردستان3833

پزشکی حرفهای دکترای3781870121پزشکان27450قنبریفیروزبیجارکردستان3834

کودکان بیماریهای تخصص3780928930پزشکان36123نریمانعبدالرضابیجارکردستان3835

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3761948190پزشکان63142اردالنمهرانسقزکردستان3836

کودکان بیماریهای تخصص3760145574پزشکان50945زاده امامالدین نظامسقزکردستان3837

داروسازی حرفهای دکترای3762046190داروسازان13967-داللهی امانوریاسقزکردستان3838

عمومی جراحی تخصص3762349525پزشکان149708خاکیسیاوشسقزکردستان3839

عروق و قلب بیماریهای تخصص2889820645پزشکان130511خضرپورسیناسقزکردستان3840

فیزیوتراپی کارشناسی0081602278لیسانس3508-فراستیرضاسقزکردستان3841

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3801213633پزشکان86483رضائیعلیرضاسقزکردستان3842

داخلی بیماریهای تخصص3762311821پزشکان137391رمضانیسمیرهسقزکردستان3843

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3731870835آزمایشگاه813-آ-عسلیمانیپرویزسقزکردستان3844

پزشکی حرفهای دکترای3750031355پزشکان155020شادمانیهیواسقزکردستان3845

فیزیوتراپی کارشناسی3750065233لیسانس4928-فشاکرینوشینسقزکردستان3846

دندانپزشکی حرفهای دکترای3760330835دندانپزشکان111687زاده شریفهادیسقزکردستان3847

دندانپزشکی حرفهای دکترای2929789514دندانپزشکان169924عزیززادهامجدسقزکردستان3848

پزشکی حرفهای دکترای0040286762پزشکان61501غوثیمحمدسرکوتسقزکردستان3849

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص1375665774پزشکان35431فخروئیانعمادسقزکردستان3850

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق6399776228پزشکان113542قاضیایوبسقزکردستان3851

روانپزشکی تخصص2928914323پزشکان111090کاکائیمحمدسقزکردستان3852

پزشکی حرفهای دکترای3750124949پزشکان163272یار لطفیمحسنسقزکردستان3853

مامایی کارشناسی3760138632مامایی992-مبانه محمدیشیداسقزکردستان3854

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص3750103569دندانپزشکان145697پور مدنیآزادهسقزکردستان3855

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0491521881پزشکان89555فر نادریمهدیسقزکردستان3856

مامایی آموزش ارشد کارشناسی3732259412مامایی936-مابتکارفریباسنندجکردستان3857

پزشکی حرفهای دکترای3730219723پزشکان59883احسنبهزادسنندجکردستان3858

پزشکی حرفهای دکترای3720647897پزشکان90388احمدیافشینسنندجکردستان3859

پزشکی حرفهای دکترای3733108981پزشکان139728احمدیمعروفسنندجکردستان3860



داروسازی حرفهای دکترای3720305953داروسازان21363-داردالنیکاوهسنندجکردستان3861

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2091959375پزشکان65668استیفائیکیوانسنندجکردستان3862

پزشکی حرفهای دکترای3821106662پزشکان85069اسدیمحمدسنندجکردستان3863

داروسازی حرفهای دکترای3850000524داروسازان20555-داسکندریسامانسنندجکردستان3864

رتین و ویتره فلوشیپ3820767551پزشکان85228پور اسالمیجمیلسنندجکردستان3865

داروسازی حرفهای دکترای2410939309داروسازان5608-دزاده اسمعیلپرویزسنندجکردستان3866

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص3821076755پزشکان104469امجدیجمالسنندجکردستان3867

عمومی جراحی تخصص3732252681پزشکان36027امینیمحمدشهابسنندجکردستان3868

دندانپزشکی حرفهای دکترای3732369447دندانپزشکان99835بهمنیشهرامسنندجکردستان3869

مامایی کارشناسی3732110745مامایی22354-مپرنگسروهسنندجکردستان3870

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3800905361لیسانس1330-بحسینیسیدمحسنسنندجکردستان3871

داروسازی حرفهای دکترای3732280780داروسازان8275-دختمیپرویزسنندجکردستان3872

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص3731976481پزشکان57996دوالبیخالدسنندجکردستان3873

مامایی کارشناسی3730154141مامایی957-مذکریسعدیهسنندجکردستان3874

پزشکی حرفهای دکترای3770344073پزشکان85724رادوراشرف علیسنندجکردستان3875

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3732327493پزشکان73943حق راهرامشسنندجکردستان3876

داخلی بیماریهای تخصص5589869341پزشکان73839رحیمیاله عزتسنندجکردستان3877

(پریناتولوژی) جنین و مادر طب فلوشیپ3732352269پزشکان85719زارعشمسیسنندجکردستان3878

پزشکی حرفهای دکترای5589868361پزشکان90407سلیمیحمیدسنندجکردستان3879

داروسازی حرفهای دکترای2928896031داروسازان10495-دسیدیعلیسنندجکردستان3880

پزشکی حرفهای دکترای2870208405پزشکان54404سیفیشیرزادسنندجکردستان3881

ارتودانتیکس تخصص3838363108دندانپزشکان121965شادیافشینسنندجکردستان3882

زایمان و زنان تخصص3732226557پزشکان24905غیبی شاهشعلهسنندجکردستان3883

پزشکی حرفهای دکترای3732304752پزشکان56651طالبیجمالسنندجکردستان3884

داروسازی حرفهای دکترای3781995585داروسازان21482-دپناه عباسسوسنسنندجکردستان3885

بالینی بیوشیمی (Ph.D) تخصصی دکترای3732588912آزمایشگاه3326-آعبدیمحمدسنندجکردستان3886

زایمان و زنان تخصص3256225391پزشکان34739فر فرهادیفریباسنندجکردستان3887

دندانپزشکی حرفهای دکترای3848888181دندانپزشکان108691فریدیمحمدستارسنندجکردستان3888

(بزرگساالن انکولوژی هماتولوژی) بزرگساالن سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق3849500144پزشکان75653قادریبایزیدسنندجکردستان3889

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3760153232پزشکان74623قاسمیبهزادسنندجکردستان3890

پزشکی حرفهای دکترای3731980010پزشکان73744قطبیبابکسنندجکردستان3891

داروسازی حرفهای دکترای3859903403داروسازان20067-دکرمیآرامسنندجکردستان3892

پزشکی حرفهای دکترای2300678411پزشکان141869خمان کرمیامیدسنندجکردستان3893

پزشکی حرفهای دکترای3859749870پزشکان96162کندائیبهرامسنندجکردستان3894

پزشکی حرفهای دکترای0039418456پزشکان64219گزانیسهیالسنندجکردستان3895

داروسازی حرفهای دکترای3761972881داروسازان9570-دگلپسندیجمالسنندجکردستان3896

مامایی کارشناسی4591119564مامایی9177-ممحمدنژادنیلوفرسنندجکردستان3897

سرطان جراحی فلوشیپ0942414772پزشکان91592معیریحسنسنندجکردستان3898

پزشکی حرفهای دکترای5588902882پزشکان92089مفاخریفاتحسنندجکردستان3899



پزشکی حرفهای دکترای3732072878پزشکان111425عباسی منصوبعرفانسنندجکردستان3900

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق4948918571پزشکان36336پور همتسیروسسنندجکردستان3901

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3821107138آزمایشگاه1006-آ-عوردیفرزانهسنندجکردستان3902

داروسازی حرفهای دکترای3731975688داروسازان5114-دزمانی یوسفبهارسنندجکردستان3903

قانونی پزشکی تخصص3732038785پزشکان97191نژاد یوسفیوحیدسنندجکردستان3904

مامایی کارشناسی3801229556مامایی17219-مروان پاکروزیتاقروهکردستان3905

دندانپزشکی حرفهای دکترای0040731359دندانپزشکان43133جاللیآرمانقروهکردستان3906

فیزیوتراپی کارشناسی3790293547لیسانس6316-فچراغیآرشقروهکردستان3907

فیزیوتراپی کارشناسی2920055852لیسانس4988-فیکشوه زاده حسینحبیبقروهکردستان3908

مامایی کارشناسی3790829803مامایی34539-مرحمتیلیالقروهکردستان3909

پزشکی حرفهای دکترای3850076369پزشکان167855رستمیادریسقروهکردستان3910

فیزیوتراپی کارشناسی3379940135لیسانس1310-فرضاوندیکامبیزقروهکردستان3911

پزشکی حرفهای دکترای3790099120پزشکان163553شعبانی پناهی سیفهژیرقروهکردستان3912

پزشکی حرفهای دکترای3801188612پزشکان38987شهبازپورکریمقروهکردستان3913

داخلی بیماریهای تخصص3801267318پزشکان124216صالحیسودهقروهکردستان3914

عروق و قلب بیماریهای تخصص0065933931پزشکان123460عبدالهیمهساقروهکردستان3915

پزشکی حرفهای دکترای4000361171پزشکان56176عبدیداریوشقروهکردستان3916

پزشکی حرفهای دکترای3770009231پزشکان154816قادرزادهعثمانقروهکردستان3917

پزشکی حرفهای دکترای3801833917پزشکان149011قادریالدین صالحقروهکردستان3918

داروسازی حرفهای دکترای3800538938داروسازان10155-دکرمیجوادقروهکردستان3919

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1373703296آزمایشگاه252-آ-عخیابان محمدزاده گلجعفرقروهکردستان3920

مامایی کارشناسی3732395944مامایی16064-متلوار محمدیشمسیقروهکردستان3921

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4839414408پزشکان62917مشایخمسعودقروهکردستان3922

عمومی جراحی تخصص3801350134پزشکان36720آبادی میمنتفرهادقروهکردستان3923

پزشکی حرفهای دکترای3790080128پزشکان157395میهمیانورقروهکردستان3924

دندانپزشکی حرفهای دکترای3782257928دندانپزشکان121865نیلیجعفرقروهکردستان3925

تغذیه علوم کارشناسی3810063762لیسانس4439-تابراهیمیکریممریوانکردستان3926

داخلی بیماریهای تخصص3839576628پزشکان106462احمدیشاپورمریوانکردستان3927

داروسازی حرفهای دکترای6468905400داروسازان11757-داخترکاوانکمالمریوانکردستان3928

پزشکی حرفهای دکترای3810234877پزشکان163331بهرامیآرمانمریوانکردستان3929

پزشکی حرفهای دکترای3820671706پزشکان104197بهرامیمهدیمریوانکردستان3930

داروسازی حرفهای دکترای3810031585داروسازان17410-دخورندآمانجمریوانکردستان3931

مامایی کارشناسی6468962791مامایی32739-مکار خویشآرزومریوانکردستان3932

دندانپزشکی حرفهای دکترای3821135131دندانپزشکان98395درخشانیبات خهمریوانکردستان3933

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3820065873پزشکان137129دستورهکاملمریوانکردستان3934

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3820064397پزشکان97190رحمانیعبیدمریوانکردستان3935

بیهوشی تخصص3230641787پزشکان61523شبرندیپرویزمریوانکردستان3936

داخلی بیماریهای تخصص6469249957پزشکان92916مرادیاله فتحمریوانکردستان3937

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3820464980لیسانس573-بنامداریفرزادمریوانکردستان3938



مامایی کارشناسی3131481382مامایی24220-ماسفندیارپوراسماءبافتکرمان3939

پزشکی حرفهای دکترای3130213740پزشکان64899اسفندیارپوررودابهبافتکرمان3940

داخلی بیماریهای تخصص3131048840پزشکان61638زاده امینیناهیدبافتکرمان3941

پزشکی حرفهای دکترای3131173556پزشکان119444بازواراحسانبافتکرمان3942

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3130973095پزشکان124527زاد پریمرجانبافتکرمان3943

دندانپزشکی حرفهای دکترای3131039884دندانپزشکان138090زاده جعفریبهرامبافتکرمان3944

زایمان و زنان تخصص3130165444پزشکان118281حیدریپروانهبافتکرمان3945

فیزیوتراپی کارشناسی3130936432لیسانس1877-فپور خالوئیالهامبافتکرمان3946

داروسازی حرفهای دکترای3130854517داروسازان6689-دخواجهفرزینبافتکرمان3947

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3130978968لیسانس1005-بپور رسولیمرضیهبافتکرمان3948

پزشکی حرفهای دکترای3051594970پزشکان98341رضاپورعصمتبافتکرمان3949

داروسازی حرفهای دکترای4431819363داروسازان13005-دساردوئی ساالریجوادبافتکرمان3950

پزشکی حرفهای دکترای3130921796پزشکان114525نژاد سلطانیاحسانبافتکرمان3951

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3071061250پزشکان82915شرفیمحسنبافتکرمان3952

پزشکی حرفهای دکترای3130897224پزشکان98340اکبری علیصادقبافتکرمان3953

پزشکی حرفهای دکترای2992781436پزشکان168035کوششالههبافتکرمان3954

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3051297682پزشکان120826کریمی یزدیحامدبافتکرمان3955

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0043947565آزمایشگاه1163-آ-عمحرر امینیسیدعلیرضابمکرمان3956

پزشکی حرفهای دکترای3111268756پزشکان103300مقدم بهزادیکلثومبمکرمان3957

پزشکی حرفهای دکترای3110932660پزشکان66009پورحمیدیاله امانبمکرمان3958

مامایی کارشناسی2991660856مامایی13979-منیا تاجفاطمهبمکرمان3959

مامایی کارشناسی2991621788مامایی13269-مجهانی ثمرهفروغبمکرمان3960

دندانپزشکی حرفهای دکترای3111384853دندانپزشکان94930زاده جزینیحسینبمکرمان3961

دندانپزشکی حرفهای دکترای3100019520دندانپزشکان148091الدینی جاللسیدحامدبمکرمان3962

گفتاردرمانی کارشناسی3111404536لیسانس432-گدریجانیعلیبمکرمان3963

پزشکی حرفهای دکترای3071063377پزشکان89643رجائیمحسنبمکرمان3964

مامایی کارشناسی2991763019مامایی54162-مزاده رستمیوجیههبمکرمان3965

پزشکی حرفهای دکترای2980384461پزشکان164932صادقیمریمبمکرمان3966

داروسازی حرفهای دکترای3100022289داروسازان17567-دصدیقیحمیدرضابمکرمان3967

داروسازی حرفهای دکترای2992785229داروسازان20108-دزاده صیادیمجیدبمکرمان3968

پزشکی حرفهای دکترای0069338035پزشکان102235گفتار عبدالهیایمانبمکرمان3969

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2991476028پزشکان50935فخرشفائیعلیبمکرمان3970

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3111469549پزشکان136821فردوستفاطمهبمکرمان3971

فیزیوتراپی کارشناسی6059642462لیسانس2187-فقاسمیبتولبمکرمان3972

پزشکی حرفهای دکترای3200086051پزشکان165962قربانپورمهسابمکرمان3973

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2993692194پزشکان132036کالنتریامیررضابمکرمان3974

اعصاب و مغز جراحی تخصص3130959221پزشکان121294تکلو محسنیحامدبمکرمان3975

فیزیوتراپی کارشناسی3111452832لیسانس3802-فنیا معینمحمدحسینبمکرمان3976

پزشکی حرفهای دکترای3100073428پزشکان160178نیکیانمیعادبمکرمان3977



پزشکی حرفهای دکترای1754846531پزشکان96543زاده هابیلفریبابمکرمان3978

زایمان و زنان تخصص2992680656پزشکان118282احمدیسونیاجیرفتکرمان3979

مامایی کارشناسی3031028783مامایی19588-ماسکندریخدیجهجیرفتکرمان3980

مامایی کارشناسی3030129179مامایی17852-مدامنه اسکندریلیالجیرفتکرمان3981

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2002260877پزشکان120333شیخی اصغریمجیدجیرفتکرمان3982

روانپزشکی تخصص3031775953پزشکان138905افشارمنشاسماءجیرفتکرمان3983

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3111359646پزشکان22526افشارمنشرحمدلجیرفتکرمان3984

کودکان بیماریهای تخصص3031678532پزشکان26369افضلیسیدفریدونجیرفتکرمان3985

عمومی جراحی تخصص3031808691پزشکان145219ساردو افضلیابراهیمجیرفتکرمان3986

دندانپزشکی حرفهای دکترای3030718395دندانپزشکان89336توکلی الهفرهادجیرفتکرمان3987

داروسازی حرفهای دکترای3031785231داروسازان15346-دامیرپورراینیمحمدجیرفتکرمان3988

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3060211701لیسانس2056-بصوغانی امیرفاضلیهدیهجیرفتکرمان3989

پزشکی حرفهای دکترای3091501590پزشکان146389دوماری امیریاسماءجیرفتکرمان3990

داروسازی حرفهای دکترای3031806761داروسازان18292-دآلپلوساردونسرینجیرفتکرمان3991

دندانپزشکی حرفهای دکترای3030078752دندانپزشکان126063تالتوفمحمودجیرفتکرمان3992

مامایی کارشناسی6069957768مامایی32293-مدرینیمهدیهجیرفتکرمان3993

پزشکی حرفهای دکترای3031173198پزشکان93381پور رستمیغالمرضاجیرفتکرمان3994

گفتاردرمانی کارشناسی3030862267لیسانس574-گرضانژادمحمدجیرفتکرمان3995

پزشکی حرفهای دکترای3051171001پزشکان76786القوم سراجوحیدجیرفتکرمان3996

داخلی بیماریهای تخصص3031374282پزشکان115051سعیدیامینجیرفتکرمان3997

داروسازی کارشناسی0057019134لیسانس15918-دسیفمحمدرضاجیرفتکرمان3998

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0057438633آزمایشگاه1018-آ-عشریعتیمحمدجیرفتکرمان3999

مامایی کارشناسی2991589523مامایی49474-مصفویفاطمهجیرفتکرمان4000

روانپزشکی تخصص3031354265پزشکان113104عسکرپورهدیهجیرفتکرمان4001

پزشکی حرفهای دکترای3031318889پزشکان108397فاریابیشهربانوجیرفتکرمان4002

داروسازی حرفهای دکترای3020050243داروسازان17885-دکهنوج فراشیسبحانجیرفتکرمان4003

فیزیوتراپی کارشناسی3111383148لیسانس1038-فافشار کریمیاله ذبیحجیرفتکرمان4004

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3031285344پزشکان55556کمالیعلیجیرفتکرمان4005

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3031785924پزشکان139271مشایخیزینبجیرفتکرمان4006

داروسازی حرفهای دکترای3020060958داروسازان18645-دبهرآسمان مالاحمدیمحمدجیرفتکرمان4007

عمومی جراحی تخصص2162128950پزشکان116808نیکزادجمنانیاله حبیبجیرفتکرمان4008

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0030155622پزشکان37981خواه وطنرضا نعیمجیرفتکرمان4009

پزشکی حرفهای دکترای3050467118پزشکان51572پور بهشتیمجیدرفسنجانکرمان4010

بالینی بیوشیمی حرفهای دکترای3051754943آزمایشگاه3132-آزاده حاجیمحمدرضارفسنجانکرمان4011

فیزیوتراپی کارشناسی3040197312لیسانس5800-فحسینیسیدکاظمرفسنجانکرمان4012

دندانپزشکی حرفهای دکترای4433290424دندانپزشکان138878اناری دهقانیسعیدرفسنجانکرمان4013

پزشکی حرفهای دکترای3071647301پزشکان54865رنجبرتوتوئیاصغر علیرفسنجانکرمان4014

داروسازی حرفهای دکترای3051198676داروسازان9733-دریاضیمینورفسنجانکرمان4015

دندانپزشکی حرفهای دکترای3051408123دندانپزشکان124121سعیدیامیرحسینرفسنجانکرمان4016



پزشکی حرفهای دکترای3051157511پزشکان64360کرمانی زاده شاهرخمریمرفسنجانکرمان4017

مامایی کارشناسی2991527609مامایی7605-محمیدآبادی شعبانیفروزندهرفسنجانکرمان4018

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2991341610آزمایشگاه144-آ-عزندی شهیدیبهروزرفسنجانکرمان4019

پزشکی حرفهای دکترای3051410780پزشکان129757عسکرینجمهرفسنجانکرمان4020

داخلی بیماریهای تخصص3051212261پزشکان88748کهنوجیمحمودرفسنجانکرمان4021

داروسازی حرفهای دکترای5229457473داروسازان13473-دکن کوهمصیبرفسنجانکرمان4022

پزشکی حرفهای دکترای3040074792پزشکان152857آبادی خلیل میرزائیفهیمهرفسنجانکرمان4023

زایمان و زنان تخصص3051194484پزشکان83320کازرانی ناظمالسادات فاطمهرفسنجانکرمان4024

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0040794768پزشکان33846وکیلیانعلیرضارفسنجانکرمان4025

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص0937785385دندانپزشکان46670خراسانی یاقوتیمحمدمهدیرفسنجانکرمان4026

پزشکی حرفهای دکترای3090589923پزشکان38594اختیارآبادی ابراهیمیسکینهزرندکرمان4027

پزشکی حرفهای دکترای3090558416پزشکان34956زرندی اسدیمهدیزرندکرمان4028

مامایی مشاوره ارشد کارشناس3090804484مامایی19952-ماسالمیسادات سمیهزرندکرمان4029

پزشکی حرفهای دکترای3090847809پزشکان135727احمدآبادی اسمعیلیفاطمهزرندکرمان4030

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2991732504پزشکان120027پیشگوئینسیبهزرندکرمان4031

پزشکی حرفهای دکترای2991673567پزشکان116209الدینی تاجزهرهزرندکرمان4032

مامایی کارشناسی3091477096مامایی30564-منژادجرجافکی جعفریملیحهزرندکرمان4033

عمومی جراحی تخصص0942916476پزشکان118719جوریانجوادزرندکرمان4034

پزشکی حرفهای دکترای2990376607پزشکان59289زاده حسنرحمانزرندکرمان4035

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3071057921آزمایشگاه2701-آزاده حسنسهیلزرندکرمان4036

فیزیوتراپی کارشناسی3080119691لیسانس5653-فحسینیالسادات فرزانهزرندکرمان4037

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2992688381پزشکان4306-آالدینی کریم خواجهنگینزرندکرمان4038

داروسازی حرفهای دکترای3091473481داروسازان18235-ددلگرمرزازرندکرمان4039

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3090570408پزشکان38262دولتحسینزرندکرمان4040

کودکان بیماریهای تخصص0053587881پزشکان72514دیوساالرسودابهزرندکرمان4041

پزشکی حرفهای دکترای2992927597پزشکان127541راوری رستمینجمهزرندکرمان4042

کاردرمانی کارشناسی3091065121لیسانس414-د-کبابگهری زمانیمنصورزرندکرمان4043

روانپزشکی تخصص3090791145پزشکان113420یعقوبی ده زمانیالهامزرندکرمان4044

دندانپزشکی حرفهای دکترای3052083813دندانپزشکان129202اکبرآباد سیدقاسمیسیدعلیزرندکرمان4045

پزشکی حرفهای دکترای3090636204پزشکان75362پور الدینی سیفشهرامزرندکرمان4046

داخلی بیماریهای تخصص3091107711پزشکان106479علیزادهمهدیزرندکرمان4047

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی3091467147لیسانس1207-شقاسمیمحبوبهزرندکرمان4048

دندانپزشکی حرفهای دکترای3090610124دندانپزشکان107252مسعودپوربهاءآبادیحسینزرندکرمان4049

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3131527889پزشکان137637نیا موحدیسجادهزرندکرمان4050

پزشکی حرفهای دکترای3080084004پزشکان163941مؤمنیسجادزرندکرمان4051

داروسازی حرفهای دکترای0031786316داروسازان4300-دپورزرندی یگانهمنصورزرندکرمان4052

پزشکی حرفهای دکترای2511263505پزشکان105334زیدآبادی احمدیکیوانسیرجانکرمان4053

داروسازی حرفهای دکترای5839480770داروسازان5022-دالدینی ارجمندتاجعبدالرضاسیرجانکرمان4054

داروسازی حرفهای دکترای3149337313داروسازان3441-دای برفهحیدرسیرجانکرمان4055



پزشکی حرفهای دکترای0052584119پزشکان46398عباس بنمیتراسیرجانکرمان4056

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص3071524447پزشکان49696پورابراهیمیعلیرضاسیرجانکرمان4057

دندانپزشکی حرفهای دکترای3070712967دندانپزشکان106433پورامینائیجاللسیرجانکرمان4058

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3070990606آزمایشگاه404-آ-عخاتمیمعصومهسیرجانکرمان4059

پزشکی حرفهای دکترای3060983542پزشکان87625نسب رضویسیدمحمدسیرجانکرمان4060

دندانپزشکی حرفهای دکترای3071031009دندانپزشکان63901شیپوریمحمدرضاسیرجانکرمان4061

کار طب تخصص3071264240پزشکان133858عباسلوفرزانهسیرجانکرمان4062

مامایی کارشناسی3071369565مامایی1330-مالدینی کریمطاهرهسیرجانکرمان4063

پزشکی حرفهای دکترای3060006148پزشکان146116کریمیانرضاسیرجانکرمان4064

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2991451785آزمایشگاه571-آ-عکیهانیرضاسیرجانکرمان4065

پزشکی حرفهای دکترای3060117705پزشکان160030محمودآبادیمیالدسیرجانکرمان4066

پزشکی حرفهای دکترای3071845618پزشکان140931نژاد محمودیمجتبیسیرجانکرمان4067

روانپزشکی تخصص3070980279پزشکان72591مفیدیعلیسیرجانکرمان4068

گفتاردرمانی ارشد کارشناسی3071806787لیسانس798-گقمی موسویسحرساداتسیرجانکرمان4069

پزشکی حرفهای دکترای3071030576پزشکان61731پور موقریمحمدسیرجانکرمان4070

پزشکی حرفهای دکترای2595318543پزشکان78247پور عباس نقنهکاوهسیرجانکرمان4071

پزشکی حرفهای دکترای3149551617پزشکان104102احمدپوربتولبابک شهرکرمان4072

پزشکی حرفهای دکترای0559017928پزشکان131885شهربابکی اسالمیمبینابابک شهرکرمان4073

پزشکی حرفهای دکترای3149971888پزشکان141891دهج اسمعیلینادیابابک شهرکرمان4074

دندانپزشکی حرفهای دکترای3149933986دندانپزشکان135908بابک امینیعلیرضابابک شهرکرمان4075

دندانپزشکی حرفهای دکترای3149940291دندانپزشکان135883شهربابک آقابابائیمحبوبهبابک شهرکرمان4076

پزشکی حرفهای دکترای3149565138پزشکان109574شهربابکی فاطمی بنیزهرهبابک شهرکرمان4077

داروسازی حرفهای دکترای3140031475داروسازان18328-دنژاد حسینیمانداناساداتبابک شهرکرمان4078

مامایی کارشناسی3149080894مامایی41345-محیدرپورمحمدآبادیفاطمهبابک شهرکرمان4079

مامایی کارشناسی3621973397مامایی26720-مخمرمعصومهبابک شهرکرمان4080

زایمان و زنان تخصص3149909767پزشکان137924شهربابکی رفیعیحمیدهبابک شهرکرمان4081

کودکان بیماریهای تخصص3149595517پزشکان121708استبرق رئیسیاالههبابک شهرکرمان4082

پزشکی حرفهای دکترای3149526310پزشکان35310میمند الدینی زیناله امانبابک شهرکرمان4083

پزشکی حرفهای دکترای3149527996پزشکان61785شهربابکی ساالریالدین جاللبابک شهرکرمان4084

پزشکی حرفهای دکترای4489774291پزشکان123787بیده ضیائیناهیدبابک شهرکرمان4085

پزشکی حرفهای دکترای6499847224پزشکان43857طاهرنژادجوزماعظمبابک شهرکرمان4086

پزشکی حرفهای دکترای3149888972پزشکان129020میمند عباسیآرمینبابک شهرکرمان4087

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی3149910978لیسانس939-شمیمندی قاسمیرخسارهبابک شهرکرمان4088

مامایی کارشناسی3149559197مامایی15486-مآبدر کریمیانمرضیهبابک شهرکرمان4089

پزشکی حرفهای دکترای3149516579پزشکان24098کشاورزداریوشبابک شهرکرمان4090

داروسازی حرفهای دکترای3149895405داروسازان14710-دمنگلیعلیبابک شهرکرمان4091

کاردرمانی کارشناسی3149926122لیسانس1059-د-کگودگزی مهدویفاطمهبابک شهرکرمان4092

زایمان و زنان تخصص3149602939پزشکان118181بابکی زاده یوسففهیمهبابک شهرکرمان4093

پزشکی حرفهای دکترای3149550726پزشکان89337نیابابکی یوسفنسرینبابک شهرکرمان4094



دندانپزشکی حرفهای دکترای3110133229دندانپزشکان19789اسعدپوربهزادیمحمدعلیکرمانکرمان4095

الرنگولوژی فلوشیپ3090608146پزشکان48991آبادی علی اسالمیهادیکرمانکرمان4096

مامایی کارشناسی0043889311مامایی1125-مسیستانی امیرجهانشاهیمریم سیدهکرمانکرمان4097

داروسازی حرفهای دکترای3031196090داروسازان4794-دامیرحیدریباقرکرمانکرمان4098

مامایی کارشناسی2992882593مامایی28095-ممنش ایرانمریمکرمانکرمان4099

داروسازی حرفهای دکترای6069937139داروسازان16319-درضاآباد بلوچیعلیکرمانکرمان4100

داروسازی حرفهای دکترای2992503010داروسازان4243-ددوخانی پرداختیعباسکرمانکرمان4101

زایمان و زنان تخصص2990408584پزشکان118393پوردامغاننسیمکرمانکرمان4102

فیزیوتراپی کارشناسی2990565388لیسانس1612-فاشجعی پورعادلیهماکرمانکرمان4103

مامایی مشاوره ارشد کارشناس2994011018مامایی28864-مپورعدالتیملیحهکرمانکرمان4104

پزشکی حرفهای دکترای0057096260پزشکان61629ترابیسیدجعفرکرمانکرمان4105

پزشکی حرفهای دکترای2992160008پزشکان98314پاریزی ترابینسرینکرمانکرمان4106

دندانپزشکی حرفهای دکترای2991605782دندانپزشکان86503کرمانی ثمریکاوهکرمانکرمان4107

پزشکی حرفهای دکترای2993760351پزشکان150971حسینی حاجمهدیکرمانکرمان4108

داروسازی حرفهای دکترای2992451703داروسازان9098-دحسیبیمحمدکرمانکرمان4109

پزشکی حرفهای دکترای3031092996پزشکان74805اسمعیلی حسینحمیدرضاکرمانکرمان4110

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی0938540033لیسانس401-شفخر حسینیغالمرضاکرمانکرمان4111

پزشکی حرفهای دکترای0069244944پزشکان104000زاده خادمیخاطرهکرمانکرمان4112

دندانپزشکی حرفهای دکترای1239524862دندانپزشکان75017خطیبامیرحسینکرمانکرمان4113

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1287699715پزشکان24125دبیریشهریارکرمانکرمان4114

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی6079799103لیسانس34-بدهقانیحسینکرمانکرمان4115

داروسازی حرفهای دکترای4420260904داروسازان21016-دشعار دوستیفرزادکرمانکرمان4116

پزشکی حرفهای دکترای3091450694پزشکان148051دهنوی رحمانیامینکرمانکرمان4117

پزشکی حرفهای دکترای3020674719پزشکان100842نسب رستمیبیژنکرمانکرمان4118

مامایی کارشناسی3030737489مامایی13446-مرشیدیفاطمهکرمانکرمان4119

پزشکی حرفهای دکترای2991652462پزشکان101551پور رفیعیلیداکرمانکرمان4120

پزشکی حرفهای دکترای2992849091پزشکان139892سعیدیحامدکرمانکرمان4121

پزشکی حرفهای دکترای3031756215پزشکان148708سعیدیسارهکرمانکرمان4122

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3160124878آزمایشگاه2611-آسلیمانیهللا روحکرمانکرمان4123

پزشکی حرفهای دکترای3071068611پزشکان96389پور الدینی سیفبهرامکرمانکرمان4124

پزشکی حرفهای دکترای3131278617پزشکان115441گوشکی شمسیرضاکرمانکرمان4125

فیزیوتراپی کارشناسی3131270136لیسانس1257-فنژاد شهابیمنصورکرمانکرمان4126

پزشکی حرفهای دکترای2181688419پزشکان50155کوهستانی عباسیاصغر علیکرمانکرمان4127

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3149071194پزشکان77963اکبری علیابوالفضلکرمانکرمان4128

داروسازی حرفهای دکترای2980062413داروسازان17263-دآراء فرمانسیدبهنامکرمانکرمان4129

پزشکی حرفهای دکترای3071165498پزشکان128081محمودآبادی قاسمیفهیمهکرمانکرمان4130

پزشکی حرفهای دکترای2992152234پزشکان95850قوامعلیکرمانکرمان4131

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2120394091پزشکان122494کاههامیرکرمانکرمان4132

پزشکی حرفهای دکترای4820008897پزشکان160363توکلی زاده کرمانیمعینکرمانکرمان4133



داروسازی حرفهای دکترای0054997811داروسازان8879-دخاندانی کالنتریشهرامکرمانکرمان4134

دندانپزشکی حرفهای دکترای3051145459دندانپزشکان47228گلزاریمهینکرمانکرمان4135

فیزیوتراپی کارشناسی1291052062لیسانس1758-فمداحیمهدیکرمانکرمان4136

پزشکی حرفهای دکترای5519943540پزشکان113007آبادی شرف مزیدیفرهادکرمانکرمان4137

پزشکی حرفهای دکترای3110939401پزشکان74226معماریشاهینکرمانکرمان4138

داروسازی حرفهای دکترای3149965063داروسازان16297-دمعینیمحمدکرمانکرمان4139

عمومی جراحی تخصص3110884453پزشکان37527مقدمیعلیکرمانکرمان4140

مامایی کارشناسی3131542055مامایی41808-متوکلی منظریزهرهکرمانکرمان4141

داروسازی حرفهای دکترای2992279307داروسازان14733-دراینی مهاجریاحسانکرمانکرمان4142

داخلی بیماریهای تخصص3030022846پزشکان26967پور مهدیاحمدکرمانکرمان4143

پزشکی حرفهای دکترای1699374813پزشکان32742پور نادرینادرکرمانکرمان4144

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2992404047آزمایشگاه892-آپور نبیفاطمهکرمانکرمان4145

پزشکی حرفهای دکترای3149063787پزشکان50977نیکروشمحمدرفیعکرمانکرمان4146

چشمپزشکی تخصص3130086099پزشکان20126زاده امام هاشمیسیدابوالقاسمکرمانکرمان4147

کودکان بیماریهای تخصص3130806717پزشکان25324وحیدیاصغر علیکرمانکرمان4148

عروق و قلب بیماریهای تخصص2992524905پزشکان63097پناه یزدانمحمدشهرامکرمانکرمان4149

پزشکی حرفهای دکترای3031363752پزشکان109232آمیغیزینبکهنوجکرمان4150

فیزیوتراپی کارشناسی3161141555لیسانس4627-فتاجیکعلیکهنوجکرمان4151

فیزیوتراپی کارشناسی6089612987لیسانس1926-فصادقیحسینکهنوجکرمان4152

پزشکی حرفهای دکترای3161088425پزشکان84802عزتیعبدالرسولکهنوجکرمان4153

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3131053348پزشکان86564زاده کریممحمدباقرکهنوجکرمان4154

پزشکی حرفهای دکترای2259168973پزشکان98143پورقادیکالئی محسنفرزادکهنوجکرمان4155

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای6079797488آزمایشگاه751-آ-عمحمدیحسنکهنوجکرمان4156

مامایی کارشناسی3160763463مامایی33786-ممریمیفرخندهکهنوجکرمان4157

دندانپزشکی حرفهای دکترای3160773124دندانپزشکان94810زاده مطهریمسعودکهنوجکرمان4158

پزشکی حرفهای دکترای5519799830پزشکان84689نادیاله نعمتکهنوجکرمان4159

پزشکی حرفهای دکترای1754800033پزشکان94653نفریرضاکهنوجکرمان4160

عروق و قلب بیماریهای تخصص3131503270پزشکان150102نقویبتولکهنوجکرمان4161

داروسازی حرفهای دکترای2993989510داروسازان16252-دپناه یزدانعمادکهنوجکرمان4162

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0075450437پزشکان129408اسدیزهراغرب اباد اسالمکرمانشاه4163

مامایی کارشناسی3341210024مامایی14013-ماصحابیشبنمغرب اباد اسالمکرمانشاه4164

مامایی کارشناسی3330596971مامایی27934-ماکبریمعصومهغرب اباد اسالمکرمانشاه4165

پزشکی حرفهای دکترای3330479426پزشکان83566الماسیشهریارغرب اباد اسالمکرمانشاه4166

پزشکی حرفهای دکترای3340066604پزشکان43779باقریفرهادغرب اباد اسالمکرمانشاه4167

پزشکی حرفهای دکترای3320209876پزشکان59213بیگرضائیحمیدرضاغرب اباد اسالمکرمانشاه4168

عروق و قلب بیماریهای تخصص6410057334پزشکان42653جلیلیانمسعودغرب اباد اسالمکرمانشاه4169

کودکان بیماریهای تخصص3340184690پزشکان106381حسینیمستورهغرب اباد اسالمکرمانشاه4170

پزشکی حرفهای دکترای4949175483پزشکان71161پیرحیاتی حسینیاشرف علیغرب اباد اسالمکرمانشاه4171

داروسازی حرفهای دکترای2630819426داروسازان20338-درودسری دنیائیعلیغرب اباد اسالمکرمانشاه4172



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3320191330پزشکان55280رسولیمحمدحسینغرب اباد اسالمکرمانشاه4173

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3329491019پزشکان78632رشیدیانحریفغرب اباد اسالمکرمانشاه4174

دندانپزشکی حرفهای دکترای5659819109دندانپزشکان65788پور سرهنگمهدیغرب اباد اسالمکرمانشاه4175

داروسازی حرفهای دکترای3329905085داروسازان18408-دسلیمیامیرغرب اباد اسالمکرمانشاه4176

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3255213916آزمایشگاه948-آ-عسورنیبهروزغرب اباد اسالمکرمانشاه4177

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3330143541لیسانس1876-بشهبازیمسعودغرب اباد اسالمکرمانشاه4178

دندانپزشکی حرفهای دکترای6419398975دندانپزشکان88349طهورینورهللاغرب اباد اسالمکرمانشاه4179

داخلی بیماریهای تخصص3340719772پزشکان83975عبدلیعلیرضاغرب اباد اسالمکرمانشاه4180

داروسازی حرفهای دکترای0059710985داروسازان13220-دکابلیزهراغرب اباد اسالمکرمانشاه4181

فیزیوتراپی کارشناسی3329690331لیسانس2433-فزاده کامیابفرشتهغرب اباد اسالمکرمانشاه4182

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3254937988پزشکان85605لطفیریاضغرب اباد اسالمکرمانشاه4183

پزشکی حرفهای دکترای0064192891پزشکان110137ورکی ملکیمحمدغرب اباد اسالمکرمانشاه4184

پزشکی حرفهای دکترای3341180109پزشکان84297نظریمصطفیغرب اباد اسالمکرمانشاه4185

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3254563395پزشکان48255نوریامیرهدایتغرب اباد اسالمکرمانشاه4186

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص3230924304پزشکان141479احمدیپوناروانسر و پاوهکرمانشاه4187

پزشکی حرفهای دکترای3220087681پزشکان178964احمدیفریدروانسر و پاوهکرمانشاه4188

زایمان و زنان تخصص4072684971پزشکان120203آزادیانتبسمروانسر و پاوهکرمانشاه4189

مامایی کارشناسی3230073916مامایی36940-مبهرامیلیالروانسر و پاوهکرمانشاه4190

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی3220117120لیسانس2066-ببهرامیمبینروانسر و پاوهکرمانشاه4191

مامایی کارشناسی3220049631مامایی35605-مپیاببیانروانسر و پاوهکرمانشاه4192

دندانپزشکی حرفهای دکترای3230877330دندانپزشکان122352حسینیسیدعلیروانسر و پاوهکرمانشاه4193

عروق و قلب بیماریهای تخصص3256530291پزشکان134966رشیدیطاهرهروانسر و پاوهکرمانشاه4194

دندانپزشکی حرفهای دکترای3220074189دندانپزشکان150443شریفیپروینروانسر و پاوهکرمانشاه4195

داخلی بیماریهای تخصص3230860349پزشکان149202علیمرادییسراروانسر و پاوهکرمانشاه4196

پزشکی حرفهای دکترای0061809330پزشکان111384محمودزاده قائمیافسانهروانسر و پاوهکرمانشاه4197

فیزیوتراپی کارشناسی3230222644لیسانس1323-فمحمودیکریمروانسر و پاوهکرمانشاه4198

پزشکی حرفهای دکترای3230087275پزشکان35163مرادیفریدونروانسر و پاوهکرمانشاه4199

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0080726755پزشکان137942مولویمعصومهروانسر و پاوهکرمانشاه4200

مامایی کارشناسی3220101046مامایی47969-مویسیسمیراروانسر و پاوهکرمانشاه4201

داروسازی حرفهای دکترای3230690648داروسازان12083-دیوسفیپیامروانسر و پاوهکرمانشاه4202

داروسازی حرفهای دکترای3330101113داروسازان20400-دایازیمهردادگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4203

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3256658581آزمایشگاه462-آ-عحزینرامینگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4204

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص4940165302پزشکان33675حیاتیفریبرزگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4205

پزشکی حرفهای دکترای3369721805پزشکان82931دلباختهعلیگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4206

مامایی کارشناسی3360117336مامایی39279-مرستمیفریدهگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4207

کودکان بیماریهای تخصص3359514726پزشکان117687رفعتیمهدیگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4208

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1289574510پزشکان119943زاهدیعلیگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4209

مامایی کارشناسی3257043716مامایی3121-مصفائیفرحگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4210

کودکان بیماریهای تخصص3340168504پزشکان80874غالمیهاشمگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4211



مامایی کارشناسی3379835031مامایی11436-مفتاحیفرخندهگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4212

مامایی کارشناسی3360143957مامایی47117-مفتاحیلیالگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4213

پزشکی حرفهای دکترای4949054252پزشکان116356قادریامیدگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4214

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص4940152472پزشکان45104وفا کریمیسیدمحمدگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4215

پزشکی حرفهای دکترای3369806223پزشکان40006محمدیتورجگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4216

مامایی کارشناسی3360232021مامایی50356-ممحمدیسحرگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4217

دندانپزشکی حرفهای دکترای3369819872دندانپزشکان148988مرادیشاپورگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4218

پزشکی حرفهای دکترای3369318423پزشکان55658مطلق مرادیغالمرضاگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4219

مامایی کارشناسی3360027221مامایی44990-ممرداویجشیماگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4220

فیزیوتراپی کارشناسی2679209745لیسانس3489-فمعراجیمجیدگیالنغرب و شیرین قصر ذهاب، پل سرکرمانشاه4221

دندانپزشکی حرفهای دکترای3350009530دندانپزشکان145171ایزدیسعیدکنگاور و سنقرکرمانشاه4222

فیزیوتراپی کارشناسی3251105329لیسانس1047-فکاران پریشمهردادکنگاور و سنقرکرمانشاه4223

داخلی بیماریهای تخصص3379805491پزشکان60842جاسمیکامبیزکنگاور و سنقرکرمانشاه4224

کودکان بیماریهای تخصص3257506244پزشکان126217خالدیادریسکنگاور و سنقرکرمانشاه4225

پزشکی حرفهای دکترای3871043222پزشکان36061خزاعیمحمودرضاکنگاور و سنقرکرمانشاه4226

دندانپزشکی حرفهای دکترای3309394549دندانپزشکان87505خزائیداریوشکنگاور و سنقرکرمانشاه4227

پزشکی حرفهای دکترای0058216057پزشکان67726خزائیطاهرهکنگاور و سنقرکرمانشاه4228

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2229646257پزشکان74975رضائییدالهکنگاور و سنقرکرمانشاه4229

زایمان و زنان تخصص2631202392پزشکان124936محمودآبادی روحانیمهدیه سیدهکنگاور و سنقرکرمانشاه4230

مامایی کارشناسی3256151280مامایی3272-مسلیمانیمرضیهکنگاور و سنقرکرمانشاه4231

دندانپزشکی حرفهای دکترای3359469021دندانپزشکان43776قاسمیشهرهکنگاور و سنقرکرمانشاه4232

چشمپزشکی تخصص3255730945پزشکان129152قاسمیشهریارکنگاور و سنقرکرمانشاه4233

پزشکی حرفهای دکترای3308965712پزشکان106827مبرا قاسمیاعظمکنگاور و سنقرکرمانشاه4234

داروسازی حرفهای دکترای3309933377داروسازان16845-دمهوار گرمسیریمهدیکنگاور و سنقرکرمانشاه4235

عروق و قلب بیماریهای تخصص3359604210پزشکان122108محمدیفریباکنگاور و سنقرکرمانشاه4236

پزشکی حرفهای دکترای3379806854پزشکان43594مداحیعبدالمحمدکنگاور و سنقرکرمانشاه4237

مامایی کارشناسی3255953456مامایی27323-مآبادی حسین مرادیاعظمکنگاور و سنقرکرمانشاه4238

عروق و قلب بیماریهای تخصص3309849309پزشکان129864مومیوندمصطفیکنگاور و سنقرکرمانشاه4239

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3319733362آزمایشگاه903-آ-عهمتیشهروزکنگاور و سنقرکرمانشاه4240

مامایی کارشناسی3359848251مامایی30773-مواحدیاعظمکنگاور و سنقرکرمانشاه4241

پزشکی حرفهای دکترای3309542661پزشکان65049ودادیجوادکنگاور و سنقرکرمانشاه4242

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1375829939پزشکان121779افتخاریکامرانکرمانشاهکرمانشاه4243

فیزیوتراپی کارشناسی3341186999لیسانس1371-فافتخارینوشینکرمانشاهکرمانشاه4244

زایمان و زنان تخصص4723189017پزشکان97856الشریفهدیکرمانشاهکرمانشاه4245

پزشکی حرفهای دکترای3255265517پزشکان93734الماسیآرشکرمانشاهکرمانشاه4246

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی3358153266لیسانس648-بامیرافشارینیناکرمانشاهکرمانشاه4247

داخلی بیماریهای تخصص3253713598پزشکان73996امیریحسینکرمانشاهکرمانشاه4248

چشمی خارج و قرنیه فلوشیپ4530194876پزشکان88358زاده ایدیمجتبیکرمانشاهکرمانشاه4249

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4969639159پزشکان53256ایمانیفریبرزکرمانشاهکرمانشاه4250



رتین و ویتره فلوشیپ3251468480پزشکان40612تبار آریائیحمیدکرمانشاهکرمانشاه4251

اعصاب و مغز جراحی تخصص3370042401پزشکان22754باوندپوری باقریسیدرضاکرمانشاهکرمانشاه4252

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3257319967پزشکان46666پور بیگپیمانکرمانشاهکرمانشاه4253

پزشکی حرفهای دکترای0039408523پزشکان69306پاکزادپیمانکرمانشاهکرمانشاه4254

اورژانس طب تخصص3330630698پزشکان83666پرناعبدالرحمانکرمانشاهکرمانشاه4255

بیهوشی تخصص3309537323پزشکان50584پیریمحمدرضاکرمانشاهکرمانشاه4256

داروسازی حرفهای دکترای1283608073داروسازان6740-دتحویلیانرضاکرمانشاهکرمانشاه4257

پزشکی حرفهای دکترای3762143226پزشکان64966چهرینادرکرمانشاهکرمانشاه4258

عمومی جراحی تخصص6419876397پزشکان56145حاتمیمحمدحسینکرمانشاهکرمانشاه4259

دندانپزشکی حرفهای دکترای3255339243دندانپزشکان107101پور حجتیمیثمکرمانشاهکرمانشاه4260

پزشکی حرفهای دکترای4208761628پزشکان59042لرستانی حسینیسیدموالدادکرمانشاهکرمانشاه4261

پزشکی حرفهای دکترای3230177551پزشکان108604حمیدیارسالنکرمانشاهکرمانشاه4262

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق3329564652پزشکان56056حیدریمحمدباقرکرمانشاهکرمانشاه4263

داروسازی حرفهای دکترای3300019151داروسازان17501-دخالوندیهادیکرمانشاهکرمانشاه4264

پزشکی حرفهای دکترای3256169775پزشکان24578راسخیعلیرضاکرمانشاهکرمانشاه4265

پزشکی حرفهای دکترای3256676162پزشکان65364رحیمیفرهادکرمانشاهکرمانشاه4266

تغذیه علوم ارشد کارشناسی3340194254لیسانس285-ترشیدیاشرف علیکرمانشاهکرمانشاه4267

پزشکی حرفهای دکترای0452430526پزشکان86903رضائیمریمکرمانشاهکرمانشاه4268

تغذیه علوم کارشناسی3240095300لیسانس4879-ترضائیمریمکرمانشاهکرمانشاه4269

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3256994865آزمایشگاه887-آ-عزارعیمحمدرسولکرمانشاهکرمانشاه4270

مامایی کارشناسی3242144953مامایی2178-مزبان زندهنوشینکرمانشاهکرمانشاه4271

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3230141326پزشکان68516سبحانیمعتصمکرمانشاهکرمانشاه4272

پزشکی حرفهای دکترای6419603366پزشکان70582سپهرشعبانکرمانشاهکرمانشاه4273

پزشکی حرفهای دکترای3369560275پزشکان65405سلیمانیاله سیفکرمانشاهکرمانشاه4274

دندانپزشکی حرفهای دکترای6419719267دندانپزشکان100220منصوری سلیمیبهروزکرمانشاهکرمانشاه4275

پزشکی حرفهای دکترای3256246346پزشکان57981کوهی سنگرضا غالمکرمانشاهکرمانشاه4276

پزشکی حرفهای دکترای3252028514پزشکان120911سیابانیحسینکرمانشاهکرمانشاه4277

(کودکان نفرولوژی) کودکان کلیه بیماریهای تخصص فوق3255742781پزشکان33592سیدزادهسیدابوالحسنکرمانشاهکرمانشاه4278

کار طب تخصص4500749519پزشکان75358منش سیفشاهدختکرمانشاهکرمانشاه4279

پزشکی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای3341551824آزمایشگاه3956-آزاده شاویسیفرهادکرمانشاهکرمانشاه4280

پزشکی حرفهای دکترای4490207311پزشکان164447شیرخانیرضاکرمانشاهکرمانشاه4281

کودکان عفونی بیماریهای تخصص فوق6419603269پزشکان85988صفائیجبارعلیکرمانشاهکرمانشاه4282

عروق و قلب بیماریهای تخصص3369956543پزشکان137601صیادیمحمدحسینکرمانشاهکرمانشاه4283

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4968976151پزشکان53557عزیزپوردلفانیسعیدکرمانشاهکرمانشاه4284

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق6419604151پزشکان67638عسگریاله لطفکرمانشاهکرمانشاه4285

پزشکی ژنتیک حرفهای دکترای3960928092آزمایشگاه2133-آبخشی علیرضاکرمانشاهکرمانشاه4286

زایمان و زنان تخصص0041214382پزشکان32027فاخریطراوتکرمانشاهکرمانشاه4287

داروسازی حرفهای دکترای3258816123داروسازان16177-دفرجادمیثمکرمانشاهکرمانشاه4288

بیهوشی تخصص3340047952پزشکان57552فرهادیخسروکرمانشاهکرمانشاه4289



عروق و قلب بیماریهای تخصص3256459285پزشکان124146فهیمیآسیهکرمانشاهکرمانشاه4290

پزشکی حرفهای دکترای3369468972پزشکان101797سفیدی قلعهمسعودکرمانشاهکرمانشاه4291

پزشکی حرفهای دکترای1540180964پزشکان160104قلعه کاظمیاحسانکرمانشاهکرمانشاه4292

ارتودانتیکس تخصص3255786126دندانپزشکان105948کرمیپیمانکرمانشاهکرمانشاه4293

پزشکی حرفهای دکترای3251117165پزشکان108352کریمیعلیکرمانشاهکرمانشاه4294

عمومی جراحی تخصص3369316201پزشکان57954مرادیشهرامکرمانشاهکرمانشاه4295

(بالینی هماتولوژی) بالینی خونشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4969231974آزمایشگاه3884-آملکیعلیکرمانشاهکرمانشاه4296

پزشکی حرفهای دکترای3251797549پزشکان68050منصوریرضاکرمانشاهکرمانشاه4297

مامایی کارشناسی3251489402مامایی11605-مموالئیفریباکرمانشاهکرمانشاه4298

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2630291995پزشکان85813میربهاریسیدقاسمکرمانشاهکرمانشاه4299

دندانپزشکی حرفهای دکترای3319602772دندانپزشکان89557ناصریسیدعلیکرمانشاهکرمانشاه4300

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص6419878985پزشکان55878نظرینادرکرمانشاهکرمانشاه4301

(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق3731783101پزشکان11594ورعیهوشنگکرمانشاهکرمانشاه4302

داروسازی حرفهای دکترای3319264461داروسازان4361-دافضلیشهرامصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4303

تغذیه علوم کارشناسی3300002761لیسانس5896-تنژاد جعفریعلیصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4304

عروق و قلب بیماریهای تخصص3255379326پزشکان111287حسینیحسناصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4305

پزشکی حرفهای دکترای3319282549پزشکان81926حقیعبدهللاصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4306

داخلی بیماریهای تخصص3379818844پزشکان66040ای حمزهسعیدصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4307

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی3319927655لیسانس1282-شحیدریسعیدصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4308

پزشکی حرفهای دکترای4969637482پزشکان52516کاکاوندی خنجریشهزادصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4309

پزشکی حرفهای دکترای3319271075پزشکان66384رشیدیجلیلصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4310

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3256211437آزمایشگاه598-آ-عشفیعیشکوهصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4311

پزشکی حرفهای دکترای3310362914پزشکان51443شکیبائیساسانصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4312

پزشکی حرفهای دکترای4960199504پزشکان103637صابریشهرامصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4313

مامایی کارشناسی4969750319مامایی40197-معبدلیمهتابصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4314

مامایی کارشناسی3319750534مامایی11682-موندی غریبمحبوبهصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4315

پزشکی حرفهای دکترای2739182351پزشکان39816کاظمیامینصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4316

دندانپزشکی حرفهای دکترای4969325553دندانپزشکان100304محمدیسیروسصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4317

دندانپزشکی حرفهای دکترای3319602225دندانپزشکان126450معصومیسیاوشصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4318

دندانپزشکی حرفهای دکترای4969677913دندانپزشکان162382رأی نیکصمدصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4319

پزشکی حرفهای دکترای4969626960پزشکان22062بیدسرخی واحدیمعصومصحنه و بیستون و هرسینکرمانشاه4320

عمومی جراحی تخصص4250385140پزشکان151844نسب اسفندیاریحسیندهدشتبویراحمد و کهگیلویه4321

دندانپزشکی حرفهای دکترای4250285121دندانپزشکان74562انوریامیندهدشتبویراحمد و کهگیلویه4322

اعصاب و مغز جراحی تخصص4231734151پزشکان115461نصرآبادعلیا براتیعبدالحمیددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4323

عمومی جراحی تخصص6009609917پزشکان78396بهادرانحمیددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4324

داروسازی حرفهای دکترای4220128921داروسازان18629-دپادیزساساندهدشتبویراحمد و کهگیلویه4325

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی4250412687لیسانس421-شپرهیزحمیددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4326

دندانپزشکی حرفهای دکترای4250500837دندانپزشکان112298پورمنداله هیبتدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4327

مامایی کارشناسی4251176731مامایی38636-مپوزنفاطمهدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4328



دندانپزشکی حرفهای دکترای4260039121دندانپزشکان155560حسینیمرضیه سیدهدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4329

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4251058224پزشکان127988نسب حسینیسیدجابردهدشتبویراحمد و کهگیلویه4330

عروق و قلب بیماریهای تخصص4250921093پزشکان111128زاده خادمانگیز روحدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4331

داخلی بیماریهای تخصص4250024423پزشکان69350خادمیمحمدطاهادهدشتبویراحمد و کهگیلویه4332

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4250082385پزشکان68749خلفعلیرضادهدشتبویراحمد و کهگیلویه4333

پزشکی حرفهای دکترای6009925991پزشکان134537خیرخواهصمددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4334

فیزیوتراپی کارشناسی5509820675لیسانس1086-فدرتاجمحمددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4335

مامایی ارشد کارشناسی4251118091مامایی28005-مدیلگونیطیبهدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4336

کودکان بیماریهای تخصص4250444392پزشکان70030زاده رضویمحمدرضادهدشتبویراحمد و کهگیلویه4337

داخلی بیماریهای تخصص4250962301پزشکان25944شرافتجهانشاددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4338

مامایی کارشناسی4240050685مامایی34125-مشکوهیعصمتدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4339

روانپزشکی تخصص5509765259پزشکان104329زادگان طیبمحمدطاهردهدشتبویراحمد و کهگیلویه4340

پزشکی حرفهای دکترای6009954886پزشکان145791عسکرپورحسامدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4341

زایمان و زنان تخصص4250117502پزشکان111363کرمیبهنازدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4342

مامایی کارشناسی4240000548مامایی36466-مکشاورزسیما پریدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4343

داروسازی حرفهای دکترای2372371894داروسازان9573-دمیرزائیمسعوددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4344

فیزیوتراپی کارشناسی5500001302لیسانس6090-فنظریپریوشدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4345

پزشکی حرفهای دکترای4250588777پزشکان103616نیاپرستحمیددهدشتبویراحمد و کهگیلویه4346

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4250309878پزشکان95312نیکخومنصوردهدشتبویراحمد و کهگیلویه4347

کودکان بیماریهای تخصص4250558916پزشکان123974اصل وحداننرگسدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4348

پزشکی حرفهای دکترای4250415813پزشکان85573نسب یاریابراهیمدهدشتبویراحمد و کهگیلویه4349

بیهوشی تخصص4269515155پزشکان101974بوستانی نازیالگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4350

مامایی کارشناسی4260119362مامایی46731-ممحمدی سمیهگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4351

مامایی مشاوره ارشد کارشناس4269862998مامایی44755-مزاده اسدلیالگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4352

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4269744928لیسانس813-بافضلیسیدمحمدکریمگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4353

آیویاف و نازایی فلوشیپ2291030000پزشکان70465بخشائیپردیسگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4354

دندانپزشکی حرفهای دکترای4269911085دندانپزشکان153871بخشیمحسنگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4355

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص6009948061پزشکان131632بدرقهالدین جاللگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4356

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4269178639آزمایشگاه1030-آ-عبراتیمنوچهرگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4357

پزشکی حرفهای دکترای4269022116پزشکان76661بهگامشاهرخگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4358

داخلی بیماریهای تخصص4231927677پزشکان145195جوکارسعیدگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4359

مامایی کارشناسی4268900837مامایی40618-محسنیلیالگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4360

پزشکی حرفهای دکترای4269423927پزشکان70110حسینیداوود سیدگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4361

زایمان و زنان تخصص2391892306پزشکان104226حسینیصدیقهگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4362

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4269811579پزشکان136776حیدرزادهنوابگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4363

پزشکی حرفهای دکترای4269832185پزشکان137944خالقیفاطمه سیدهگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4364

پزشکی حرفهای دکترای4269832185پزشکان137944خالقی فاطمهگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4365

تغذیه علوم کارشناسی4260134787لیسانس7123-تدادگرنژادعلیگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4366

تغذیه علوم کارشناسی4260061232لیسانس5143-ترضایی امین محمد سیدگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4367



پزشکی حرفهای دکترای4260095390پزشکان161036زاده رمضانحامدگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4368

عمومی جراحی تخصص4269830026پزشکان151235شیخیاسماءگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4369

عروق و قلب بیماریهای تخصص4269927437پزشکان129273نژاد صابریاکبر علیگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4370

دندانپزشکی حرفهای دکترای4269917806دندانپزشکان146312نژاد صابریمیالدگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4371

داخلی بیماریهای تخصص4269040068پزشکان66226دمیه صیدیسهرابگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4372

مامایی کارشناسی4269815574مامایی33153-معبدالخانیمریمگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4373

پزشکی حرفهای دکترای4260011529پزشکان154344عسکریزهراگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4374

اورژانس طب تخصص4269687681پزشکان131694نژاد علینوابگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4375

دندانپزشکی حرفهای دکترای4260116207دندانپزشکان163148کاظمیزهراگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4376

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4260030906لیسانس2009-بکاظمیمحسنگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4377

فیزیوتراپی کارشناسی4269901985لیسانس4231-فگرجیالهامگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4378

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4269679591پزشکان120712زاده گرجیامینگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4379

زایمان و زنان تخصص4269006595پزشکان93486زاده گرجیانگیز روحگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4380

دندانپزشکی حرفهای دکترای4260069349دندانپزشکان150795زاده گرجیعلیگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4381

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4268889671پزشکان42669محمدیحمدهللاگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4382

داروسازی حرفهای دکترای4269176997داروسازان5019-دنوروزنژادهللا نعمتگچسارانبویراحمد و کهگیلویه4383

پزشکی حرفهای دکترای2300477998پزشکان140115کلمه اسدیزهرایاسوجبویراحمد و کهگیلویه4384

پزشکی حرفهای دکترای4230044488پزشکان70515اکبریصمدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4385

پزشکی حرفهای دکترای4231662584پزشکان136586یاسوج آزادیاسماعیلیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4386

دندانپزشکی حرفهای دکترای4220074929دندانپزشکان165357باقریکشوادیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4387

پزشکی حرفهای دکترای4231699399پزشکان128328براتیوحیدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4388

پزشکی حرفهای دکترای4240133440پزشکان160893بنامغفاریاسوجبویراحمد و کهگیلویه4389

داروسازی حرفهای دکترای4230919727داروسازان8284-دبهوراصغریاسوجبویراحمد و کهگیلویه4390

پزشکی حرفهای دکترای4220081429پزشکان160681پور پناهجوادیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4391

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص4250756440دندانپزشکان95820پناهیرقیه سیدهیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4392

پزشکی حرفهای دکترای4269873728پزشکان151213پورالحسینیفروغیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4393

پزشکی حرفهای دکترای5999736900پزشکان107120تبار تقویسیدصداقتیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4394

پزشکی حرفهای دکترای4220075763پزشکان161980تواناوحیدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4395

پزشکی حرفهای دکترای2391000081پزشکان94854جاویدیعقوبیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4396

مامایی کارشناسی4232079785مامایی27573-منصرآبادعلیا جعفریفاطمهیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4397

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4250083225پزشکان96802جمشیدیمحمدعلییاسوجبویراحمد و کهگیلویه4398

پزشکی حرفهای دکترای4230576323پزشکان92150زاده حسنرستمیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4399

پزشکی حرفهای دکترای4230136617پزشکان102156آباد پوردولت دهرابکیانیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4400

فیزیوتراپی کارشناسی4220009061لیسانس4800-ففر ذوالفقاریصالح سیدعلییاسوجبویراحمد و کهگیلویه4401

پزشکی حرفهای دکترای4240152100پزشکان162620خواه رزممهردادیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4402

هستهای پزشکی تخصص4231888361پزشکان130183رستمیلهراسبیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4403

پزشکی حرفهای دکترای4240162629پزشکان158115بخش روانبهنامیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4404

پزشکی حرفهای دکترای4250533638پزشکان92830فرد سعادتگنجعلییاسوجبویراحمد و کهگیلویه4405

پزشکی حرفهای دکترای4232140271پزشکان140116دهنو صالحیسیدعیسییاسوجبویراحمد و کهگیلویه4406



تغذیه علوم ارشد کارشناسی4232057129لیسانس3959-تصدریزینبیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4407

پزشکی حرفهای دکترای4220106332پزشکان162658عسکریسیدعسکریاسوجبویراحمد و کهگیلویه4408

پزشکی حرفهای دکترای4160179851پزشکان162621علویزهرایاسوجبویراحمد و کهگیلویه4409

بیهوشی تخصص4269568712پزشکان110399علیزادهزینبیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4410

دندانپزشکی حرفهای دکترای4230291612دندانپزشکان126993منش فاطمیانمحمدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4411

پزشکی حرفهای دکترای4231950822پزشکان140563قاسمیحمیدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4412

مامایی کارشناسی4251156234مامایی26561-مکاظمیصدیقه سیدهیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4413

پزشکی حرفهای دکترای4269910143پزشکان154543گشین چهارراه گرامیمجیدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4414

فیزیوتراپی کارشناسی6009667437لیسانس2608-فموسویسیدعظیمیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4415

پزشکی حرفهای دکترای4250918599پزشکان117420موسویانمنصوریاسوجبویراحمد و کهگیلویه4416

پزشکی حرفهای دکترای4230420900پزشکان75322نظریطالبیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4417

پزشکی حرفهای دکترای4230261225پزشکان72853نظریمحمدکاظمیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4418

داروسازی حرفهای دکترای4230336055داروسازان11620-دتاجی نگینپروینیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4419

مامایی کارشناسی4231780420مامایی27504-منیساریانپریسایاسوجبویراحمد و کهگیلویه4420

مامایی کارشناسی4231598940مامایی13596-مپورمطلق هادیاقدسیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4421

پزشکی حرفهای دکترای4231903980پزشکان142260شناس وظیفهمسلمیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4422

کودکان بیماریهای تخصص4231636540پزشکان65056سخت سی وفائیفرزادیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4423

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4231297568آزمایشگاه426-آ-عپناه یزدانبهروزیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4424

پزشکی حرفهای دکترای4269817585پزشکان157144 پناه یزدانمحمدیاسوجبویراحمد و کهگیلویه4425

کودکان بیماریهای تخصص4979799701پزشکان57383طریک پور اتکعبدالحلیمبندرترکمنگلستان4426

پزشکی حرفهای دکترای2239619015پزشکان43420ایریحاجی محمدقلیبندرترکمنگلستان4427

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2030230731پزشکان86179ایگدریجمشیدبندرترکمنگلستان4428

پزشکی حرفهای دکترای6289709321پزشکان22826ایلمانیمحمد تاجبندرترکمنگلستان4429

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2121479996پزشکان96217نژاد بیکایوببندرترکمنگلستان4430

پزشکی حرفهای دکترای2239573481پزشکان26365توانگریعبدالحکیمبندرترکمنگلستان4431

پزشکی حرفهای دکترای0000065676پزشکان67642جناقیکاظمبندرترکمنگلستان4432

پزشکی حرفهای دکترای2239760192پزشکان53289خواجهقاقابندرترکمنگلستان4433

پزشکی حرفهای دکترای6289853252پزشکان37989روزفراخعبدالمنانبندرترکمنگلستان4434

پزشکی حرفهای دکترای6289451898پزشکان69607سقلینورمحمدبندرترکمنگلستان4435

دندانپزشکی حرفهای دکترای2239559276دندانپزشکان104368نیا صوفیوحیدبندرترکمنگلستان4436

مامایی کارشناسی2239551941مامایی9351-مکر عابدیبی بی آنهبندرترکمنگلستان4437

پزشکی حرفهای دکترای6289343238پزشکان89787مفیدیمحمدبندرترکمنگلستان4438

زایمان و زنان تخصص2691139328پزشکان110391دل میرروشنمعصومه سیدهبندرترکمنگلستان4439

داروسازی حرفهای دکترای2181120617داروسازان4341-دناظریمینابندرترکمنگلستان4440

فیزیوتراپی کارشناسی2239780738لیسانس646-فهخامنشیآزیتابندرترکمنگلستان4441

پزشکی حرفهای دکترای0069913900پزشکان142145امیرلطیفیسیدمرتضیبندرگزگلستان4442

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2121827048آزمایشگاه399-آ-عبلخیمحمدرضابندرگزگلستان4443

داروسازی حرفهای دکترای2249143447داروسازان7214-دهاشم بنیمهنازبندرگزگلستان4444

دندانپزشکی حرفهای دکترای2122649534دندانپزشکان160122پویانرقیهبندرگزگلستان4445



مامایی کارشناسی2269427181مامایی16769-متجریمریمبندرگزگلستان4446

پزشکی حرفهای دکترای2259648101پزشکان24961الرمائی تقویمحمدرضابندرگزگلستان4447

مامایی کارشناسی0064241300مامایی19530-مجاویدمندمریمبندرگزگلستان4448

پزشکی حرفهای دکترای2121473556پزشکان95912مرادلو حاجیشیمابندرگزگلستان4449

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2249957045لیسانس4119-فرضائیکمالبندرگزگلستان4450

پزشکی حرفهای دکترای0943380200پزشکان119045شیخسینابندرگزگلستان4451

پزشکی حرفهای دکترای2091891533پزشکان34849صعودیاحمدبندرگزگلستان4452

داخلی بیماریهای تخصص2279602075پزشکان21376زادگان عبدالهمجیدبندرگزگلستان4453

دندانپزشکی حرفهای دکترای2162786125دندانپزشکان159991کالیی آهنگر کاظمیسیدرضابندرگزگلستان4454

پزشکی حرفهای دکترای2249708371پزشکان67814کردافشاریعلیبندرگزگلستان4455

داروسازی حرفهای دکترای2249693986داروسازان10439-دکشیرتقیبندرگزگلستان4456

تغذیه علوم کارشناسی2249704716لیسانس2802-تلشکربلوکیغالمعلیبندرگزگلستان4457

پزشکی حرفهای دکترای2240017600پزشکان159732محمدیعطیهبندرگزگلستان4458

پزشکی حرفهای دکترای2268857247پزشکان88551ابریرضاکتول آباد علیگلستان4459

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3873275661آزمایشگاه30-آ-عبینامحمدکتول آباد علیگلستان4460

مامایی کارشناسی2269292561مامایی4510-ممفرد تجریطاهرهکتول آباد علیگلستان4461

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3932775309پزشکان120745حسینیامینکتول آباد علیگلستان4462

پزشکی حرفهای دکترای2269441796پزشکان103384زنگانهاعظمکتول آباد علیگلستان4463

عمومی جراحی تخصص2269422015پزشکان97703زنگانهمهدیکتول آباد علیگلستان4464

داروسازی حرفهای دکترای4879834815داروسازان12882-دزنگانهوحیدهکتول آباد علیگلستان4465

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص2269487249دندانپزشکان115075شادانلیالکتول آباد علیگلستان4466

پزشکی حرفهای دکترای2269744896پزشکان106238شهریاریاحمدکتول آباد علیگلستان4467

پزشکی حرفهای دکترای2269395190پزشکان95922آبادی علیمهدیکتول آباد علیگلستان4468

مامایی کارشناسی6259889054مامایی49337-مفالحزینبکتول آباد علیگلستان4469

کودکان بیماریهای تخصص2269969456پزشکان137257کردکتولیزهراکتول آباد علیگلستان4470

پزشکی حرفهای دکترای2121669566پزشکان116903محبتیمرتضیکتول آباد علیگلستان4471

زایمان و زنان تخصص2269798163پزشکان123249مزیدیعاطفهکتول آباد علیگلستان4472

داخلی بیماریهای تخصص2269743873پزشکان86180مزیدیعلیکتول آباد علیگلستان4473

مامایی کارشناسی2269774167مامایی25303-ممهدویالبنین امکتول آباد علیگلستان4474

فیزیوتراپی کارشناسی2239774517لیسانس3038-فمیرزائیرحمانکتول آباد علیگلستان4475

پزشکی حرفهای دکترای2121410597پزشکان57361میرکتولیسیدمحمدکتول آباد علیگلستان4476

دندانپزشکی حرفهای دکترای2269366158دندانپزشکان44442میشیانمحمودکتول آباد علیگلستان4477

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0651733121پزشکان42898ناصححسینکتول آباد علیگلستان4478

زایمان و زنان تخصص2090991429پزشکان64395قاجاری اصغریفاطمهکردکویگلستان4479

پزشکی حرفهای دکترای2249128731پزشکان54874الهاشممحمدحسینکردکویگلستان4480

مامایی کارشناسی2121343601مامایی4217-مآذری آهنیمانداناکردکویگلستان4481

پزشکی حرفهای دکترای2249369364پزشکان84119بهرینیغالمرضاکردکویگلستان4482

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص2122166045پزشکان75507جالیری تاجیکمحمدتقیکردکویگلستان4483

دندانپزشکی حرفهای دکترای2248607555دندانپزشکان64677رستمانیحبیبکردکویگلستان4484



پزشکی حرفهای دکترای2121911111پزشکان94228شیرآشیانیمهردادکردکویگلستان4485

پزشکی حرفهای دکترای2121455256پزشکان86626فر طهماسبیآرشکردکویگلستان4486

فیزیوتراپی کارشناسی2249381178لیسانس2477-ففر طیبیموسیکردکویگلستان4487

پزشکی حرفهای دکترای2249138052پزشکان65254عقیلیسیدمجتبیکردکویگلستان4488

پزشکی حرفهای دکترای2249116695پزشکان55540قاسمیاسمعیلکردکویگلستان4489

داروسازی حرفهای دکترای2249287661داروسازان2706-دباالجاده کبیرینورالهکردکویگلستان4490

داروسازی حرفهای دکترای4869199386داروسازان5012-دادیبعبدالکریمکاللهگلستان4491

پزشکی حرفهای دکترای4869637448پزشکان152646آذریانماشاءالهکاللهگلستان4492

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2030321397پزشکان113332ارکاکلی آقارازمحمدکاللهگلستان4493

پزشکی حرفهای دکترای4860343999پزشکان56256باقریناصرکاللهگلستان4494

فیزیوتراپی کارشناسی0000006319لیسانس1907-فبهلکهالدین جمالکاللهگلستان4495

پزشکی حرفهای دکترای4869421720پزشکان71011پیروزعبدالناصرکاللهگلستان4496

مامایی کارشناسی2992671029مامایی18829-محسینی حاجیناهیدکاللهگلستان4497

پزشکی حرفهای دکترای4979915329پزشکان146222بصیرآباد زاده دردیلطیفهکاللهگلستان4498

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0043027083آزمایشگاه2062-آکاشانی رجبیعباسکاللهگلستان4499

پزشکی حرفهای دکترای4888753873پزشکان62038ثمره رمرودینصرتکاللهگلستان4500

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی4869033161لیسانس1280-شدل زندهعلیکاللهگلستان4501

پزشکی حرفهای دکترای4889384618پزشکان67250شهریاریابراهیمکاللهگلستان4502

زایمان و زنان تخصص5779878889پزشکان109066اتوئی طالبیفاطمهکاللهگلستان4503

فیزیوتراپی کارشناسی4860097289لیسانس4996-فگوکالنیسلماکاللهگلستان4504

دندانپزشکی حرفهای دکترای4869303728دندانپزشکان142594گوگالنمحمدکاللهگلستان4505

پزشکی حرفهای دکترای2239751010پزشکان34967نازقلیچیمحمد حاجکاللهگلستان4506

پزشکی حرفهای دکترای2121371265پزشکان41803احمدیحسینگرگانگلستان4507

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2121824898آزمایشگاه633-آ-عاحمدیعلیرضاگرگانگلستان4508

(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق2062954735پزشکان97256افغانیرضاگرگانگلستان4509

پزشکی حرفهای دکترای2120216754پزشکان43567انصاریاله فتحگرگانگلستان4510

پزشکی حرفهای دکترای0041319052پزشکان54504مقصودی ایجادیبهمنگرگانگلستان4511

دندانپزشکی حرفهای دکترای2269076265دندانپزشکان60083ایروانیحسینگرگانگلستان4512

عمومی جراحی تخصص2290935761پزشکان29341آریابیژنگرگانگلستان4513

(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق4432226528پزشکان39170نیا آرینعلیگرگانگلستان4514

داروسازی حرفهای دکترای2121434828داروسازان8523-دعقیل بنیاله سیدفضلگرگانگلستان4515

صورت و فک دهان، جراحی تخصص2121623221دندانپزشکان113330نژاد بهرامعمادگرگانگلستان4516

پزشکی حرفهای دکترای6429784185پزشکان67398بهلولعسکریگرگانگلستان4517

(بزرگساالن انکولوژی هماتولوژی) بزرگساالن سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق0057042861پزشکان69347پورخانیامیرهوشنگگرگانگلستان4518

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2269647981پزشکان34939تجریحمیدرضاگرگانگلستان4519

داروسازی حرفهای دکترای2121390545داروسازان7064-داصغریان تشکریمحمدگرگانگلستان4520

فیزیوتراپی کارشناسی6289558382لیسانس1360-فنسب توماجارازگرگانگلستان4521

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص2121717617دندانپزشکان121359عطائی جنتیسهیلگرگانگلستان4522

پزشکی حرفهای دکترای5799723872پزشکان106529حجازیسیدجوادگرگانگلستان4523



پزشکی حرفهای دکترای2121392531پزشکان64279جانی حسنحمیدرضاگرگانگلستان4524

پزشکی حرفهای دکترای2269060156پزشکان49543پور حسینمحمدرضاگرگانگلستان4525

پزشکی حرفهای دکترای2120352550پزشکان45361حسینیسیدمحمدگرگانگلستان4526

پزشکی حرفهای دکترای1060297795پزشکان64548حقیقیحسینگرگانگلستان4527

پزشکی حرفهای دکترای2121368663پزشکان38690خاندوزینازیالگرگانگلستان4528

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2121324836پزشکان42621رستمیمحمدمهدیگرگانگلستان4529

پزشکی حرفهای دکترای2031494139پزشکان34288رفیعیسهیلگرگانگلستان4530

پزشکی حرفهای دکترای2120623325پزشکان61097آباد قلی زینلیرمضانگرگانگلستان4531

پزشکی حرفهای دکترای2121858644پزشکان63441سپهرفرنگیزگرگانگلستان4532

پزشکی حرفهای دکترای6309189689پزشکان23584سیدنژادسیدحجتگرگانگلستان4533

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص6289253301دندانپزشکان100938شرافتیعبدالصفاگرگانگلستان4534

تغذیه علوم (Ph.D) تخصصی دکترای6419904323لیسانس2628-تشریفیامرالهگرگانگلستان4535

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2200638620پزشکان62445فر شریفیاله رحمتگرگانگلستان4536

روانپزشکی تخصص2121442553پزشکان78721شکوریحمیدرضاگرگانگلستان4537

اعصاب و مغز جراحی تخصص0062789041پزشکان106752امیری شمسروزبهگرگانگلستان4538

پزشکی حرفهای دکترای2121363874پزشکان95327صادقیمهرانگرگانگلستان4539

عمومی جراحی تخصص2122065737پزشکان32185طبرساجعفرگرگانگلستان4540

پزشکی حرفهای دکترای2121401849پزشکان86953احمدی عربسعیدگرگانگلستان4541

پزشکی حرفهای دکترای2121397401پزشکان47550عزیزیشهرامگرگانگلستان4542

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2120975116پزشکان33435نژاد کاظمیوحیدهگرگانگلستان4543

دندانپزشکی حرفهای دکترای2249354022دندانپزشکان88473کشیریاله ذبیحگرگانگلستان4544

پزشکی حرفهای دکترای4979675441پزشکان54483کلتهرجبگرگانگلستان4545

پزشکی حرفهای دکترای2161576178پزشکان66355لموکی کوچکیمحمدگرگانگلستان4546

داروسازی حرفهای دکترای2031520954داروسازان7170-دمحمدپورگلشنیابراهیمگرگانگلستان4547

ارتودانتیکس تخصص0054095980دندانپزشکان73162مقصودلورادحسینگرگانگلستان4548

پزشکی حرفهای دکترای4590279762پزشکان78040مهاجرتبریزیعلیگرگانگلستان4549

کودکان بیماریهای تخصص2122388609پزشکان46259موسویسیدامیرحسینگرگانگلستان4550

عمومی جراحی تخصص2121352384پزشکان34737نادعلیفرهادگرگانگلستان4551

داخلی بیماریهای تخصص2248635893پزشکان50681هزارجریبیاحمدگرگانگلستان4552

داروسازی حرفهای دکترای0063098865داروسازان13013-دهوشیارفردارمغانگرگانگلستان4553

اورژانس طب تخصص0055402445پزشکان58117پور نواب والدجانبابکگرگانگلستان4554

پزشکی حرفهای دکترای2121536396پزشکان114550خواه وطنبهزادگرگانگلستان4555

عروق و قلب بیماریهای تخصص2031566301پزشکان85460پور امانبهزادگنبدکاووسگلستان4556

داروسازی حرفهای دکترای2239621672داروسازان4177-دایریمحمد قربانگنبدکاووسگلستان4557

مامایی کارشناسی0052168522مامایی5432-مبسکیبهنازگنبدکاووسگلستان4558

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2140143302آزمایشگاه54-آ-عشاهاندشتی پاشائیحسینگنبدکاووسگلستان4559

پزشکی حرفهای دکترای2239532998پزشکان40861پالیدهعبدالرحیمگنبدکاووسگلستان4560

دندانپزشکی حرفهای دکترای2031610384دندانپزشکان94618پوالدیمجیدگنبدکاووسگلستان4561

چشمی خارج و قرنیه فلوشیپ2031572261پزشکان80670چی هیوه جهانیمسعودگنبدکاووسگلستان4562



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2030403105پزشکان44952چپرلیعبدالرشیدگنبدکاووسگلستان4563

داروسازی حرفهای دکترای2031623575داروسازان11004-دحقیقیسیماگنبدکاووسگلستان4564

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2030258350پزشکان95931خرمالیمحمودگنبدکاووسگلستان4565

پزشکی حرفهای دکترای4979674811پزشکان90590شایانمحمدگنبدکاووسگلستان4566

عروق و قلب بیماریهای تخصص5409680685پزشکان101946طباطبائیحسنگنبدکاووسگلستان4567

دندانپزشکی حرفهای دکترای6249843795دندانپزشکان75189نیا ظفررزاقحسینگنبدکاووسگلستان4568

عمومی جراحی تخصص2239708301پزشکان19556عالقیسلیمانگنبدکاووسگلستان4569

مامایی کارشناسی2031644051مامایی34191-مفدائیاعظمگنبدکاووسگلستان4570

دندانپزشکی حرفهای دکترای2030215422دندانپزشکان64037فزونیحمیدگنبدکاووسگلستان4571

تغذیه علوم کارشناسی2031530674لیسانس3441-تگرگانیعارفگنبدکاووسگلستان4572

پزشکی حرفهای دکترای2030233161پزشکان97723محبیمیناگنبدکاووسگلستان4573

فیزیوتراپی کارشناسی0054711193لیسانس2384-فمعتکفکورشگنبدکاووسگلستان4574

چشمپزشکی تخصص4722862672پزشکان24447ناجیسیدعبدالفتاحگنبدکاووسگلستان4575

عروق و قلب بیماریهای تخصص2031357859پزشکان99280نفسیلطیفهگنبدکاووسگلستان4576

مامایی کارشناسی5319838409مامایی32462-مغراوی یاپنکخدیجهگنبدکاووسگلستان4577

عمومی جراحی تخصص5209595684پزشکان44163یادگاریشکرالهگنبدکاووسگلستان4578

داروسازی کارشناسی2031728873لیسانس15912-دمحمدی یگنآیراتینگنبدکاووسگلستان4579

پزشکی حرفهای دکترای4888982791پزشکان106399حدادیراضیهمینودشتگلستان4580

پزشکی حرفهای دکترای4889709940پزشکان72487حدادیمحمدعلیمینودشتگلستان4581

مامایی کارشناسی4888984395مامایی14592-مدوزین حدادیربابهمینودشتگلستان4582

پزشکی حرفهای دکترای4889713859پزشکان66155خسروییامین بنمینودشتگلستان4583

داروسازی کارشناسی2030253561لیسانس14051-دخسرویرحمانمینودشتگلستان4584

داروسازی حرفهای دکترای2030161721داروسازان8469-ددانشیرضا حسنمینودشتگلستان4585

پزشکی حرفهای دکترای2030134228پزشکان49318اسفروشان زاده رحیمحسنمینودشتگلستان4586

پزشکی حرفهای دکترای2030146072پزشکان99267گنبد رستمیحمیدمینودشتگلستان4587

دندانپزشکی حرفهای دکترای4889686703دندانپزشکان122498سراوانیغالمعلیمینودشتگلستان4588

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای4889405348مامایی8067-مسرایلوخدیجهمینودشتگلستان4589

عروق و قلب بیماریهای تخصص4889435018پزشکان98601سروشاحسانمینودشتگلستان4590

داخلی بیماریهای تخصص2032061252پزشکان128682سنگبریمحبوبهمینودشتگلستان4591

مامایی کارشناسی4889950818مامایی25722-مصابریسعیدهمینودشتگلستان4592

پزشکی حرفهای دکترای4888845905پزشکان98919عربقربانعلیمینودشتگلستان4593

زایمان و زنان تخصص4889465294پزشکان121181قزلسفلیمعصومهمینودشتگلستان4594

پزشکی حرفهای دکترای4879264547پزشکان115692مزجیمریممینودشتگلستان4595

پزشکی حرفهای دکترای4889671560پزشکان72823ممشلیایوبمینودشتگلستان4596

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4889398481پزشکان78461ممشلیرضا علیمینودشتگلستان4597

فیزیوتراپی کارشناسی4889686029لیسانس2424-فممشلییعقوبمینودشتگلستان4598

داروسازی حرفهای دکترای4889713591داروسازان6772-دخسروی موسویمسلممینودشتگلستان4599

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0070752427پزشکان100346میرباقریسیدمحمدرضامینودشتگلستان4600

پزشکی حرفهای دکترای2120371067پزشکان96358پاسندی نجفیعلیمینودشتگلستان4601



کودکان بیماریهای تخصص0064783162پزشکان83966نژاد پاککاوهآستاراگیالن4602

پزشکی حرفهای دکترای2619831512پزشکان80631پورعباسسعیدآستاراگیالن4603

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0050537687آزمایشگاه603-آ-عپوریوسفمعصومهآستاراگیالن4604

تغذیه علوم کارشناسی2619692441لیسانس2947-تجباریسپیدهآستاراگیالن4605

پزشکی حرفهای دکترای2630150399پزشکان65300حیدریجمشیدآستاراگیالن4606

پزشکی حرفهای دکترای2619918901پزشکان134697ستاریشیواآستاراگیالن4607

پزشکی حرفهای دکترای2619923522پزشکان145946شیارگرپژمانآستاراگیالن4608

داروسازی حرفهای دکترای1465683641داروسازان3542-دحریری صادقیعلیآستاراگیالن4609

پزشکی حرفهای دکترای0077547004پزشکان135789شبستری صادقیسروشآستاراگیالن4610

پزشکی حرفهای دکترای1465239121پزشکان47506مقدم زاده قاضیسیدبیژنآستاراگیالن4611

پزشکی حرفهای دکترای2619610907پزشکان39660گلبابائیکامیارآستاراگیالن4612

مامایی کارشناسی2619658594مامایی29675-ممنافزادهزهراآستاراگیالن4613

دندانپزشکی حرفهای دکترای3257676212دندانپزشکان99053نظرنیاعلیرضاآستاراگیالن4614

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2721559664پزشکان111526علوی احسانسیدسهیلاشرفیه آستانهگیالن4615

کودکان بیماریهای تخصص2594334057پزشکان102228پور اورنگرضااشرفیه آستانهگیالن4616

مامایی کارشناسی2739250479مامایی29855-مجسیدانی جهانبینراحلهاشرفیه آستانهگیالن4617

داروسازی حرفهای دکترای2739105339داروسازان4320-دباطنی حیدرییوسفاشرفیه آستانهگیالن4618

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0386072957پزشکان139688خاکمحمداشرفیه آستانهگیالن4619

پزشکی حرفهای دکترای2739224168پزشکان111774نیا رمضانحمیدرضااشرفیه آستانهگیالن4620

پزشکی حرفهای دکترای2739123401پزشکان53697رهنماداوداشرفیه آستانهگیالن4621

پزشکی حرفهای دکترای2710002361پزشکان148257کنفی ساجدینادیااشرفیه آستانهگیالن4622

فیزیوتراپی کارشناسی2738351298لیسانس626-فجاللی ثابت شکوهیفرجوداشرفیه آستانهگیالن4623

دندانپزشکی حرفهای دکترای0943230411دندانپزشکان77022زاده علویکامراناشرفیه آستانهگیالن4624

پزشکی حرفهای دکترای2593873353پزشکان116749علیپورکنفیکاوهاشرفیه آستانهگیالن4625

پزشکی حرفهای دکترای2292136597پزشکان98141غضنفرینوشیناشرفیه آستانهگیالن4626

مامایی کارشناسی2721617044مامایی4675-مهوشمندمریماشرفیه آستانهگیالن4627

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2649168498آزمایشگاه240-آ-عامیدواریگیتیبندرانزلیگیالن4628

مامایی کارشناسی2640264699مامایی2829-متمدن برادرانراحلهبندرانزلیگیالن4629

روانپزشکی تخصص2721637568پزشکان95886راد پاکدلسهیلبندرانزلیگیالن4630

پزشکی حرفهای دکترای2649173815پزشکان34625قزوینی پوراسحقحامدبندرانزلیگیالن4631

پزشکی حرفهای دکترای2649279230پزشکان91054پورحسنابوالفضلبندرانزلیگیالن4632

بیهوشی تخصص2649247088پزشکان70436بیجاربنه جعفریمهدیبندرانزلیگیالن4633

فیزیوتراپی کارشناسی0057128022لیسانس2072-فساحلی رمضانیمژگانبندرانزلیگیالن4634

پزشکی حرفهای دکترای2649560721پزشکان62897سوسری شریفیسیدحسینبندرانزلیگیالن4635

دندانپزشکی حرفهای دکترای2649530571دندانپزشکان27037صادقیاسدالهبندرانزلیگیالن4636

داروسازی حرفهای دکترای2648582681داروسازان1059-دخیری عالفحمیدبندرانزلیگیالن4637

مامایی کارشناسی2279626462مامایی3675-مکاتوزیرؤیابندرانزلیگیالن4638

پزشکی حرفهای دکترای0380879591پزشکان39667مالیری زاده کاظمسیدعبدالرضابندرانزلیگیالن4639

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2121501606پزشکان98050کریمیمسعودبندرانزلیگیالن4640



پزشکی حرفهای دکترای2649220074پزشکان64224محدثیحسینبندرانزلیگیالن4641

داروسازی حرفهای دکترای1533922101داروسازان6505-دکجل انصاریاسرافیلتالشگیالن4642

مامایی کارشناسی2630816923مامایی11031-مبابائیفریباتالشگیالن4643

پزشکی حرفهای دکترای2630861767پزشکان143812طوالرود باقریساراتالشگیالن4644

دندانپزشکی حرفهای دکترای2631430700دندانپزشکان66657زاده بهرامسیروستالشگیالن4645

پزشکی حرفهای دکترای2630215385پزشکان110179پورمحمدیاسماعیلتالشگیالن4646

فیزیوتراپی کارشناسی5709759856لیسانس1160-فچرودهء جعفریشهریارتالشگیالن4647

مامایی کارشناسی1639063285مامایی6382-مراد جعفریعالیهتالشگیالن4648

کودکان بیماریهای تخصص2630864715پزشکان124531جنگجوپیربازاریطاهرهتالشگیالن4649

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2630540502پزشکان83368شکردشت حبیبیغفارتالشگیالن4650

پزشکی حرفهای دکترای0053603524پزشکان54656حمیدایرانبابکتالشگیالن4651

پزشکی حرفهای دکترای2620022509پزشکان151821رستمیسعیدتالشگیالن4652

پزشکی حرفهای دکترای2630836657پزشکان107829کرگانرودی شرقیمحسنتالشگیالن4653

پزشکی حرفهای دکترای2631442008پزشکان98262عبادیجهانگیرتالشگیالن4654

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1689515546پزشکان61215عزیزافشاریبابکتالشگیالن4655

بیهوشی تخصص2631009606پزشکان39525جوکندان قطبیسیدمختارتالشگیالن4656

عمومی جراحی تخصص2630604888پزشکان46522مریان کرمیاصغرتالشگیالن4657

دندانپزشکی حرفهای دکترای2630207961دندانپزشکان122708خواه محمدیعبدالعلیتالشگیالن4658

پزشکی حرفهای دکترای2721541511پزشکان91887پورفتیده موسیمهرانتالشگیالن4659

عروق و قلب بیماریهای تخصص2630825485پزشکان82868جوکندان هاشمیاله عنایتتالشگیالن4660

پزشکی حرفهای دکترای2594268917پزشکان80415لویه ابراهیمیهومنرشتگیالن4661

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی حرفهای دکترای3309742164آزمایشگاه1999-آفشی اشرفیکیهانرشتگیالن4662

پزشکی حرفهای دکترای0051185466پزشکان38727امیدیرضارشتگیالن4663

عمومی جراحی تخصص2690870002پزشکان44495آشوبیمحمدتقیرشتگیالن4664

پزشکی حرفهای دکترای2595521391پزشکان43984باقریسهرابرشتگیالن4665

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2721477307آزمایشگاه519-آ-عبرزوسیدحسینرشتگیالن4666

عروق و قلب بیماریهای تخصص فوق2679279591پزشکان14533برزیگرانوشرشتگیالن4667

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای2591126062مامایی4801-مبلگوری پورمحسنمعصومهرشتگیالن4668

پزشکی حرفهای دکترای2659551960پزشکان79703کلورزی توحیدیپوپکرشتگیالن4669

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص2631498062دندانپزشکان108628ریک تیموریدانشرشتگیالن4670

زایمان و زنان تخصص2753526311پزشکان42334زاده حسینفاطمهرشتگیالن4671

دندانپزشکی حرفهای دکترای2679567250دندانپزشکان96340ثانی خصوصیعلیرضارشتگیالن4672

مامایی کارشناسی2593820462مامایی16412-مجعفرآباد دانیالیغزالهرشتگیالن4673

پزشکی حرفهای دکترای2594734829پزشکان153292آوررودکلی دلمجیدرشتگیالن4674

پزشکی حرفهای دکترای2594321168پزشکان103303نرگسی دوزندهمحمدرشتگیالن4675

پزشکی حرفهای دکترای2658882173پزشکان71509رضائیاردالنرشتگیالن4676

داروسازی حرفهای دکترای2619817188داروسازان7195-دسرودیفیروزرشتگیالن4677

فیزیوتراپی کارشناسی2593702656لیسانس1841-فسروشانسیهرشتگیالن4678

دندانپزشکی حرفهای دکترای2595454501دندانپزشکان44623فرد سلوکیهومنرشتگیالن4679



زانو جراحی فلوشیپ0057374317پزشکان79365سلیمانهامهرانرشتگیالن4680

زایمان و زنان تخصص2090199296پزشکان24653الدین شرفبهنازرشتگیالن4681

پزشکی حرفهای دکترای2709286327پزشکان52233نژادلنگرودی شهدیمحمدحسینرشتگیالن4682

عمومی جراحی تخصص2710167956پزشکان1782گی صابرهمیشهعبدالحسینرشتگیالن4683

پزشکی حرفهای دکترای0062928120پزشکان119977شبستری صادقیسینارشتگیالن4684

ارتودانتیکس تخصص0071767231دندانپزشکان102910شارک ضیائیسارارشتگیالن4685

بیهوشی تخصص2721615564پزشکان64240مجرد طوسیمجیدرشتگیالن4686

داخلی بیماریهای تخصص2279907666پزشکان48662عبدالعلیانمحمدتقیرشتگیالن4687

چشمپزشکی تخصص1699804095پزشکان56575قنبرپورمقدمرضارشتگیالن4688

(پریناتولوژی) جنین و مادر طب فلوشیپ2140219287پزشکان59409اسکی کاظمیسودابهرشتگیالن4689

پزشکی حرفهای دکترای3256243002پزشکان60234پور مالرضافرجفرزانهرشتگیالن4690

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2721601369پزشکان135151مالئیمیثمرشتگیالن4691

داروسازی حرفهای دکترای2591120366داروسازان4340-دمیرسنبلسیداحمدرشتگیالن4692

درد فلوشیپ1817157108پزشکان50284نبی نادریبهرامرشتگیالن4693

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2669222994آزمایشگاه2640-آفهمیده ندافعباسرشتگیالن4694

دندانپزشکی حرفهای دکترای2592643796دندانپزشکان69717شیدا والهعلیرشتگیالن4695

پزشکی حرفهای دکترای3130028390پزشکان57860احمدیسیروسرودبارگیالن4696

دندانپزشکی حرفهای دکترای0013816829دندانپزشکان155317دوگاهه بکیانآرزورودبارگیالن4697

داخلی بیماریهای تخصص2593256974پزشکان66810پوراسماعیلرحمترودبارگیالن4698

پزشکی حرفهای دکترای2659284806پزشکان37092سندسی تیموریسیدمیرانرودبارگیالن4699

پزشکی حرفهای دکترای2721897527پزشکان114031جعفرپوربازکیائیمرتضیرودبارگیالن4700

مامایی کارشناسی2659286574مامایی19021-مسندسی رضائیرقیهرودبارگیالن4701

پزشکی حرفهای دکترای4489461291پزشکان77208عابدینیمحسنرودبارگیالن4702

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2593905204لیسانس3005-فحقی عدالتمیرحامدرودبارگیالن4703

پزشکی حرفهای دکترای2659059039پزشکان108084جوبنی ملکیعلیرودبارگیالن4704

داروسازی حرفهای دکترای2659221987داروسازان8083-دئی چره ملکیرمضانعلیرودبارگیالن4705

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1461399467پزشکان81747وفقیعیسیرودبارگیالن4706

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2721589741پزشکان125840امیدیسهندرودسرگیالن4707

پزشکی حرفهای دکترای2680193024پزشکان16224آذریانمحمدقلیرودسرگیالن4708

داروسازی حرفهای دکترای2691170209داروسازان14124-دباقرزادهحورارودسرگیالن4709

پزشکی حرفهای دکترای2690082081پزشکان54141نژادرودسری بزرگیفرحنازرودسرگیالن4710

دندانپزشکی حرفهای دکترای1110731825دندانپزشکان81636حدادیمحسنرودسرگیالن4711

داخلی بیماریهای تخصص2690503395پزشکان91591حسنیلیالرودسرگیالن4712

مامایی کارشناسی6309227157مامایی17326-مرحیمیمعصومهرودسرگیالن4713

دندانپزشکی حرفهای دکترای2680084209دندانپزشکان160120چافجیری رضازادهفاطمهرودسرگیالن4714

داروسازی حرفهای دکترای2739954549داروسازان15307-دکیاده شجاعپورحسنالدین شهابرودسرگیالن4715

پزشکی حرفهای دکترای6309193023پزشکان62738پور شریفایوبرودسرگیالن4716

پزشکی حرفهای دکترای2691565361پزشکان34282لشکاجانی صفرخواهنادررودسرگیالن4717

فیزیوتراپی کارشناسی6309739212لیسانس1506-فصمدیاله روحرودسرگیالن4718



دندانپزشکی حرفهای دکترای6309366564دندانپزشکان140469طاهریعلیرودسرگیالن4719

مامایی کارشناسی2690365383مامایی21282-منودهی عالمیسحررودسرگیالن4720

دندانپزشکی حرفهای دکترای2690418711دندانپزشکان89171عبدالهیحسنرودسرگیالن4721

پزشکی حرفهای دکترای2691606570پزشکان146968علیکالیه قربانیفاطمهرودسرگیالن4722

پزشکی حرفهای دکترای6309281038پزشکان51721محبوبیصادقرودسرگیالن4723

مامایی کارشناسی2691288617مامایی16742-ممحمدعلیزادهمریمرودسرگیالن4724

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2690785455پزشکان93176روشن محمدیانمختاررودسرگیالن4725

پزشکی حرفهای دکترای2690090902پزشکان41467میرهاشمیسیدعلیرودسرگیالن4726

پزشکی حرفهای دکترای2593715235پزشکان55055جورشری ایزدیرؤیاسرا صومعهگیالن4727

کودکان بیماریهای تخصص2721483323پزشکان34598کیسمی پوراحمدمهرانسرا صومعهگیالن4728

داروسازی حرفهای دکترای5169947283داروسازان19821-دجاللیانمحمدسرا صومعهگیالن4729

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2709294613آزمایشگاه2013-آبخش جهانرضاسرا صومعهگیالن4730

مامایی کارشناسی2678492079مامایی462-مضیابری حسنیرقیه سیدهسرا صومعهگیالن4731

پزشکی حرفهای دکترای2592709924پزشکان30194حیدریاکبرسرا صومعهگیالن4732

دندانپزشکی حرفهای دکترای5169879229دندانپزشکان139625اژدادی خلیلسیدوحیدسرا صومعهگیالن4733

مامایی کارشناسی5169717369مامایی1975-مرضائیفاطمهسرا صومعهگیالن4734

دندانپزشکی حرفهای دکترای2670030841دندانپزشکان155637سرائی پوستین رونقیهدیهسرا صومعهگیالن4735

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0943377374پزشکان104692فروتنیاسرسرا صومعهگیالن4736

داروسازی حرفهای دکترای2700023031داروسازان20668-دقنبریحماسهسرا صومعهگیالن4737

زایمان و زنان تخصص2594183581پزشکان45081مهر گیتیآذینسرا صومعهگیالن4738

فیزیوتراپی کارشناسی2595321031لیسانس905-فمسجودیصدیقهسرا صومعهگیالن4739

پزشکی حرفهای دکترای5169568304پزشکان93180موسویسیدکاملسرا صومعهگیالن4740

داروسازی حرفهای دکترای5169887779داروسازان4909-دنیالشیشهریارسرا صومعهگیالن4741

پزشکی حرفهای دکترای2648802088پزشکان91342گوکانی زاده همتلیالسرا صومعهگیالن4742

پزشکی حرفهای دکترای0080805450پزشکان153091آقامحمدیپریسافومنگیالن4743

دندانپزشکی حرفهای دکترای2659648417دندانپزشکان64469نژاد جنگیغالمرضافومنگیالن4744

مامایی کارشناسی0054925436مامایی1360-مخطیبیالهامفومنگیالن4745

کودکان بیماریهای تخصص2593749334پزشکان66869ضیابری سلیمانیسیدمهدیفومنگیالن4746

کودکان بیماریهای تخصص0070888744پزشکان109467وش صادقیآزادهفومنگیالن4747

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2594241555آزمایشگاه1008-آ-عصدرنوریبابکفومنگیالن4748

پزشکی حرفهای دکترای0827915586پزشکان58991صدقیمحمدابراهیمفومنگیالن4749

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4839634386پزشکان25150صفاریسوسنفومنگیالن4750

تغذیه علوم کارشناسی2669498426لیسانس1096-تعالفمهرانگیزفومنگیالن4751

داروسازی حرفهای دکترای2594163708داروسازان3022-دنیا علیمحمدفومنگیالن4752

پزشکی حرفهای دکترای2594203084پزشکان44563فرقانفرزادفومنگیالن4753

پزشکی حرفهای دکترای2659524815پزشکان104745فرهمندالدین نجمفومنگیالن4754

دندانپزشکی حرفهای دکترای2669660827دندانپزشکان89453ماکلوانی کوهستانینصرالهفومنگیالن4755

پزشکی حرفهای دکترای0048327050پزشکان71678معصومیشاهرخفومنگیالن4756

پزشکی حرفهای دکترای2721502239پزشکان54221منجمیمهیارفومنگیالن4757



پزشکی حرفهای دکترای2593760028پزشکان83318خباز مهدویطاهرهفومنگیالن4758

پزشکی حرفهای دکترای5699658491پزشکان129731مهرآبادیعلیفومنگیالن4759

تغذیه علوم کارشناسی2709331535لیسانس1295-تحقیقی زاده نبیآزادهفومنگیالن4760

مامایی کارشناسی2594206008مامایی799-میدکصغرافومنگیالن4761

داروسازی حرفهای دکترای2721647512داروسازان13594-دپور اخوتهادیالهیجانگیالن4762

ارتودانتیکس تخصص2709350610دندانپزشکان103330مرادی ادیبامینالهیجانگیالن4763

عروق و قلب بیماریهای تخصص2721487167پزشکان37790اکرامیاحمدالهیجانگیالن4764

تولد پیرامون و نوزادی طب تخصص فوق2721569848پزشکان107805امیرعسکریرضاالهیجانگیالن4765

پزشکی حرفهای دکترای2721791222پزشکان39867آکستهشهرامالهیجانگیالن4766

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2002249814پزشکان120600تیزنوسعیدالهیجانگیالن4767

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2721616587پزشکان56960سیر جهانحمیدرضاالهیجانگیالن4768

داروسازی حرفهای دکترای2738344925داروسازان6316-دسیاهکلی حدادیانگیز روحالهیجانگیالن4769

دندانپزشکی حرفهای دکترای2721465260دندانپزشکان30084محسنی حسامفریبا سیدهالهیجانگیالن4770

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2691183165پزشکان133287واجاری خواه دوستاناهیتاالهیجانگیالن4771

دندانپزشکی حرفهای دکترای2721472739دندانپزشکان89016توانا ذوقیمجیدالهیجانگیالن4772

مامایی کارشناسی3257368399مامایی2618-مرضائیسوسنالهیجانگیالن4773

پزشکی حرفهای دکترای2721513176پزشکان66320راد شاهرخیالهامالهیجانگیالن4774

پزشکی حرفهای دکترای2738564372پزشکان42627شهریزاداردشیرالهیجانگیالن4775

دندانپزشکی حرفهای دکترای2721886266دندانپزشکان37951صابرهمیشگیکاظمالهیجانگیالن4776

پزشکی حرفهای دکترای5179126509پزشکان50995طاهرقاسمیاحمدالهیجانگیالن4777

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0056223943پزشکان46134فرسیووحیدالهیجانگیالن4778

فیزیوتراپی کارشناسی2722481367لیسانس1339-فقادرپروینالهیجانگیالن4779

پزشکی حرفهای دکترای1375640372پزشکان54921زاده قسمتیمهرانالهیجانگیالن4780

پزشکی حرفهای دکترای2659305781پزشکان65729الجوردیفرهادالهیجانگیالن4781

داروسازی حرفهای دکترای0070817499داروسازان13011-دتبریزی لطیفیعلیرضاالهیجانگیالن4782

کودکان بیماریهای تخصص2721489712پزشکان44272مجتبویروئینالهیجانگیالن4783

پزشکی حرفهای دکترای4723563865پزشکان103988مستوفینیکوالهیجانگیالن4784

دندانپزشکی حرفهای دکترای5179632412دندانپزشکان44040لشکریانی زاده ملکمحمدطاهرالهیجانگیالن4785

زایمان و زنان تخصص2721473409پزشکان34903صورتگر نقاشنرگسالهیجانگیالن4786

کودکان بیماریهای تخصص2721500333پزشکان47744هدایتامیررضاالهیجانگیالن4787

داخلی بیماریهای تخصص2229076078پزشکان20125زاده ولیسیاوشالهیجانگیالن4788

مامایی کارشناسی2721277472مامایی11998-ماکبرپورنوشریسارالنگرودگیالن4789

پزشکی حرفهای دکترای2721469711پزشکان32789بهزادخوشگوئیمحمدلنگرودگیالن4790

بیهوشی تخصص6309723855پزشکان64239پوربابائیبهزادلنگرودگیالن4791

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2709255170پزشکان47509پورجعفرسعدیلنگرودگیالن4792

دندانپزشکی حرفهای دکترای2708308041دندانپزشکان53991پرست جوانمرتضیلنگرودگیالن4793

مامایی کارشناسی2709211130مامایی296-مجواهریمرضیه سیدهلنگرودگیالن4794

داروسازی حرفهای دکترای2721507370داروسازان8352-دشعبانیراضیهلنگرودگیالن4795

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0042897637آزمایشگاه789-آ-عشمسیفرزانهلنگرودگیالن4796



(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2691128954پزشکان117047صباحیسعیدلنگرودگیالن4797

فیزیوتراپی کارشناسی2709296276لیسانس566-فلنگرودی غبرائیآناهیتالنگرودگیالن4798

پزشکی حرفهای دکترای2691079384پزشکان46911چالرسی قنبریشهراملنگرودگیالن4799

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص6309668994پزشکان70319معصومیعلیلنگرودگیالن4800

پزشکی حرفهای دکترای2121299971پزشکان26021منصوریانمحمودرضالنگرودگیالن4801

زایمان و زنان تخصص2470799457پزشکان64332لنگرودی نوبختینادیالنگرودگیالن4802

پزشکی حرفهای دکترای2709283451پزشکان51680راد وحدتیپروانهلنگرودگیالن4803

پزشکی حرفهای دکترای1285743776پزشکان65409امینرضوانالیگودرزلرستان4804

روانپزشکی تخصص4172036198پزشکان66051امینیداودالیگودرزلرستان4805

داروسازی حرفهای دکترای4172049648داروسازان7669-دبخشینسرینالیگودرزلرستان4806

داروسازی حرفهای دکترای4172145531داروسازان13930-دبستاکیقاسمالیگودرزلرستان4807

پزشکی حرفهای دکترای4172721168پزشکان140075بسحاقبهارهالیگودرزلرستان4808

مامایی کارشناسی4160305369مامایی43375-مبیاتسپیدهالیگودرزلرستان4809

مامایی کارشناسی4172090559مامایی43906-مبیاتعصمتالیگودرزلرستان4810

(فنی ارتوپدی) پروتز و ارتز کارشناسی3961765359لیسانس512-پ-اتوکلیوش پریالیگودرزلرستان4811

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1841661929پزشکان130567سحر چراغحجتالیگودرزلرستان4812

داخلی بیماریهای تخصص4130509691پزشکان46997روزبهانی حسینیمحمدالیگودرزلرستان4813

مامایی کارشناسی1753577594مامایی11859-مپور حیدریشیماالیگودرزلرستان4814

مامایی ارشد کارشناسی4172118704مامایی33308-مسلطانمرادیسمیهالیگودرزلرستان4815

پزشکی حرفهای دکترای5989921373پزشکان144020طهماسبیکامبیزالیگودرزلرستان4816

پزشکی حرفهای دکترای4172737404پزشکان139808فرناممهزادالیگودرزلرستان4817

دندانپزشکی حرفهای دکترای4172708218دندانپزشکان129151قنبریاکرمالیگودرزلرستان4818

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4170109341پزشکان58373گودرزیاله حجتالیگودرزلرستان4819

داخلی بیماریهای تخصص4171766249پزشکان82641نصیریسیاوشالیگودرزلرستان4820

پزشکی حرفهای دکترای4621584881پزشکان92803ابراهیم آلمریمبروجردلرستان4821

پزشکی حرفهای دکترای4072285749پزشکان95055برجیسهیالبروجردلرستان4822

کودکان بیماریهای تخصص1753959470پزشکان13428تیزنوبیکعلیرضابروجردلرستان4823

زایمان و زنان تخصص0058015566پزشکان82883جعفریآتوسابروجردلرستان4824

عمومی جراحی تخصص1461575524پزشکان38198خدادادیانعلیرضابروجردلرستان4825

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص4120940047پزشکان49918خردادمحمودبروجردلرستان4826

کودکان بیماریهای تخصص1288107749پزشکان91852قلب خوشآرشبروجردلرستان4827

فیزیوتراپی کارشناسی4130847295لیسانس2007-فزاده خیامرضابروجردلرستان4828

پزشکی حرفهای دکترای4130934716پزشکان54843رادمحمدبروجردلرستان4829

داروسازی حرفهای دکترای4132274802داروسازان13352-دزاده رحیمفرنازبروجردلرستان4830

پزشکی حرفهای دکترای4130481487پزشکان69658بخشان روحمحسنبروجردلرستان4831

پزشکی حرفهای دکترای5579703082پزشکان57041رئیسیعلیبروجردلرستان4832

اعصاب و مغز جراحی تخصص4132223965پزشکان108442زعیمایمانبروجردلرستان4833

داروسازی حرفهای دکترای0057343462داروسازان7629-دسجادیسیدناصربروجردلرستان4834

داروسازی حرفهای دکترای0049717235داروسازان2940-دشاهمحمدیشهرامبروجردلرستان4835



گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0938855328پزشکان116889شعبانیالدین شهاببروجردلرستان4836

دندانپزشکی حرفهای دکترای4132418553دندانپزشکان32275شهیدیشهرامبروجردلرستان4837

(پریودانتیکس) لثه جراحی تخصص1293150231دندانپزشکان127688رنانی صباغساینابروجردلرستان4838

بیهوشی تخصص4130458663پزشکان59325صیرفیمحسنبروجردلرستان4839

پزشکی حرفهای دکترای0067645641پزشکان96716عاشقالسادات حشمتبروجردلرستان4840

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0046548459پزشکان46439یاری علیفرشیدبروجردلرستان4841

پزشکی حرفهای دکترای3961768447پزشکان41133فرزانهحمیدرضابروجردلرستان4842

پزشکی حرفهای دکترای4130681907پزشکان42958فر فرهنگمرادبروجردلرستان4843

عروق جراحی تخصص فوق4072257680پزشکان77524گرشاسبیمحمدبروجردلرستان4844

مامایی کارشناسی3255727278مامایی494-مپرور گلبهاربروجردلرستان4845

دندانپزشکی حرفهای دکترای5579189664دندانپزشکان61650گودرزیامیدعلیبروجردلرستان4846

دندانپزشکی حرفهای دکترای5579330510دندانپزشکان23071محمدیمحمدبروجردلرستان4847

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4219534776پزشکان86655مرزبانسیدشاهینبروجردلرستان4848

پزشکی حرفهای دکترای1990005519پزشکان157441مکتبیستارهبروجردلرستان4849

عروق و قلب بیماریهای تخصص4849026990پزشکان34992ملکیعلیبروجردلرستان4850

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0069208581پزشکان107736مهدویحسینبروجردلرستان4851

پزشکی حرفهای دکترای4131962365پزشکان91851مهزیاریمهدیبروجردلرستان4852

مامایی کارشناسی4130807536مامایی46402-منوابیمریمبروجردلرستان4853

داخلی بیماریهای تخصص4132423931پزشکان42947هوشمندیاحمدرضابروجردلرستان4854

دندانپزشکی حرفهای دکترای4072390526دندانپزشکان168792 پشم عباسی حمیدرضاآباد خرملرستان4855

دندانپزشکی حرفهای دکترای4071080698دندانپزشکان119531ابتهاجایرجآباد خرملرستان4856

داروسازی حرفهای دکترای4073446010داروسازان16452-داحمدپورفروزانآباد خرملرستان4857

داروسازی حرفهای دکترای4060474436داروسازان21294-داحمدیمحمدآباد خرملرستان4858

مامایی کارشناسی4060284580مامایی44583-ماسکندریصباآباد خرملرستان4859

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص0056526903پزشکان70032امیرجوانبختامیرمجدالدینآباد خرملرستان4860

اعصاب و مغز جراحی تخصص4070273735پزشکان28923ایازیمهردادآباد خرملرستان4861

داروسازی حرفهای دکترای4208430133داروسازان8521-دآدینهاحمدآباد خرملرستان4862

داروسازی حرفهای دکترای4199135367داروسازان8765-دآزادبختمصطفیآباد خرملرستان4863

پزشکی حرفهای دکترای4073023586پزشکان110845بردیاامینآباد خرملرستان4864

فیزیوتراپی کارشناسی4199731687لیسانس3852-فکیا بهرامییحییآباد خرملرستان4865

پزشکی حرفهای دکترای4070273891پزشکان54209بیرانوندفرزانهآباد خرملرستان4866

زنان (انکولوژی) سرطانشناسی فلوشیپ4070450181پزشکان106811بیرانوندیمهتابآباد خرملرستان4867

پزشکی حرفهای دکترای4180061163پزشکان162329حسنوندحمزهآباد خرملرستان4868

پزشکی حرفهای دکترای4073315498پزشکان149417حسینیسعیدهآباد خرملرستان4869

داروسازی حرفهای دکترای1380949823داروسازان12116-دکیا خوارزمعلیآباد خرملرستان4870

مامایی کارشناسی4072188573مامایی32151-مخیریافسانهآباد خرملرستان4871

پزشکی حرفهای دکترای4070611754پزشکان71654رحیمیسعیدآباد خرملرستان4872

مامایی کارشناسی4070709401مامایی15942-مرحیمیمیناآباد خرملرستان4873

پزشکی حرفهای دکترای4209522066پزشکان77280تشکین رضائیانامیرآباد خرملرستان4874



تغذیه علوم کارشناسی4060212131لیسانس5177-تروستاسجادآباد خرملرستان4875

دندانپزشکی حرفهای دکترای4199619666دندانپزشکان87749آبادی خرم زکیانفرزادآباد خرملرستان4876

مامایی کارشناسی4073210394مامایی34561-موند سپهکبریآباد خرملرستان4877

داروسازی حرفهای دکترای6129579551داروسازان11623-دسپهوندرضاآباد خرملرستان4878

پزشکی حرفهای دکترای4061127004پزشکان38749شیخیعالءالدینآباد خرملرستان4879

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3319727249آزمایشگاه16-آ-عشیرخانییعقوبآباد خرملرستان4880

دندانپزشکی حرفهای دکترای4060508454دندانپزشکان157550صارمیانمهدیآباد خرملرستان4881

پزشکی حرفهای دکترای4199306080پزشکان151732آبادی هاشم صحبتیمحمدآباد خرملرستان4882

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4070866728پزشکان86580عادلیامیدعلیآباد خرملرستان4883

پزشکی حرفهای دکترای4070844406پزشکان71019عبدیایرجآباد خرملرستان4884

زایمان و زنان تخصص4072313459پزشکان91237فرد حسینی علیالهامآباد خرملرستان4885

پزشکی حرفهای دکترای0051705362پزشکان73232غریبیمصطفیآباد خرملرستان4886

قانونی پزشکی تخصص3051219983پزشکان93946نژادمرج فارسیمحمدرضاآباد خرملرستان4887

پزشکی حرفهای دکترای3090608431پزشکان56672وندی کرماحمدرضاآباد خرملرستان4888

مامایی کارشناسی4190152481مامایی39758-مکرمیانفاطمهآباد خرملرستان4889

داروسازی حرفهای دکترای4072752126داروسازان14682-دکالنیمجتبیآباد خرملرستان4890

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق4280914753پزشکان93319محمودوندهرمزآباد خرملرستان4891

داروسازی حرفهای دکترای4072637386داروسازان12406-دمدهنیفاطمهآباد خرملرستان4892

دندانپزشکی حرفهای دکترای4070582487دندانپزشکان72092مسعودیستارآباد خرملرستان4893

دندانپزشکی حرفهای دکترای4072709824دندانپزشکان111864شاهی ملکمحمدآباد خرملرستان4894

مامایی کارشناسی4073466968مامایی30660-مملکشاهینرگسآباد خرملرستان4895

داروسازی حرفهای دکترای4189893706داروسازان16304-دموءمنیفرهادآباد خرملرستان4896

پزشکی حرفهای دکترای4072206121پزشکان64325موسویصدیقهآباد خرملرستان4897

پزشکی حرفهای دکترای4569940382پزشکان146496میرجانیمحمدحسینآباد خرملرستان4898

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1219425133پزشکان118875ناظمیسیماآباد خرملرستان4899

مامایی کارشناسی4070461884مامایی37579-ممهر نصیریزینبآباد خرملرستان4900

(ایمونوهماتولوژی) خونشناسی و ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای1930166877آزمایشگاه2893-آورزیمحمد علیآباد خرملرستان4901

مامایی کارشناسی4070411852مامایی33477-منژاد وفائیمهریآباد خرملرستان4902

پزشکی حرفهای دکترای3254379675پزشکان79006یاریکرمآباد خرملرستان4903

مامایی کارشناسی4210052035مامایی49837-ماسدپورمحبوبهدورودلرستان4904

دندانپزشکی حرفهای دکترای4219563334دندانپزشکان110112افشارعبدالرضادورودلرستان4905

مامایی کارشناسی4071547057مامایی37422-منیا الماسیلیالدورودلرستان4906

داروسازی حرفهای دکترای4219454217داروسازان5933-دآسترکیتورجدورودلرستان4907

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص5799905288پزشکان123395لمراسکی باقریانمحمدمهدیدورودلرستان4908

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4219492488لیسانس607-بدیرکوندفرزانهدورودلرستان4909

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص0080129242پزشکان141332رنجبرآرشدورودلرستان4910

پزشکی حرفهای دکترای5929395071پزشکان126534سلیمانیاکبر علیدورودلرستان4911

زایمان و زنان تخصص1753557690پزشکان93244عباسیشهالدورودلرستان4912

دندانپزشکی حرفهای دکترای4219047875دندانپزشکان74541عسگریابراهیمدورودلرستان4913



مامایی کارشناسی4210050539مامایی35502-مقنبرزادهفاطمهدورودلرستان4914

پزشکی حرفهای دکترای4070202463پزشکان55495قنبرزادهولیدورودلرستان4915

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4849646174پزشکان83115قیطاسوندمحسندورودلرستان4916

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4072233471پزشکان87405کردیکامبیزدورودلرستان4917

داروسازی حرفهای دکترای4219543351داروسازان10103-دگودرزیمصطفیدورودلرستان4918

پزشکی حرفهای دکترای4210004871پزشکان155346شاملو مسینادورودلرستان4919

مامایی کارشناسی4170377461مامایی23608-مدهقادی مختاریعاطفهدورودلرستان4920

داروسازی حرفهای دکترای4219652590داروسازان13935-دمریمهدیدورودلرستان4921

مامایی کارشناسی4218647453مامایی25151-مسرشت نیکعصمتدورودلرستان4922

عمومی جراحی تخصص4431891838پزشکان126030هاشمیالدین سیدجمالدورودلرستان4923

پزشکی حرفهای دکترای4198458219پزشکان58969اسکندریفرزادکوهدشتلرستان4924

زایمان و زنان تخصص4199677984پزشکان120587آزادبختطیبهکوهدشتلرستان4925

پزشکی حرفهای دکترای4190033812پزشکان163293بازوندمسلمکوهدشتلرستان4926

پزشکی حرفهای دکترای5989618042پزشکان118608بازوندمظفرکوهدشتلرستان4927

مامایی کارشناسی4199720588مامایی24383-مبالنگمهدیهکوهدشتلرستان4928

مامایی ارشد کارشناسی4198543143مامایی12342-مدار گله پیریآمنهکوهدشتلرستان4929

پزشکی حرفهای دکترای4070739343پزشکان108958حیدریمختارکوهدشتلرستان4930

پزشکی حرفهای دکترای4198998892پزشکان73672سوریاردشیرکوهدشتلرستان4931

ارتودانتیکس تخصص4198784541دندانپزشکان118820گراوندشیرینکوهدشتلرستان4932

مامایی کارشناسی4190275204مامایی50839-محیدری محمودیزینبکوهدشتلرستان4933

داروسازی حرفهای دکترای6139771587داروسازان9426-دمردانیمحمدباقرکوهدشتلرستان4934

فیزیوتراپی کارشناسی4198614199لیسانس4623-فنوریمنصورعلیکوهدشتلرستان4935

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2143165285لیسانس4974-فاحمدیمیالدآملمازندران4936

تغذیه علوم کارشناسی2142055370لیسانس849-تاسماعیلیامیرحسینآملمازندران4937

پزشکی حرفهای دکترای2060422388پزشکان85049زاده امینغالمرضاآملمازندران4938

مامایی کارشناسی0080692850مامایی24394-مدیمان ایزدیسمیراآملمازندران4939

پزشکی حرفهای دکترای2141913241پزشکان71990آقاپورمحسنآملمازندران4940

زایمان و زنان تخصص2141827949پزشکان20099بروانرمضانآملمازندران4941

کودکان بیماریهای تخصص2229150537پزشکان99244بندری بهاریامیرآملمازندران4942

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2130384684لیسانس562-فآملی جوانمیتراآملمازندران4943

پزشکی حرفهای دکترای4999315912پزشکان86623جورسراحسنآملمازندران4944

داروسازی حرفهای دکترای0941096440داروسازان15306-دالدینی کرم خواجهپویانآملمازندران4945

عمومی جراحی تخصص2141590541پزشکان23640دهقانسهرابآملمازندران4946

زایمان و زنان تخصص1466058765پزشکان29212رامزیرخ پریآملمازندران4947

بزرگساالن کبد و گوارش بیماریهای تخصص فوق2062918895پزشکان79838نیا رجبعلیحسنآملمازندران4948

داروسازی حرفهای دکترای1060339390داروسازان7511-درجبیحمیدآملمازندران4949

داروسازی حرفهای دکترای2141902053داروسازان5223-درودگرایرائیمحمدرضاآملمازندران4950

کودکان بیماریهای تخصص2141953634پزشکان59395رودگریحسینآملمازندران4951

دندانپزشکی حرفهای دکترای2130540708دندانپزشکان106125سارویعلیآملمازندران4952



پزشکی حرفهای دکترای2141825377پزشکان20261سعیدیانپرویزآملمازندران4953

پزشکی حرفهای دکترای2143213433پزشکان133977صابرعلیآملمازندران4954

پزشکی حرفهای دکترای2141964407پزشکان78328طهرانیخدایارآملمازندران4955

عمومی جراحی تخصص2161554794پزشکان51121طیبیسیدشهنامآملمازندران4956

پزشکی حرفهای دکترای2141925347پزشکان38026عابدینیعلیرضاآملمازندران4957

قلب بیهوشی فلوشیپ2142055214پزشکان101969عطارزادهسیدحسنآملمازندران4958

دندانپزشکی حرفهای دکترای2141902444دندانپزشکان27303عالئیصدیقهآملمازندران4959

دندانپزشکی حرفهای دکترای6259521103دندانپزشکان89064پور علیحیدرآملمازندران4960

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص2142049486دندانپزشکان84940عمرانی عموزادهمحمدآملمازندران4961

مامایی کارشناسی2141897882مامایی9858-مفدائیانعالیهآملمازندران4962

دندانپزشکی حرفهای دکترای2141394589دندانپزشکان88595فرزانهحسنآملمازندران4963

عروق و قلب بیماریهای تخصص1288129726پزشکان102669قاسمیفرزادآملمازندران4964

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2141031591پزشکان39212تنان هفت قاسمیابراهیمآملمازندران4965

داخلی بیماریهای تخصص2295103177پزشکان22868باغی قلعهفرنوشآملمازندران4966

پزشکی حرفهای دکترای2140265467پزشکان100956ایرائی قنبریفرهادآملمازندران4967

پزشکی حرفهای دکترای2229635638پزشکان60401کامیابمسعودآملمازندران4968

زایمان و زنان تخصص4431993835پزشکان7067مجدمنوچهرآملمازندران4969

داروسازی حرفهای دکترای2141915724داروسازان4035-دمحمدزادهسیامکآملمازندران4970

پزشکی حرفهای دکترای4999879905پزشکان149787بریجانی مرتضویهاجرآملمازندران4971

دندانپزشکی حرفهای دکترای2142009123دندانپزشکان83733مرشدسیداتابکآملمازندران4972

پزشکی حرفهای دکترای2142268412پزشکان45762مرشداسکیفاطمهآملمازندران4973

پزشکی حرفهای دکترای2140150139پزشکان27917زاده مسیبرضا علیآملمازندران4974

پزشکی حرفهای دکترای2142059953پزشکان109799پور ملکعلیآملمازندران4975

داروسازی حرفهای دکترای6279867498داروسازان3245-دنیا منصوریمسعودآملمازندران4976

پزشکی حرفهای دکترای1371091315پزشکان10261مهاجریمیرابوالفضلآملمازندران4977

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0057269114پزشکان70373میربهاءسیدهومنآملمازندران4978

پزشکی حرفهای دکترای0439585708پزشکان51599نوائیسیامکآملمازندران4979

پزشکی حرفهای دکترای2141346541پزشکان48650نیاگتابی هاشممراد علیآملمازندران4980

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2141775027آزمایشگاه287-آچالوی هاشمیابوالفضلآملمازندران4981

پزشکی حرفهای دکترای0081042558پزشکان141787راد وحیدیموناآملمازندران4982

(اندویورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، درونبین جراحی فلوشیپ2130370950پزشکان92515نجات یزدانحامدآملمازندران4983

اعصاب و مغز جراحی تخصص5010519488پزشکان91399ابراهیمیهادیبابلمازندران4984

زایمان و زنان تخصص0054960630پزشکان66338پور اسمعیلمهسابابلمازندران4985

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2061017071پزشکان19999نژادگنجی اسمعیلسیدمختاربابلمازندران4986

پزشکی حرفهای دکترای2063873569پزشکان67151چاری اکبرزادهسهراببابلمازندران4987

دندانپزشکی حرفهای دکترای2063456259دندانپزشکان16444دانشور امیریعباسبابلمازندران4988

پزشکی حرفهای دکترای2060918383پزشکان82779کشتلی براریحسنبابلمازندران4989

دندانپزشکی حرفهای دکترای2062807910دندانپزشکان28957بصاریفرزینبابلمازندران4990

مامایی کارشناسی2279675226مامایی18034-مپروانهمنیرهبابلمازندران4991



آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4989292782آزمایشگاه1086-آ-عنتاج تقیاصغربابلمازندران4992

کودکان (انکولوژی هماتولوژی) سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق2062740581پزشکان20181تمدنیاحمدبابلمازندران4993

پزشکی حرفهای دکترای2051228698پزشکان49624ثریائیحبیببابلمازندران4994

پزشکی حرفهای دکترای4988738884پزشکان86001جعفرپوررضائیسیدعیسیبابلمازندران4995

مامایی کارشناسی4160190391مامایی46989-مجمشیدوندسلمازبابلمازندران4996

پزشکی حرفهای دکترای2062970781پزشکان101796جهانیانایمانبابلمازندران4997

دندانپزشکی حرفهای دکترای5689660809دندانپزشکان103982آقاتبارسنگرودی حاجیمحمدابراهیمبابلمازندران4998

اعصاب و مغز جراحی تخصص4989558308پزشکان86691حجازیانسیدابراهیمبابلمازندران4999

دندانپزشکی حرفهای دکترای2060895138دندانپزشکان92999پور حسنموسیبابلمازندران5000

مامایی کارشناسی2063514100مامایی17641-منژادمرزونی حسنناهیدبابلمازندران5001

داروسازی حرفهای دکترای2050102879داروسازان17467-دنسب حسنبرهانهبابلمازندران5002

بیهوشی تخصص2060703883پزشکان52432حمیدیسیدحسینبابلمازندران5003

صورت و فک دهان، جراحی تخصص2062972326دندانپزشکان94016خاکبازبابلیاویسبابلمازندران5004

پزشکی حرفهای دکترای2062834251پزشکان65042خاکساریانحمیدبابلمازندران5005

داروسازی حرفهای دکترای4568889812داروسازان6909-دداودیستاربابلمازندران5006

عمومی جراحی تخصص2064008500پزشکان29354درزیاصغر علیبابلمازندران5007

پزشکی حرفهای دکترای2060890195پزشکان118975فر راجیبهزادبابلمازندران5008

داروسازی حرفهای دکترای0000040568داروسازان3959-دکالئی حمزه رأفتیمحمدرضابابلمازندران5009

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای2060492319آزمایشگاه2338-آنیا رجبرمضانبابلمازندران5010

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2062934483پزشکان91818رعنائیمحمدبابلمازندران5011

آیویاف و نازایی فلوشیپ2802525964پزشکان30688زاده زینالمهتاببابلمازندران5012

داروسازی حرفهای دکترای2062858566داروسازان5422-دسارویمهدیبابلمازندران5013

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ2062840667پزشکان38170سارویمهردادبابلمازندران5014

داخلی بیماریهای تخصص2062847726پزشکان36426سالکیمحمدبابلمازندران5015

بیهوشی تخصص4989436725پزشکان34643سیفیشهرامبابلمازندران5016

(ایمونولوژی) ایمنیشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای6029767984آزمایشگاه3505-آشهبازیمهدیبابلمازندران5017

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص1189548615پزشکان53679حدادزواره صادقیمحمودبابلمازندران5018

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2062815336لیسانس270-فزاده عبدالهعادلبابلمازندران5019

دندانپزشکی حرفهای دکترای2060705101دندانپزشکان148188آهنگرکالئی نتاج علیسیدرحیمبابلمازندران5020

دندانپزشکی حرفهای دکترای2150625261دندانپزشکان24593فرخیرامینبابلمازندران5021

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2064607005پزشکان30475فیروزجاهیعلیرضابابلمازندران5022

زایمان و زنان تخصص2060281733پزشکان44750مرزناکی لطفیمیترابابلمازندران5023

اورژانس طب تخصص2064707697پزشکان118989لعلیابوالقاسمبابلمازندران5024

پزشکی حرفهای دکترای2063996474پزشکان32196محمدپورکبریااحمدبابلمازندران5025

(توراکس جراحی) صدری قفسه جراحی تخصص فوق2091917796پزشکان37279مدرسسیدرضابابلمازندران5026

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4722385211پزشکان24561تنکابنی مدرسسیدحمدبابلمازندران5027

پزشکی حرفهای دکترای2060425931پزشکان112455خراسانی میرزاآقازادهرضابابلمازندران5028

پزشکی حرفهای دکترای2064965122پزشکان149949هریکندئی نصرالهیالهامبابلمازندران5029

مامایی کارشناسی0056473044مامایی12921-مراد نعیمیمژگانبابلمازندران5030



(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2062672683پزشکان12970نیکزادمهردادبابلمازندران5031

پزشکی حرفهای دکترای2062858833پزشکان80647آبادی الله هاشمیسیدعارفبابلمازندران5032

چشمپزشکی تخصص2063383235پزشکان125435گودرزی هدایتیحسامبابلمازندران5033

زایمان و زنان تخصص4988512061پزشکان52447چراتی یزدانیشهالبابلمازندران5034

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص5829155397پزشکان67279جویباری ابراهیمیرحیمبابلسرمازندران5035

پزشکی حرفهای دکترای4989425049پزشکان108088آقائیکیومرثبابلسرمازندران5036

پزشکی حرفهای دکترای4989558642پزشکان91538سری بیشهنیمابابلسرمازندران5037

پزشکی حرفهای دکترای4989567765پزشکان91539پورهادیمسعودبابلسرمازندران5038

داروسازی حرفهای دکترای2090783631داروسازان1644-دجعفریرضابابلسرمازندران5039

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای6249655700آزمایشگاه388-آ-عسفیریحمیدبابلسرمازندران5040

پزشکی حرفهای دکترای2091930539پزشکان42740همدانی غفاریسیدمحمدرضابابلسرمازندران5041

پزشکی حرفهای دکترای4989542312پزشکان86457فدائیانمهدیبابلسرمازندران5042

داروسازی حرفهای دکترای2160899577داروسازان3782-ددیوکالئی فالحاحمدبابلسرمازندران5043

فیزیوتراپی کارشناسی4989251741لیسانس938-فبابلی قاسمیعلیبابلسرمازندران5044

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0040834557پزشکان42077قهاریآذرمیدختبابلسرمازندران5045

دندانپزشکی حرفهای دکترای2062888570دندانپزشکان68681گلچوبیانمحمودبابلسرمازندران5046

پزشکی حرفهای دکترای4989168313پزشکان16356نجفیاحمدبابلسرمازندران5047

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2180781431پزشکان61094احمدیمطلببهشهرمازندران5048

دندانپزشکی حرفهای دکترای2180101971دندانپزشکان66966بابازادهسیدعلیبهشهرمازندران5049

داروسازی حرفهای دکترای2180866879داروسازان6668-دتبرائیاسمعیلبهشهرمازندران5050

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0040239802پزشکان54866جغتائیغالمرضابهشهرمازندران5051

پزشکی حرفهای دکترای5799421248پزشکان104853خادملوابراهیمبهشهرمازندران5052

پزشکی حرفهای دکترای5799551931پزشکان88194رنجبراله حبیببهشهرمازندران5053

عمومی جراحی تخصص0384119174پزشکان38282نژاد روحانیحسینبهشهرمازندران5054

پزشکی حرفهای دکترای2181131317پزشکان45893سودمندارشدسامان به ملقب مهدیبهشهرمازندران5055

مامایی کارشناسی2181172145مامایی10151-مزاد شهمیمینابهشهرمازندران5056

اورژانس طب تخصص0681808871پزشکان98918ایرانکار عرفانیانسلمانبهشهرمازندران5057

پزشکی حرفهای دکترای2162568969پزشکان141769مهاجر علیزادهحمیدرضابهشهرمازندران5058

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص5799853016پزشکان61733لمراسکی گودرزیقنبرعلیبهشهرمازندران5059

فیزیوتراپی کارشناسی2249648603لیسانس290-فمحمدیمحمدبهشهرمازندران5060

مامایی کارشناسی2219158969مامایی21502-ماسحاقیفروغتنکابنمازندران5061

پزشکی حرفهای دکترای6269974356پزشکان142130پاشازانوسیمحمدرضاتنکابنمازندران5062

پزشکی حرفهای دکترای2669244051پزشکان88084نیکده پوریوسفیفریباتنکابنمازندران5063

پزشکی حرفهای دکترای2279241668پزشکان83944چرمچیامینتنکابنمازندران5064

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص0050362976پزشکان27312خانی حسینکیانوشتنکابنمازندران5065

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2219137260پزشکان109837حیدریمهدیتنکابنمازندران5066

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2218281287پزشکان28975پور خانزرانگیستنکابنمازندران5067

پزشکی حرفهای دکترای2219127907پزشکان107981خدابخشیحسینتنکابنمازندران5068

پزشکی حرفهای دکترای2219555208پزشکان122882خلعتبریمحمودتنکابنمازندران5069



دندانپزشکی حرفهای دکترای2219075125دندانپزشکان69423علمی دانایبابکتنکابنمازندران5070

مامایی کارشناسی2219148432مامایی27869-مراد رفیعیسودهتنکابنمازندران5071

عروق و قلب بیماریهای تخصص2219179400پزشکان123098روحانیمرتضیتنکابنمازندران5072

داخلی بیماریهای تخصص2092002929پزشکان92377فر صابریمرتضیتنکابنمازندران5073

داروسازی حرفهای دکترای2219217108داروسازان3149-دگرمارودی صادقیهمایونتنکابنمازندران5074

فیزیوتراپی کارشناسی2219218252لیسانس1638-فصدرممتازمرضیهتنکابنمازندران5075

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2279675250پزشکان97161حسینی طالبیسهیلتنکابنمازندران5076

مامایی کارشناسی2219075214مامایی12985-معبدالرحیمیفروزندهتنکابنمازندران5077

عروق و قلب بیماریهای تخصص2092390694پزشکان131690قادیکالئی قبادیمجتبیتنکابنمازندران5078

تغذیه علوم ارشد کارشناسی2219903001لیسانس3751-تمحلوجیسپیدهتنکابنمازندران5079

مامایی کارشناسی0058242351مامایی9731-مپور محمدتقیزهراتنکابنمازندران5080

چشمپزشکی تخصص2062801157پزشکان28803مدنی معافیسیداحمدتنکابنمازندران5081

داروسازی حرفهای دکترای2219081176داروسازان6533-دمقدری زاده ملکداریوشتنکابنمازندران5082

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2591090076پزشکان29283غیاثی منصوریمیرعلینقیتنکابنمازندران5083

دندانپزشکی حرفهای دکترای2218397706دندانپزشکان73303ناظریاناصغر علیتنکابنمازندران5084

قانونی پزشکی تخصص0041309243پزشکان34913آور ناممژدهتنکابنمازندران5085

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2200433522پزشکان61864نخعیعبدالرضاتنکابنمازندران5086

پزشکی حرفهای دکترای0025567950پزشکان59364نژادمقدمنیماتنکابنمازندران5087

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2279628988لیسانس373-شنما نیکمنصورتنکابنمازندران5088

فیزیوتراپی کارشناسی2150180375لیسانس4860-فجویباری آقائیمرضیهجویبارمازندران5089

پزشکی حرفهای دکترای5829272881پزشکان123436جویباری بخشیمصطفیجویبارمازندران5090

پزشکی حرفهای دکترای4879781290پزشکان60946جعفریمحمدجویبارمازندران5091

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0046526706آزمایشگاه1117-آ-عنژاداسطلخی رستمحسنجویبارمازندران5092

مامایی کارشناسی5829787628مامایی10612-مرودپشتی پائین رسولیمریمجویبارمازندران5093

دندانپزشکی حرفهای دکترای2091937428دندانپزشکان42798شاکریسیدمجیدجویبارمازندران5094

داروسازی حرفهای دکترای5829757060داروسازان3885-دشیرزادجویبارینعمتجویبارمازندران5095

پزشکی حرفهای دکترای2091921017پزشکان45907نژاد گلعبدالهجویبارمازندران5096

پزشکی حرفهای دکترای2161510851پزشکان99287مسافرعباسجویبارمازندران5097

پزشکی حرفهای دکترای2141947571پزشکان60492جویباری مطیعیاصغر سیدعلیجویبارمازندران5098

فیزیوتراپی کارشناسی2092257064لیسانس3917-فزاده نبیعدنانجویبارمازندران5099

پزشکی حرفهای دکترای2162416328پزشکان47723 نوروزیانمحمودجویبارمازندران5100

پزشکی حرفهای دکترای5829776030پزشکان74465جویباری ورداسبینسیمهجویبارمازندران5101

عروق و قلب بیماریهای تخصص2141962048پزشکان57190زاده ابراهیممریمچالوسمازندران5102

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص0075336111پزشکان131629احمدیراضیهچالوسمازندران5103

فیزیوتراپی کارشناسی0013764438لیسانس6382-فقلیچی اسالمینیلوفرچالوسمازندران5104

پزشکی حرفهای دکترای0035793171پزشکان33183مسرور آقازادهعباسچالوسمازندران5105

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0055872360پزشکان84456جاهدبابکچالوسمازندران5106

دندانپزشکی حرفهای دکترای4839509921دندانپزشکان64300حاتمیفرزادچالوسمازندران5107

بیهوشی تخصص2121519637پزشکان97120داودیرضاچالوسمازندران5108



پزشکی حرفهای دکترای0055186815پزشکان86313درویشفریبرزچالوسمازندران5109

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2063268606پزشکان55644رادپورعلیرضاچالوسمازندران5110

عروق و قلب بیماریهای تخصص4839796688پزشکان126694کالئی گیل رضوانیمازیارچالوسمازندران5111

پزشکی حرفهای دکترای6279451054پزشکان106110سارویداودچالوسمازندران5112

داروسازی حرفهای دکترای6279671331داروسازان2572-ددلیری سامسعیدچالوسمازندران5113

پزشکی حرفهای دکترای6279477126پزشکان61376سلیمانپورعبدالهچالوسمازندران5114

پزشکی حرفهای دکترای2200159560پزشکان47783ظفرمندرسولچالوسمازندران5115

داروسازی حرفهای دکترای0078467624داروسازان16421-دغفاریسهیالچالوسمازندران5116

عمومی جراحی تخصص4839822931پزشکان19171فتاحیاله سیدحجتچالوسمازندران5117

تغذیه علوم کارشناسی2200500599لیسانس702-تقربانیالهامچالوسمازندران5118

دندانپزشکی حرفهای دکترای2200411758دندانپزشکان30571قربانیانمسعودچالوسمازندران5119

داخلی بیماریهای تخصص2031491628پزشکان28523کرامتناصرچالوسمازندران5120

داروسازی حرفهای دکترای0061313971داروسازان9908-دالیزئی کریمیپدرامچالوسمازندران5121

مامایی کارشناسی2295132304مامایی6120-مکالرستاقیمنیژهچالوسمازندران5122

داروسازی حرفهای دکترای0000004855داروسازان8080-دکالنتریانماندانا سیدهچالوسمازندران5123

کودکان بیماریهای تخصص2200383118پزشکان87078کیااله روحچالوسمازندران5124

پزشکی حرفهای دکترای4723207694پزشکان71635گلباغیمحمدحسنچالوسمازندران5125

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص4839428271پزشکان91499گوهرزادمهردادچالوسمازندران5126

داروسازی حرفهای دکترای6279428044داروسازان4104-دمیرسلیمییوسفچالوسمازندران5127

داخلی بیماریهای تخصص2690300877پزشکان34364رودسری نظمیمحمودچالوسمازندران5128

پزشکی حرفهای دکترای4839673330پزشکان38631حسینی نقیبسیدابراهیمچالوسمازندران5129

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0937820709پزشکان63085وحیدسعیدچالوسمازندران5130

داخلی بیماریهای تخصص2092415972پزشکان85558وزیریمحمدمهدیچالوسمازندران5131

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4839607087آزمایشگاه1063-آ-عیگانهمحمدعلیچالوسمازندران5132

پزشکی حرفهای دکترای2279625652پزشکان79052اسدیانعلیرامسرمازندران5133

فیزیوتراپی کارشناسی2279965607لیسانس4281-فصالح امینسجادرامسرمازندران5134

مامایی کارشناسی2279814757مامایی2483-مآذرمنشمتینرامسرمازندران5135

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2691111180پزشکان93714چاکل آقاجانینادیارامسرمازندران5136

پزشکی اخالق (Ph.D) تخصصی دکترای2279393069پزشکان64621بهرامیسبحانرامسرمازندران5137

پزشکی حرفهای دکترای2219090078پزشکان84041پورسیدلزرجانیرزا سیدهرامسرمازندران5138

داروسازی حرفهای دکترای2279635836داروسازان3632-ددوست پیوستهمهردادرامسرمازندران5139

پزشکی حرفهای دکترای2279667339پزشکان92887مقدم حدادیحسینرامسرمازندران5140

(اپتومتری) بیناییسنجی ارشد کارشناسی0070049041لیسانس656-بحیدرپورسارارامسرمازندران5141

بیهوشی تخصص2218133709پزشکان37287سمائیغالمرضارامسرمازندران5142

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2279317508پزشکان74922عصائیانحمیدرضارامسرمازندران5143

دندانپزشکی حرفهای دکترای2279641348دندانپزشکان114627صدر کریمیمنصوررامسرمازندران5144

دندانپزشکی حرفهای دکترای0779861213دندانپزشکان162352مقدسیسیدصالحرامسرمازندران5145

دندانپزشکی حرفهای دکترای2219069435دندانپزشکان74117میرحسینیسیدسهیلرامسرمازندران5146

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0041350839آزمایشگاه1273-آمیرزائینازنینرامسرمازندران5147



عروق و قلب بیماریهای تخصص2659956235پزشکان146977دفرازی ندیمیمحمدحسنرامسرمازندران5148

عمومی جراحی تخصص2279637448پزشکان56449نهاد نیکمحمدرضارامسرمازندران5149

تغذیه علوم کارشناسی2140234413لیسانس1691-تاباذریشیرینساریمازندران5150

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص2093560364دندانپزشکان125437ساروی ابراهیمیمحمدساریمازندران5151

پزشکی حرفهای دکترای0059788186پزشکان114526احتشامیساراساریمازندران5152

پزشکی حرفهای دکترای2180429754پزشکان85084احمدیمحمدساریمازندران5153

مامایی کارشناسی2161598902مامایی15217-مبابائیفاطمهساریمازندران5154

دندانپزشکی حرفهای دکترای2091270806دندانپزشکان117098برزگرخلیلساریمازندران5155

داخلی بیماریهای تخصص2091411892پزشکان42579بریمانیهوشنگساریمازندران5156

داروسازی حرفهای دکترای2091967440داروسازان7042-دساروی بهاریمریم سیدهساریمازندران5157

داروسازی حرفهای دکترای2121396640داروسازان6508-دتیرگرطبریفریبرزساریمازندران5158

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص2091989207پزشکان86020ثمربخشعلیساریمازندران5159

دندانپزشکی حرفهای دکترای2092582771دندانپزشکان121937ابادی همت جانیغالمرضاساریمازندران5160

بیهوشی تخصص0047749091پزشکان35507حبیبیمحمدرضاساریمازندران5161

فقرات ستون جراحی فلوشیپ2720192643پزشکان93262حدادیکاوهساریمازندران5162

پزشکی حرفهای دکترای2091979937پزشکان91180خاکساریانعلیرضاساریمازندران5163

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای2091977926پزشک77261ور خامهعلیساریمازندران5164

داروسازی حرفهای دکترای2181503567داروسازان14141-دخلوتیرضاساریمازندران5165

پزشکی حرفهای دکترای5769377781پزشکان48680خورشیدیمحمدساریمازندران5166

کودکان بیماریهای تخصص2031485555پزشکان45477آئین خوشعاطفهساریمازندران5167

مامایی کارشناسی1285997646مامایی21575-مخوشنودمریمساریمازندران5168

پزشکی حرفهای دکترای6259889399پزشکان86404داودیاله لطفساریمازندران5169

بالینی سمشناسی فلوشیپ5829272598پزشکان60674ذکریائیذکریاساریمازندران5170

(درماتولوژی) پوست بیماریهای تخصص2162422034پزشکان116599پوررکنی رحمتقاسمساریمازندران5171

پزشکی حرفهای دکترای4839394946پزشکان60626رسولیشاهینساریمازندران5172

مامایی کارشناسی2090342161مامایی11256-مابهری رضائیفریدهساریمازندران5173

داروسازی حرفهای دکترای2020026961داروسازان18421-دپور رکنیمحمدعلیساریمازندران5174

مامایی کارشناسی2031555456مامایی11386-مرنجبرورندیآتوساساریمازندران5175

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2080093916پزشکان157032رئیسیانمحمدساریمازندران5176

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2141093708پزشکان67493سخائیسیدمحمدساریمازندران5177

فیزیوتراپی کارشناسی2092143034لیسانس3335-فسراجدانیالساریمازندران5178

قلب بیهوشی فلوشیپ1751136108پزشکان39376سلیمانیآریاساریمازندران5179

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2279615861پزشکان24391آذر شایستهمسعودساریمازندران5180

ریه بیماریهای تخصص فوق2161549014پزشکان46029پور شریفعلیساریمازندران5181

کودکان بیماریهای تخصص2091977365پزشکان82369شمشیربندرضاساریمازندران5182

چشمپزشکی تخصص0041212487پزشکان28097رضائی شیخمجیدرضاساریمازندران5183

فیزیوتراپی کارشناسی2091940275لیسانس814-فطهرانیهدیهساریمازندران5184

داخلی بیماریهای تخصص0931618894پزشکان32593ظبیانیکیوانساریمازندران5185

آزمایشگاهی ایمنیشناسی حرفهای دکترای4590675684آزمایشگاه1385-آعجمیابوالقاسمساریمازندران5186



پزشکی حرفهای دکترای1360850457پزشکان159406عزیزیپریاساریمازندران5187

زانو جراحی فلوشیپ2140330838پزشکان80578غفاریسلمانساریمازندران5188

پزشکی حرفهای دکترای2090417951پزشکان77571غالمیعلیساریمازندران5189

(پارازیتولوژی) آزمایشگاهی انگلشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای0385138334آزمایشگاه2509-آفخارمهدیساریمازندران5190

فیزیوتراپی کارشناسی2092018736لیسانس1705-ففوالدیرزساریمازندران5191

پزشکی حرفهای دکترای0046734937پزشکان47974قربانیرامشساریمازندران5192

داروسازی حرفهای دکترای4469956295داروسازان20740-دمحمدطاهریمحمدساریمازندران5193

پزشکی حرفهای دکترای0074033468پزشکان107184کوشکوه مخلصیانمهدیساریمازندران5194

داخلی بیماریهای تخصص5829057301پزشکان103023مدانلوکردکالئیمصطفیساریمازندران5195

زایمان و زنان تخصص0039346242پزشکان43777مددیانشهنازساریمازندران5196

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی2092127829لیسانس461-شکیاسری مرتضویفاطمهساریمازندران5197

پزشکی حرفهای دکترای2081064448پزشکان52796مزائریمحمدرضاساریمازندران5198

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص2161436112پزشکان28503طبری مطهریسیدجعفرساریمازندران5199

پزشکی حرفهای دکترای5769966084پزشکان148120کردمیری موسویسیدقاسمساریمازندران5200

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2062956241پزشکان102231نادریانمجیدساریمازندران5201

اورژانس طب تخصص2092220691پزشکان127454نصرتینازنینساریمازندران5202

آزمایشگاهی قارچشناسی حرفهای دکترای6259861621آزمایشگاه1376-آهدایتیمحمدتقیساریمازندران5203

پزشکی حرفهای دکترای6259531095پزشکان60306هدایتیمختارساریمازندران5204

پزشکی حرفهای دکترای4072310794پزشکان103038هوشیارعلیرضاساریمازندران5205

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2141977241پزشکان66947الریجانی واحدیاللهساریمازندران5206

(اندودانتیکس) ریشه درمان تخصص2092011111دندانپزشکان78446فر وحدتیمجیدساریمازندران5207

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2091911968پزشکان59479ساروی زاده یحییمحمدکاظمساریمازندران5208

زنان (انکولوژی) سرطانشناسی فلوشیپ2092444263پزشکان98355مهر یزدانخدیجهساریمازندران5209

فیزیوتراپی کارشناسی2093628325لیسانس4397-فیعقوبیخدیجهساریمازندران5210

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق2091992186پزشکان85060نژاد یوسفامیدساریمازندران5211

پزشکی حرفهای دکترای2060479061پزشکان47133ابراهیمیاناصغر سیدعلیسوادکوهمازندران5212

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2161621831پزشکان75388ارمشیواسوادکوهمازندران5213

پزشکی حرفهای دکترای2250196443پزشکان131571جوادیعلیسوادکوهمازندران5214

فیزیوتراپی کارشناسی2259676448لیسانس811-فشاطریمهدیسوادکوهمازندران5215

پزشکی حرفهای دکترای2259892485پزشکان76071نژادسرخی عباسحیدرسوادکوهمازندران5216

دندانپزشکی حرفهای دکترای4072385638دندانپزشکان151530عباسیمیناسوادکوهمازندران5217

مامایی کارشناسی2259719181مامایی24852-مکالریجانی غضنفریفاطمهسوادکوهمازندران5218

پزشکی حرفهای دکترای2061228089پزشکان50375کالنتریمحمدتقیسوادکوهمازندران5219

پزشکی حرفهای دکترای2259616828پزشکان43089مرادیاعظم علیسوادکوهمازندران5220

داروسازی حرفهای دکترای2259668356داروسازان9639-دسوادکوهی موسویعاتفهسوادکوهمازندران5221

پزشکی حرفهای دکترای2161574876پزشکان75386هاشمیسیدنوربخشسوادکوهمازندران5222

پزشکی حرفهای دکترای4988636968پزشکان67293باقریاله نبیکنار فریدونمازندران5223

دندانپزشکی حرفهای دکترای4989490940دندانپزشکان89748پورمهدیسیدمحمدکنار فریدونمازندران5224

مامایی کارشناسی0452340241مامایی7906-مجعفرزادهمژگانکنار فریدونمازندران5225



پزشکی حرفهای دکترای2050060718پزشکان152257پور حسینرضاکنار فریدونمازندران5226

دندانپزشکی حرفهای دکترای2060413532دندانپزشکان55030حسینیاکبر علی سیدکنار فریدونمازندران5227

زایمان و زنان تخصص2063220301پزشکان41575دریادلزبیدهکنار فریدونمازندران5228

کودکان بیماریهای تخصص5010219093پزشکان83469رحمانیحمیدکنار فریدونمازندران5229

فیزیوتراپی کارشناسی2161539388لیسانس183-فنژاد علیقاسمکنار فریدونمازندران5230

پزشکی حرفهای دکترای2140267060پزشکان97291تیار زاده غالممرتضیکنار فریدونمازندران5231

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4988500373آزمایشگاه300-آ-عفرزامیانمهدیکنار فریدونمازندران5232

داروسازی حرفهای دکترای5010519364داروسازان4943-دقاسمیعبدالهکنار فریدونمازندران5233

مامایی کارشناسی4989907833مامایی36574-مکناری زاده قلیمیناکنار فریدونمازندران5234

پزشکی حرفهای دکترای4989394569پزشکان78959کناری کریمیمحمد علیکنار فریدونمازندران5235

مامایی کارشناسی4988524302مامایی18510-مکالگر محسنینسرینکنار فریدونمازندران5236

پزشکی حرفهای دکترای4988680665پزشکان91976محمودیعلیرضاکنار فریدونمازندران5237

پزشکی حرفهای دکترای0491270658پزشکان49019محمودیمجتبیکنار فریدونمازندران5238

زایمان و زنان تخصص4989913779پزشکان150972نژاد یوسفعالمه سیدهکنار فریدونمازندران5239

دندانپزشکی حرفهای دکترای2162595885دندانپزشکان151101آسور احمدیسیناشهر قائممازندران5240

مامایی کارشناسی2161954113مامایی50615-مکنگرلو بلیجیفاطمهشهر قائممازندران5241

دندانپزشکی حرفهای دکترای2279636220دندانپزشکان73758تقویساسانشهر قائممازندران5242

فیزیوتراپی کارشناسی2161557327لیسانس918-فجراحیمائدهشهر قائممازندران5243

پزشکی حرفهای دکترای5309958681پزشکان67692پور جعفریعلیشهر قائممازندران5244

اورژانس طب تخصص2092015257پزشکان87389جمالیسیدرضاشهر قائممازندران5245

داروسازی حرفهای دکترای2259560474داروسازان5080-دچراغعلیناصرشهر قائممازندران5246

پزشکی حرفهای دکترای2050104669پزشکان160224پور حرمتیآرمینشهر قائممازندران5247

داروسازی حرفهای دکترای2160852422داروسازان6986-دآبندانی سوخت حسنیمجتبیشهر قائممازندران5248

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی2161545019لیسانس1781-بکارگر زاده خانعلیجمشیدشهر قائممازندران5249

پزشکی حرفهای دکترای2161714716پزشکان117099ایوریق خانیحسنشهر قائممازندران5250

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص5829486288پزشکان34275پور داداشنادرشهر قائممازندران5251

دندانپزشکی حرفهای دکترای2160822566دندانپزشکان125277تاالرپشتی رحیمیعلی حمزهشهر قائممازندران5252

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2160395048آزمایشگاه122-آ-عرستمیانعلیرضاشهر قائممازندران5253

پزشکی حرفهای دکترای2151282708پزشکان164319آهنگرکالئی رضوانیمحمدمهدیشهر قائممازندران5254

داروسازی حرفهای دکترای2161044702داروسازان2784-دروحانیالسادات اکرمشهر قائممازندران5255

بالینی سمشناسی فلوشیپ0061410187پزشکان84387شاکریسیدحمیدرضاشهر قائممازندران5256

پزشکی حرفهای دکترای5829135914پزشکان56185صیامیریتاشهر قائممازندران5257

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0041825861پزشکان30950نژاد عربیعمرانشهر قائممازندران5258

داروسازی حرفهای دکترای2228976032داروسازان8077-دعالشهرامشهر قائممازندران5259

مامایی کارشناسی0439263255مامایی9572-مفاتحیرقیهشهر قائممازندران5260

پزشکی حرفهای دکترای5829214423پزشکان33502پطرودی فاضلیسیدابوالقاسمشهر قائممازندران5261

پزشکی حرفهای دکترای2161435221پزشکان41288کوچکسرائی قاسمیانمسعودشهر قائممازندران5262

مامایی کارشناسی2217933371مامایی24174-مقنبرنژادکرکانمریمشهر قائممازندران5263

تغذیه علوم کارشناسی5779844267لیسانس574-تمهدویابراهیمشهر قائممازندران5264



پزشکی حرفهای دکترای2162066548پزشکان38533نجفیسیامکشهر قائممازندران5265

بیهوشی تخصص2559552280پزشکان64249پور هاشمهاشمشهر قائممازندران5266

کودکان بیماریهای تخصص2142007414پزشکان81420عمران پرویزیبهناممحمودآبادمازندران5267

داروسازی حرفهای دکترای2142469711داروسازان15110-دتنهامحمدمحمودآبادمازندران5268

مامایی کارشناسی2130057314مامایی33628-مچاالکینینامحمودآبادمازندران5269

مامایی کارشناسی2062924399مامایی21540-مامیری حسنیسپیدهمحمودآبادمازندران5270

پزشکی حرفهای دکترای5010537079پزشکان84159رحمانیعلیمحمودآبادمازندران5271

تغذیه علوم کارشناسی5010924277لیسانس4504-تزروکمحمدحسینمحمودآبادمازندران5272

دندانپزشکی حرفهای دکترای5010748754دندانپزشکان67400شرافتیاسدالهمحمودآبادمازندران5273

عمومی جراحی تخصص2063281653پزشکان65263طبری طلیعیمحمدرضامحمودآبادمازندران5274

عروق و قلب بیماریهای تخصص2064905154پزشکان145358مرزبالی زاده عباسنرجسمحمودآبادمازندران5275

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2140555384پزشکان44756مالمحمدیابراهیممحمودآبادمازندران5276

پزشکی حرفهای دکترای5010793563پزشکان93269منصوریحسینمحمودآبادمازندران5277

داروسازی حرفهای دکترای2062451466داروسازان4542-دعمران نصرالهیاله حرمتمحمودآبادمازندران5278

پزشکی حرفهای دکترای5010024357پزشکان90854نصیریابراهیممحمودآبادمازندران5279

پزشکی حرفهای دکترای4999871009پزشکان139206سیاوشی ابراهیمیمهدینکاءمازندران5280

فیزیوتراپی کارشناسی2161789260لیسانس2504-فاسماعیلیامیننکاءمازندران5281

پزشکی حرفهای دکترای2091508721پزشکان93937جامخانه باقریاکبرنکاءمازندران5282

پزشکی حرفهای دکترای2090719591پزشکان64679بخشیانسیدرضانکاءمازندران5283

داروسازی حرفهای دکترای2093514931داروسازان17327-دولوجائی جعفریمهدینکاءمازندران5284

زایمان و زنان تخصص0036237582پزشکان83994چشمارومهتابنکاءمازندران5285

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی2080042041لیسانس4608-فماکرانی حسینیهدیه سیدهنکاءمازندران5286

مامایی کارشناسی4999675821مامایی25416-مروزآبلوئی خوشبهارهنکاءمازندران5287

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی5829762218لیسانس745-شپورجویباری رضیعلینکاءمازندران5288

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4999275910آزمایشگاه885-آ-عرودباریمصطفینکاءمازندران5289

پزشکی حرفهای دکترای2091856223پزشکان36731زواریحسننکاءمازندران5290

روانپزشکی تخصص4999462869پزشکان116953چلمردی کیانیموسینکاءمازندران5291

خانواده پزشکی تخصص4999822881پزشکان103024محمدییدالهنکاءمازندران5292

پزشکی حرفهای دکترای4999655934پزشکان116794طزرئی محمودیاناسمعیلنکاءمازندران5293

کودکان بیماریهای تخصص2091937703پزشکان54864نژاد مرادیمحمدرضانکاءمازندران5294

دندانپزشکی حرفهای دکترای2091472611دندانپزشکان100152نادریمسعودنکاءمازندران5295

پزشکی حرفهای دکترای4999406608پزشکان54007نظریعبدالرحمننکاءمازندران5296

داروسازی حرفهای دکترای2180817444داروسازان8281-دهاشمیسیدمطلبنکاءمازندران5297

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4569766226پزشکان46057ولیعبادهللانکاءمازندران5298

مامایی کارشناسی2200496834مامایی19106-ماصغرپورمحرمنورمازندران5299

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2229664999پزشکان108457سرائیان پیشابراهیمنورمازندران5300

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای2229760742آزمایشگاه1053-آ-عترخانابراهیمنورمازندران5301

زایمان و زنان تخصص0037016938پزشکان29137توفیقیمریمنورمازندران5302

دندانپزشکی حرفهای دکترای0073549096دندانپزشکان133783جاللیپریسانورمازندران5303



دندانپزشکی حرفهای دکترای6259694008دندانپزشکان61132جاللیعلیرضانورمازندران5304

کودکان بیماریهای تخصص1219220795پزشکان14376جلوهمهدینورمازندران5305

پزشکی حرفهای دکترای2190048338پزشکان154430گشا چهرهفروغنورمازندران5306

فیزیوتراپی کارشناسی2229687451لیسانس2787-فداودینسریننورمازندران5307

مامایی کارشناسی2000752055مامایی2838-مدرویشطاهرهنورمازندران5308

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2161630172پزشکان82431لهمالی رمضانیداریوشنورمازندران5309

پزشکی حرفهای دکترای2229660454پزشکان106953ساالریانعلینورمازندران5310

پزشکی حرفهای دکترای2229669095پزشکان113192صادقیپوریانورمازندران5311

مامایی کارشناسی6269907403مامایی8677-مضرغامیمعصومهنورمازندران5312

عمومی جراحی تخصص2181229848پزشکان106342نژاد عابدیشیدانورمازندران5313

پزشکی حرفهای دکترای6259946848پزشکان146760غالمیالهدی بنتنورمازندران5314

پزشکی حرفهای دکترای2140387902پزشکان45542فضلیفرشتهنورمازندران5315

کودکان بیماریهای تخصص0939600269پزشکان65038فالحرضانورمازندران5316

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4591214044پزشکان97731کریممریمنورمازندران5317

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2161863754پزشکان128839قادیکالئی مقیمیجوادنورمازندران5318

پزشکی حرفهای دکترای2229636162پزشکان58852موثقیمهردادنورمازندران5319

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص0053653769پزشکان54424دباغیان هاشمفربدنورمازندران5320

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2296940625پزشکان101480هاشمیزهرانورمازندران5321

داروسازی حرفهای دکترای2229077708داروسازان4056-دزاده ولیسعیدنورمازندران5322

دندانپزشکی حرفهای دکترای6269842905دندانپزشکان73643نیموری اسحقسروشنوشهرمازندران5323

پزشکی حرفهای دکترای6269905117پزشکان75424بحرینییحیینوشهرمازندران5324

اورژانس طب تخصص2200041721پزشکان72242کاکرودی زاده حسینشهرامنوشهرمازندران5325

داخلی بیماریهای تخصص1466056592پزشکان28989خلخالیمحمدنوشهرمازندران5326

داروسازی حرفهای دکترای4839752702داروسازان13686-ددرستکارسرمستانیمحمدنوشهرمازندران5327

فیزیوتراپی کارشناسی2200600844لیسانس3195-فدیوساالرمحمدرضانوشهرمازندران5328

مامایی کارشناسی0054817498مامایی7855-مکند تازه رازدشتنسیمنوشهرمازندران5329

داروسازی حرفهای دکترای4839701369داروسازان8719-دسهرابییدالهنوشهرمازندران5330

پزشکی حرفهای دکترای0040832491پزشکان44243شفاهیشفانوشهرمازندران5331

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0491291582آزمایشگاه1045-آ-ععباسیکورشنوشهرمازندران5332

پزشکی حرفهای دکترای2690513307پزشکان95404پور علیمحمدحسیننوشهرمازندران5333

زایمان و زنان تخصص4839705331پزشکان89454پور عیسیسیتانوشهرمازندران5334

پزشکی حرفهای دکترای0040277305پزشکان56427نیا کورشکورشنوشهرمازندران5335

تغذیه علوم کارشناسی6269845270لیسانس1522-تنیمور متاجیاباذرنوشهرمازندران5336

پزشکی حرفهای دکترای0071288376پزشکان96221محمدپورلیماآذرنوشهرمازندران5337

مامایی کارشناسی0053046943مامایی3140-ممسعودیالیزانوشهرمازندران5338

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2200500815پزشکان116863کاکرودی زاده میرزاعلیمرضیهنوشهرمازندران5339

روانپزشکی تخصص1827927658پزشکان88079نجاتیپروانهنوشهرمازندران5340

پزشکی حرفهای دکترای4839931178پزشکان137576یحیائیسمیرانوشهرمازندران5341

داخلی بیماریهای تخصص0532922883پزشکان77801اسماعیلیعلیرضااراکمرکزی5342



داروسازی حرفهای دکترای0942924959داروسازان12273-داسماعیلیانمجیداراکمرکزی5343

عمومی جراحی تخصص1229594401پزشکان19585امینیمحموداراکمرکزی5344

عروق و قلب بیماریهای تخصص0829451374پزشکان127470انوریمهدیاراکمرکزی5345

پزشکی حرفهای دکترای0386005664پزشکان152208ایمانیحسیناراکمرکزی5346

داخلی بیماریهای تخصص1753366674پزشکان13767بحرینیهوشنگاراکمرکزی5347

ریه بیماریهای تخصص فوق0452419344پزشکان76666بختیارمهدیاراکمرکزی5348

دست جراحی فلوشیپ0557782287پزشکان80804بهروزیاحمدرضااراکمرکزی5349

داخلی بیماریهای تخصص0062384538پزشکان89633پارسامحمدرضااراکمرکزی5350

اجتماعی پزشکی تخصص0558966993پزشکان54090جواهریجواداراکمرکزی5351

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0533194180پزشکان90592چهرئیعلیاراکمرکزی5352

عمومی جراحی تخصص1818435578پزشکان72932حیدریسعیداراکمرکزی5353

مامایی کارشناسی0621239186مامایی1484-مخائفیسپیدهاراکمرکزی5354

داروسازی حرفهای دکترای0534746748داروسازان15964-دعالمی خدمتیبهروزاراکمرکزی5355

پزشکی حرفهای دکترای4898925324پزشکان72694بیز خرمنمجیداراکمرکزی5356

اعصاب و مغز جراحی تخصص4132098281پزشکان22840دالوندیمحسناراکمرکزی5357

چشمپزشکی تخصص0530478811پزشکان106372داودآبادیمحموداراکمرکزی5358

آزمایشگاهی قارچشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای0579921131آزمایشگاه3633-آدار دیدهمجتبیاراکمرکزی5359

سوختگی و ترمیمی پالستیک، جراحی تخصص فوق0073710032پزشکان80324اصفهانی راکعیسیامکاراکمرکزی5360

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0070748586پزشکان95967آشتیانی رضاییعلیرضااراکمرکزی5361

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0046875999پزشکان39051سرمدیانحسیناراکمرکزی5362

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1287088422پزشکان104301سهرابیاله روحاراکمرکزی5363

داروسازی حرفهای دکترای0532595297داروسازان14919-دسیفسپیدهاراکمرکزی5364

مامایی کارشناسی0530468336مامایی16110-مشعبانیفاطمهاراکمرکزی5365

پزشکی حرفهای دکترای0532222415پزشکان61344شفیعیمحمدصادقاراکمرکزی5366

فیزیوتراپی کارشناسی0070233292لیسانس2548-فشهرجردیسمیرااراکمرکزی5367

انسانی مولکولی ژنتیک (Ph.D) تخصصی دکترای0533108527آزمایشگاه67625شهرجردیعلیرضااراکمرکزی5368

پزشکی حرفهای دکترای0533183952پزشکان91358فرد صالحعاطفهاراکمرکزی5369

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0621707406پزشکان53221صدیقیمرتضیاراکمرکزی5370

زایمان و زنان تخصص1755590946پزشکان90459علویشیمااراکمرکزی5371

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای0533102472آزمایشگاه2704-آراد غزنویاله احساناراکمرکزی5372

دندانپزشکی حرفهای دکترای0532881801دندانپزشکان71049افالکی فلککاوهاراکمرکزی5373

عمومی جراحی تخصص0532500644پزشکان118211قاریعابداراکمرکزی5374

داروسازی حرفهای دکترای0534681883داروسازان20590-دمقدم مبارکیمریماراکمرکزی5375

فقرات ستون جراحی فلوشیپ0057591946پزشکان69557محمدیعلیرضااراکمرکزی5376

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0532117131آزمایشگاه1047-آ-عمحمدیمحمدحسیناراکمرکزی5377

پزشکی حرفهای دکترای0533181690پزشکان97925مرزبانمحمدسعیداراکمرکزی5378

(پریناتولوژی) جنین و مادر طب فلوشیپ0071477764پزشکان87269مکتبیمریماراکمرکزی5379

کار طب تخصص1754909205پزشکان96602مومنیوحیدرضااراکمرکزی5380

دندانپزشکی حرفهای دکترای0532914910دندانپزشکان45226نوائیمژگاناراکمرکزی5381



(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص0532391497دندانپزشکان95537هوشیارمانلیاراکمرکزی5382

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4073488759آزمایشگاه4109-آآزادیداودخمینمرکزی5383

داروسازی حرفهای دکترای1261884108داروسازان10934-دجعفرآبادیهادیخمینمرکزی5384

تغذیه علوم کارشناسی0550152571لیسانس6906-تخسرویرضوانخمینمرکزی5385

پزشکی حرفهای دکترای0550225791پزشکان90405خلیلیاسدالهخمینمرکزی5386

مامایی مشاوره ارشد کارشناس0557843741مامایی7501-مرحمتیفاطمهخمینمرکزی5387

پزشکی حرفهای دکترای0558579876پزشکان51557رضائیاله حشمتخمینمرکزی5388

چشمپزشکی تخصص0558260039پزشکان67083رضائیاناسماعیلخمینمرکزی5389

مامایی کارشناسی0054317991مامایی9588-مرنجبریسعیدهخمینمرکزی5390

پزشکی حرفهای دکترای0559792573پزشکان78937فر سرلکیعباسخمینمرکزی5391

پزشکی حرفهای دکترای0054211530پزشکان84849شکریمهدیخمینمرکزی5392

پزشکی حرفهای دکترای0558975631پزشکان75421شمسیعباسخمینمرکزی5393

پزشکی حرفهای دکترای1261742400پزشکان43661صالحیسعیدخمینمرکزی5394

پزشکی حرفهای دکترای0559493622پزشکان127656صباغیابوذرخمینمرکزی5395

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص0558847382پزشکان101759عظیمیحمیدخمینمرکزی5396

دندانپزشکی حرفهای دکترای0558484778دندانپزشکان130136عیسوندیمحمدخمینمرکزی5397

پزشکی حرفهای دکترای0558981356پزشکان84724قاسمیآزادهخمینمرکزی5398

زایمان و زنان تخصص0062905678پزشکان118254زاده مستوفیساراخمینمرکزی5399

عروق و قلب بیماریهای تخصص0558028111پزشکان98075مشهدیمحمدخمینمرکزی5400

پزشکی حرفهای دکترای1210211531پزشکان33042ناعمیمنصورخمینمرکزی5401

پزشکی حرفهای دکترای0492125120پزشکان80291نجفیمریمخمینمرکزی5402

عمومی جراحی تخصص1817242326پزشکان79784نظریمحمدخمینمرکزی5403

پزشکی حرفهای دکترای0579714098پزشکان80051ابراهیمیرحماندلیجانمرکزی5404

پزشکی حرفهای دکترای1261725050پزشکان36695احمدیعباسدلیجانمرکزی5405

مامایی کارشناسی1170677525مامایی18504-مانصارزادهسهیالدلیجانمرکزی5406

داخلی بیماریهای تخصص0579730719پزشکان117755بیکیزهرادلیجانمرکزی5407

داروسازی حرفهای دکترای0579750760داروسازان14328-دبیگیایماندلیجانمرکزی5408

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0579710815پزشکان65804جاللیحمیدرضادلیجانمرکزی5409

کودکان بیماریهای تخصص1260575195پزشکان32099مفرد حالجمحمددلیجانمرکزی5410

پزشکی حرفهای دکترای0054867800پزشکان61631دلیجانی رضائیسیدعلیرضادلیجانمرکزی5411

بیهوشی تخصص6229863855پزشکان41813روحیحسندلیجانمرکزی5412

دندانپزشکی حرفهای دکترای0069088810دندانپزشکان88160رخی شاهمحموددلیجانمرکزی5413

مامایی کارشناسی0569785413مامایی15255-مفنائیزهرهدلیجانمرکزی5414

پزشکی حرفهای دکترای0061381969پزشکان86864قاسمیبابکدلیجانمرکزی5415

پزشکی حرفهای دکترای0046709721پزشکان30693امینی کربالئیبهرامدلیجانمرکزی5416

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای0057402418آزمایشگاه1051-آ-عکیان لطفیعلیرضادلیجانمرکزی5417

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0579732940لیسانس718-بمرادیرهادلیجانمرکزی5418

تغذیه علوم کارشناسی0036774820لیسانس1000-تآبادی همت مسعودیفاطمهدلیجانمرکزی5419

داروسازی حرفهای دکترای0579698701داروسازان6457-دمنصوریمحمدرضادلیجانمرکزی5420



پزشکی حرفهای دکترای0602309123پزشکان56860نصیری ابطحیرضوانساوهمرکزی5421

دندانپزشکی حرفهای دکترای0590080512دندانپزشکان146249احمدیملیحه سیدهساوهمرکزی5422

کودکان بیماریهای تخصص0602288754پزشکان38709مقدسی امینمسعودساوهمرکزی5423

عروق و قلب بیماریهای تخصص0602350603پزشکان96871بخشیعلیرضاساوهمرکزی5424

زایمان و زنان تخصص0450549641پزشکان50481بشیریگیتاساوهمرکزی5425

اورژانس طب تخصص0519955250پزشکان116241جمشیدیفاطمهساوهمرکزی5426

پزشکی حرفهای دکترای6189888992پزشکان96136حافظیعلیساوهمرکزی5427

دندانپزشکی حرفهای دکترای5609505372دندانپزشکان32968حقیقیعباسعلیساوهمرکزی5428

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص0040847756پزشکان48457حکیمانوشیروانساوهمرکزی5429

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص0055029027پزشکان66026خوشخوکیوانساوهمرکزی5430

مامایی ارشد کارشناسی3255740045مامایی19175-مرضائیمهریساوهمرکزی5431

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی3871112501لیسانس350-شرنجبرانمهرنازساوهمرکزی5432

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص0035942673پزشکان33937زاده سرهنگنسرینساوهمرکزی5433

دندانپزشکی حرفهای دکترای0602334179دندانپزشکان76849سالمتفاطمهساوهمرکزی5434

داروسازی حرفهای دکترای1753538416داروسازان10015-دشکرالهینداساوهمرکزی5435

پزشکی حرفهای دکترای4910853073پزشکان70999صدیفعباسساوهمرکزی5436

داروسازی حرفهای دکترای0040141772داروسازان12719-دسرابی ظاهریافسانهساوهمرکزی5437

داروسازی حرفهای دکترای0602257921داروسازان2553-دعابدیناصغر علیساوهمرکزی5438

کودکان بیماریهای تخصص2000572790پزشکان37214دزفولی عباسیناصرساوهمرکزی5439

پزشکی حرفهای دکترای2802727486پزشکان134327عماریعبدالناصرساوهمرکزی5440

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2091064270پزشکان74037قاجاری فالحعادلساوهمرکزی5441

دندانپزشکی حرفهای دکترای0069760519دندانپزشکان167998نسب کاظمیعلیرضاساوهمرکزی5442

روانپزشکی تخصص0066723639پزشکان81703زادگان کریماحمدرضاساوهمرکزی5443

داروسازی حرفهای دکترای3251515772داروسازان10134-دمعتمدیانآصفساوهمرکزی5444

زایمان و زنان تخصص0602290600پزشکان34101ممتازیهماساوهمرکزی5445

کودکان جراحی تخصص فوق6189429297پزشکان65807خوشدل موسویسیدمجتبیساوهمرکزی5446

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0491298560پزشکان37056زاده میرانحسینساوهمرکزی5447

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4431100768پزشکان54417یاوریمحمدعلیساوهمرکزی5448

پزشکی حرفهای دکترای0520306791پزشکان166659احمریحسینشازندمرکزی5449

پزشکی حرفهای دکترای0530509091پزشکان119797آستانهصالحشازندمرکزی5450

پزشکی حرفهای دکترای2690094401پزشکان71490جعفریحمیدشازندمرکزی5451

داروسازی حرفهای دکترای0076648990داروسازان13131-دحاتمیمجیدشازندمرکزی5452

پزشکی حرفهای دکترای0621745731پزشکان44225رسااحمدشازندمرکزی5453

مامایی کارشناسی5939268226مامایی40598-مصفدریراحلهشازندمرکزی5454

دندانپزشکی حرفهای دکترای4489903219دندانپزشکان126028علویسیدعبدالحجهشازندمرکزی5455

پزشکی حرفهای دکترای0920763138پزشکان160536فتحیمحمدرضاشازندمرکزی5456

پزشکی حرفهای دکترای0621729566پزشکان50511کاوهعلیشازندمرکزی5457

پزشکی حرفهای دکترای0621248487پزشکان107084مشیدیفاطمهشازندمرکزی5458

پزشکی حرفهای دکترای0533179270پزشکان91332منصوریابوالفضلشازندمرکزی5459



پزشکی حرفهای دکترای3932699068پزشکان86588منصوریوحدتشازندمرکزی5460

پزشکی حرفهای دکترای0533114179پزشکان78383نوشادهوشنگشازندمرکزی5461

پزشکی حرفهای دکترای5869708222پزشکان155242ابراهیمیعباسعباس بندرهرمزگان5462

پزشکی حرفهای دکترای1520132298پزشکان153942علیا باغبانان احسانیعلیرضاعباس بندرهرمزگان5463

داروسازی حرفهای دکترای0046672583داروسازان4528-داسمعیلیمصطفیعباس بندرهرمزگان5464

عمومی جراحی تخصص3421891834پزشکان19515هنگامی بشیرزادهعبدالرضاعباس بندرهرمزگان5465

دندانپزشکی حرفهای دکترای3420098340دندانپزشکان123052بلوچیعبدالهعباس بندرهرمزگان5466

پزشکی حرفهای دکترای4460013789پزشکان146359هراتی زاده تقیسیناعباس بندرهرمزگان5467

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص2296892205پزشکان106339جهانینویدعباس بندرهرمزگان5468

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2063293864پزشکان84056پور حسنسعیدعباس بندرهرمزگان5469

پزشکی حرفهای دکترای5379762735پزشکان64313حسینیسیدطاهرعباس بندرهرمزگان5470

داروسازی حرفهای دکترای4199818316داروسازان16303-دحسینیسیدمرتضیعباس بندرهرمزگان5471

داروسازی حرفهای دکترای3329396156داروسازان13650-دحیدریغفارعباس بندرهرمزگان5472

اورژانس طب تخصص1829073907پزشکان79224خدریلیالعباس بندرهرمزگان5473

پزشکی حرفهای دکترای3391442921پزشکان55626خضریمحمدعباس بندرهرمزگان5474

بالینی بیوشیمی حرفهای دکترای4709634211آزمایشگاه2040-آخیاطیانمحمودعباس بندرهرمزگان5475

مامایی کارشناسی3392013331مامایی48559-مپاریزی خیرمندمعصومهعباس بندرهرمزگان5476

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای3391817682مامایی11522-مدبیریفاطمهعباس بندرهرمزگان5477

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1292393807پزشکان149913رضائیمرتضیعباس بندرهرمزگان5478

فیزیوتراپی کارشناسی4489887361لیسانس644-فسرافرازمهدیعباس بندرهرمزگان5479

(رادیوتراپی) پرتودرمانی تخصص2092027565پزشکان97252زاد شفیامینعباس بندرهرمزگان5480

پزشکی حرفهای دکترای6490031728پزشکان52609صدیقبیتاعباس بندرهرمزگان5481

اورژانس طب تخصص1751025047پزشکان79721دزفولی زاده طبیبسیداشکانعباس بندرهرمزگان5482

پزشکی حرفهای دکترای2093605971پزشکان139043جمالی عمادیرقیه سیدهعباس بندرهرمزگان5483

مامایی کارشناسی1817135211مامایی38520-مفرساپرستوعباس بندرهرمزگان5484

(کودکان نفرولوژی) کودکان کلیه بیماریهای تخصص فوق1819111784پزشکان44473قاسمیبیز کامعباس بندرهرمزگان5485

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2298274304پزشکان112598کرمپورحسینعباس بندرهرمزگان5486

بیهوشی تخصص3421791521پزشکان79755کمالیمنوچهرعباس بندرهرمزگان5487

دندانپزشکی حرفهای دکترای4699603572دندانپزشکان84617کمالیناصرعباس بندرهرمزگان5488

قانونی پزشکی تخصص3390247262پزشکان86511زاری اللهمهدیعباس بندرهرمزگان5489

داخلی بیماریهای تخصص2181109958پزشکان34734مرتضویشارمینعباس بندرهرمزگان5490

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1827868929آزمایشگاه610-آ-عابوالقاسم مشهدیآزیتاعباس بندرهرمزگان5491

صورت و فک دهان، جراحی تخصص2301213722دندانپزشکان137155معدلیمحمدرضاعباس بندرهرمزگان5492

دندانپزشکی حرفهای دکترای5379889042دندانپزشکان72289معنائیعبدالحمیدعباس بندرهرمزگان5493

عمومی جراحی تخصص2802858661پزشکان134846مالزادهمسعودعباس بندرهرمزگان5494

پزشکی حرفهای دکترای3392072389پزشکان121278منصفشیماعباس بندرهرمزگان5495

دندانپزشکی حرفهای دکترای6038977252دندانپزشکان33343یاوریانحسینعباس بندرهرمزگان5496

اورژانس طب تخصص2162346311پزشکان70677یزدانیرضاعباس بندرهرمزگان5497

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص3441088451پزشکان130158اسماعیلیسپهربندرلنگههرمزگان5498



بیهوشی تخصص4709656363پزشکان55449اکبریعلیبندرلنگههرمزگان5499

مامایی کارشناسی3440847039مامایی34335-مآزادسروربندرلنگههرمزگان5500

پزشکی حرفهای دکترای3480014267پزشکان158945باقرزادهمحمدبندرلنگههرمزگان5501

پزشکی حرفهای دکترای3440412377پزشکان27012بهمنعبدهللابندرلنگههرمزگان5502

پزشکی حرفهای دکترای4709868603پزشکان91172پور حسینابراهیمبندرلنگههرمزگان5503

پزشکی حرفهای دکترای3489984668پزشکان105779خردمندفروغبندرلنگههرمزگان5504

داخلی بیماریهای تخصص4709865620پزشکان72833خواجهانوشبندرلنگههرمزگان5505

کودکان بیماریهای تخصص3441038274پزشکان73395زاده دیوانیمحمدصالحبندرلنگههرمزگان5506

پزشکی حرفهای دکترای3440626131پزشکان102059رنجبرمحمدبندرلنگههرمزگان5507

عروق و قلب بیماریهای تخصص3440922405پزشکان68510زارعیحسنبندرلنگههرمزگان5508

داروسازی حرفهای دکترای3440745503داروسازان3147-دشاهمرادیعبدالهبندرلنگههرمزگان5509

مامایی کارشناسی3440803139مامایی8292-مآزاد شریفیشهالبندرلنگههرمزگان5510

(اندوکرینولوژی) متابولیسم و درونریز غدد بیماریهای تخصص فوق3489651324پزشکان81439محمودیمحمدصالحبندرلنگههرمزگان5511

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3489636538پزشکان73894مرتضویمحمدصابربندرلنگههرمزگان5512

دندانپزشکی حرفهای دکترای3440757323دندانپزشکان23056پور نعمتعبدالمحمدبندرلنگههرمزگان5513

فیزیوتراپی کارشناسی2511828812لیسانس2809-فاحراریعطریهقشمهرمزگان5514

داروسازی حرفهای دکترای2529649820داروسازان6261-دآهنگسعیدقشمهرمزگان5515

زایمان و زنان تخصص0067029272پزشکان95333بهشتیساغرقشمهرمزگان5516

پزشکی حرفهای دکترای3071086288پزشکان97442آبادی دولتمحمدرضاقشمهرمزگان5517

دندانپزشکی حرفهای دکترای0043438814دندانپزشکان60037قزوینی شاپوریعباسقشمهرمزگان5518

کودکان بیماریهای تخصص0050054929پزشکان43972صادقیفرامرزقشمهرمزگان5519

پزشکی حرفهای دکترای3450067400پزشکان162953کووئی نژاد صالحیسعیدقشمهرمزگان5520

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص2092003674پزشکان94056واوسری فتحیمیثمقشمهرمزگان5521

پزشکی حرفهای دکترای1209322358پزشکان31348آبادی فیضدرویشقشمهرمزگان5522

مامایی کارشناسی2480052141مامایی33038-مکارگرعفتقشمهرمزگان5523

پزشکی حرفهای دکترای3459790253پزشکان56940محمودیمحمدسعیدقشمهرمزگان5524

دندانپزشکی حرفهای دکترای3459510781دندانپزشکان108587سوزائی مشایخیحسینقشمهرمزگان5525

زایمان و زنان تخصص3391571349پزشکان103849قلب مهدیسپیدهقشمهرمزگان5526

پزشکی حرفهای دکترای3421786755پزشکان63287پور ابراهیمامیدمینابهرمزگان5527

مامایی کارشناسی3410249052مامایی51487-مفر آذینآتنامینابهرمزگان5528

عروق و قلب بیماریهای تخصص3421851190پزشکان120593فر آذینآزادهمینابهرمزگان5529

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص3160463524پزشکان95935پایندهامینمینابهرمزگان5530

روانپزشکی تخصص1376695235پزشکان115122پدرامآینورمینابهرمزگان5531

کودکان بیماریهای تخصص2649300280پزشکان105267پیرایشزهرامینابهرمزگان5532

داروسازی حرفهای دکترای2062970511داروسازان12256-دجعفرزادهاحسانمینابهرمزگان5533

فیزیوتراپی کارشناسی0681767421لیسانس2024-فحالیعلیرضامینابهرمزگان5534

پزشکی حرفهای دکترای3421327599پزشکان85025زاده حبیبعلیمینابهرمزگان5535

داخلی بیماریهای تخصص3391969679پزشکان114963خیرخواهسودابهمینابهرمزگان5536

دندانپزشکی حرفهای دکترای0046597468دندانپزشکان66505روستاءرضامینابهرمزگان5537



کودکان بیماریهای تخصص2691110109پزشکان91229کاررودسری روشنامیراحمدمینابهرمزگان5538

پزشکی حرفهای دکترای3391909684پزشکان113738ماکیانی رئیسییدالهمینابهرمزگان5539

داخلی بیماریهای تخصص3392533025پزشکان145723صالحیمیثممینابهرمزگان5540

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص2279693518پزشکان107832حسینی طالبیسعیدمینابهرمزگان5541

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2295271258پزشکان69377قیصریعلیرضامینابهرمزگان5542

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص3420164157پزشکان101635معلمیزهرامینابهرمزگان5543

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص2219334694پزشکان37002مورخمحمدمینابهرمزگان5544

کودکان بیماریهای تخصص3422143890پزشکان142242پورشهواری موسویالهه سیدهمینابهرمزگان5545

دندانپزشکی حرفهای دکترای3410204040دندانپزشکان161922زاده مینابی مویدیبهناممینابهرمزگان5546

پزشکی حرفهای دکترای3410047778پزشکان153303بازیاری ناصریامیرمینابهرمزگان5547

زایمان و زنان تخصص3071163932پزشکان115173آبادی موسی نصراللهیمحبوبهمینابهرمزگان5548

زایمان و زنان تخصص3421799636پزشکان101068نصیریزینتمینابهرمزگان5549

داروسازی حرفهای دکترای2691615383داروسازان20849-داشرافیامیراسدآبادهمدان5550

کودکان بیماریهای تخصص3874867341پزشکان41589پور افشینعلیاسدآبادهمدان5551

فیزیوتراپی کارشناسی4000111711لیسانس5772-فنصیر حیدریمرتضیاسدآبادهمدان5552

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص2371863165پزشکان61574روغنیمهرداداسدآبادهمدان5553

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4011698881لیسانس1811-بنادر زیوریحامداسدآبادهمدان5554

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4011425605پزشکان119326سلیمانیبهراماسدآبادهمدان5555

دندانپزشکی حرفهای دکترای4010408790دندانپزشکان118772صبور شاهرخیحساماسدآبادهمدان5556

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4011450049آزمایشگاه3938-آنو شفیعییونساسدآبادهمدان5557

پزشکی حرفهای دکترای3251692161پزشکان47308شیخیاعظماسدآبادهمدان5558

پزشکی حرفهای دکترای0384135978پزشکان69181الزمانی صاحبمحسناسدآبادهمدان5559

مامایی کارشناسی4011538140مامایی1492-مصادقیسهیالاسدآبادهمدان5560

داخلی بیماریهای تخصص1239942907پزشکان134644صفاریحامداسدآبادهمدان5561

مامایی کارشناسی4000165143مامایی52735-مصوفیمریماسدآبادهمدان5562

چشمپزشکی تخصص4011455202پزشکان124285عظیمیمهدیاسدآبادهمدان5563

مامایی کارشناسی4000163566مامایی48923-معنوانیپگاهاسدآبادهمدان5564

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0452843820پزشکان77203پور فاضلانوشهاسدآبادهمدان5565

داروسازی حرفهای دکترای4011703206داروسازان15521-دمسعودیحمیرااسدآبادهمدان5566

کاردرمانی کارشناسی4000026011لیسانس1654-د-کخرم نرگسیمرجاناسدآبادهمدان5567

پزشکی حرفهای دکترای2219057712پزشکان58469نیازیفرامرزاسدآبادهمدان5568

کودکان بیماریهای تخصص2219070115پزشکان43362نیازیفریبرزاسدآبادهمدان5569

چشمپزشکی تخصص3240036398پزشکان148049امیرخانیآرمانتویسرکانهمدان5570

پزشکی حرفهای دکترای3979282821پزشکان114535جمشیدیمعصومهتویسرکانهمدان5571

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی0943335183لیسانس944-بحصارپرورفاطمهتویسرکانهمدان5572

پزشکی حرفهای دکترای1292455764پزشکان137558سیدحسینیسیدحسینتویسرکانهمدان5573

مامایی کارشناسی3309532119مامایی1740-ممحمدی شاهفتانهتویسرکانهمدان5574

پزشکی حرفهای دکترای3979247260پزشکان68788عبدالملکیمحمدحسنتویسرکانهمدان5575

پزشکی حرفهای دکترای3979427773پزشکان165518عزیزیحسینتویسرکانهمدان5576



آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3874447022آزمایشگاه1109-آ-ععصاریحسینتویسرکانهمدان5577

پزشکی حرفهای دکترای1815855274پزشکان56074قنبریپدرامتویسرکانهمدان5578

پزشکی حرفهای دکترای1289217246پزشکان129027کارگرسیچانیسولمازتویسرکانهمدان5579

بیهوشی تخصص5069643185پزشکان62701زاده گلایرجتویسرکانهمدان5580

فیزیوتراپی کارشناسی3979529800لیسانس112-فمالمیراحمدتویسرکانهمدان5581

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3979289192آزمایشگاه2963-آمحمدظاهریالهامتویسرکانهمدان5582

داروسازی حرفهای دکترای3990303147داروسازان12770-دمحمدیابوالقاسمتویسرکانهمدان5583

پزشکی حرفهای دکترای1828014567پزشکان49020مصباححمیدرضاتویسرکانهمدان5584

داروسازی حرفهای دکترای3979246401داروسازان5893-دموسویمحمدتویسرکانهمدان5585

دندانپزشکی حرفهای دکترای5849920730دندانپزشکان125562والشجردی نظریسجادتویسرکانهمدان5586

زایمان و زنان تخصص3860231405پزشکان152574ورمقانینساءتویسرکانهمدان5587

پزشکی حرفهای دکترای3990301195پزشکان90986احمدیاله نعمترزنهمدان5588

دندانپزشکی حرفهای دکترای3991935384دندانپزشکان99524گلریز اسماعیلیعباسرزنهمدان5589

پزشکی حرفهای دکترای3990034502پزشکان76143اکبریمحمدرضارزنهمدان5590

مامایی کارشناسی4011778222مامایی35373-مبخشیمعصومهرزنهمدان5591

پزشکی حرفهای دکترای2700028831پزشکان161332لنگرودی موسوی تاجفائقه سیدهرزنهمدان5592

داروسازی حرفهای دکترای3990648403داروسازان8658-دجعفریتورجرزنهمدان5593

کودکان بیماریهای تخصص2062972725پزشکان102784زاهدیانمسعودرزنهمدان5594

پزشکی حرفهای دکترای0033976341پزشکان59725زارع زمردیمحمودرزنهمدان5595

پزشکی حرفهای دکترای3991956403پزشکان80749زاده مهدی سهیلیمحمودرزنهمدان5596

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4030989314آزمایشگاه594-آ-عشعبانیعلیرزنهمدان5597

زایمان و زنان تخصص4284240811پزشکان44156فالحیفاطمهرزنهمدان5598

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص3991961075پزشکان101699موسویلیالرزنهمدان5599

دندانپزشکی حرفهای دکترای0062494333دندانپزشکان80481نژاد هاشمیانعلیرضارزنهمدان5600

توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص4030092810پزشکان63533احمدیعلیکبودرآهنگهمدان5601

پزشکی حرفهای دکترای2630066789پزشکان73349بختیاریمهردادکبودرآهنگهمدان5602

داروسازی حرفهای دکترای4032260370داروسازان18120-دبهرامیطیبهکبودرآهنگهمدان5603

پزشکی حرفهای دکترای4031900384پزشکان88491بهرامیمحمدحسنکبودرآهنگهمدان5604

پزشکی حرفهای دکترای4031900351پزشکان83031بهرامیمحمودعلیکبودرآهنگهمدان5605

دندانپزشکی حرفهای دکترای4020055955دندانپزشکان145026ثاراللهیمرتضیکبودرآهنگهمدان5606

فیزیوتراپی کارشناسی2410522734لیسانس2616-فحقیقت جمالیارسالنکبودرآهنگهمدان5607

(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4031948557لیسانس2030-برجبیمجیدکبودرآهنگهمدان5608

مامایی کارشناسی0046805321مامایی4813-مریحانیفرحکبودرآهنگهمدان5609

دندانپزشکی حرفهای دکترای0057108579دندانپزشکان74808ریحانینسرینکبودرآهنگهمدان5610

داخلی بیماریهای تخصص2296237975پزشکان106983زارعامینکبودرآهنگهمدان5611

پزشکی حرفهای دکترای0077103114پزشکان124557فرجی ستایشفرشتهکبودرآهنگهمدان5612

چشمپزشکی تخصص1582566410پزشکان107097یامچی زاده سلطانکاظمکبودرآهنگهمدان5613

داخلی بیماریهای تخصص3874459209پزشکان82839شیریعلیکبودرآهنگهمدان5614

پزشکی حرفهای دکترای3978901358پزشکان89543قاسمیحمزهکبودرآهنگهمدان5615



عمومی جراحی تخصص3932529324پزشکان21203آذرهمایونعباسمالیرهمدان5616

قانونی پزشکی تخصص3933146755پزشکان87580بهزادیرضا علیمالیرهمدان5617

پزشکی حرفهای دکترای3934070477پزشکان48326ترکاشوندحسن غالممالیرهمدان5618

پزشکی حرفهای دکترای3934066402پزشکان62065ترکاشوندمحسنمالیرهمدان5619

زایمان و زنان تخصص3932800291پزشکان115910ترکاشوندمریممالیرهمدان5620

داروسازی حرفهای دکترای4189511110داروسازان6053-دفیروزکوهی جاللیمنصورمالیرهمدان5621

دندانپزشکی حرفهای دکترای3933135133دندانپزشکان113140جلیلیمحمدحسینمالیرهمدان5622

فیزیوتراپی کارشناسی3930188163لیسانس595-فچگنیمحمدرضامالیرهمدان5623

پزشکی حرفهای دکترای2279814099پزشکان79523اشرفی حسینسیداحمدمالیرهمدان5624

(صورت و فک دهان، رادیولوژی) صورت و فک دهان، تصویربرداری تخصص3961908850دندانپزشکان125122رمضانیلیالمالیرهمدان5625

دندانپزشکی حرفهای دکترای3930255847دندانپزشکان87407زنگنهرضامالیرهمدان5626

داخلی بیماریهای تخصص3391892811پزشکان105048شمشیریجوادمالیرهمدان5627

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1753583721پزشکان94324شهبازیرهاممالیرهمدان5628

مامایی کارشناسی3932722469مامایی38118-ماالسالمی شیخالسادات عاطفهمالیرهمدان5629

پزشکی حرفهای دکترای3931907236پزشکان80834عبدلیمحمدمالیرهمدان5630

مامایی کارشناسی3920114027مامایی46942-مغفوریآرزومالیرهمدان5631

داخلی بیماریهای تخصص0049973861پزشکان59338غالمعلیاناکبرمالیرهمدان5632

بیهوشی تخصص3932612922پزشکان61332فاضلیاکبرمالیرهمدان5633

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص3875590368پزشکان138773فضلیجاللمالیرهمدان5634

داروسازی حرفهای دکترای3932913051داروسازان14838-دلشنیسمیرامالیرهمدان5635

پزشکی حرفهای دکترای6178938756پزشکان77992میرزائیکریممالیرهمدان5636

داروسازی کارشناسی2802563191لیسانس15862-دنصرتیحمیدرضامالیرهمدان5637

عمومی جراحی تخصص0053505158پزشکان54696هرمزدیایرجمالیرهمدان5638

پزشکی حرفهای دکترای1754883850پزشکان86066هیربدمبارکهآناهیتامالیرهمدان5639

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3932728157پزشکان109917سیبدری یوسفسیامکمالیرهمدان5640

عمومی جراحی تخصص3873390231پزشکان106354یوسفیبابکمالیرهمدان5641

فیزیوتراپی کارشناسی3256654851لیسانس1231-فبحیرائیاحسان علینهاوندهمدان5642

پزشکی حرفهای دکترای3960482507پزشکان85270تکلویارمحمدنهاوندهمدان5643

دندانپزشکی حرفهای دکترای3960407521دندانپزشکان117882دارابیعلی مؤمننهاوندهمدان5644

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3961739617آزمایشگاه938-آ-عرضویزهرانهاوندهمدان5645

پزشکی حرفهای دکترای3962052941پزشکان77993روزبهفخرالدیننهاوندهمدان5646

پزشکی حرفهای دکترای3961766592پزشکان46421شهبازیمحمد علینهاوندهمدان5647

پزشکی حرفهای دکترای0010836543پزشکان157943شعربافان شیخرضانهاوندهمدان5648

مامایی کارشناسی3961749795مامایی4703-مقیاسیزهرانهاوندهمدان5649

داروسازی حرفهای دکترای3961407037داروسازان5340-دکیانیهمایوننهاوندهمدان5650

پزشکی حرفهای دکترای4011379719پزشکان24319مسعودیغالمرضانهاوندهمدان5651

فیزیوتراپی کارشناسی0000041327لیسانس2592-فپور ملکیمهدینهاوندهمدان5652

پزشکی حرفهای دکترای3962239561پزشکان80009نوابیعینعلینهاوندهمدان5653

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4188932341پزشکان69336نوروزیاله هدایتنهاوندهمدان5654



داروسازی حرفهای دکترای3309233863داروسازان5606-دمنش اسدیرسولهمدانهمدان5655

داروسازی حرفهای دکترای0070096988داروسازان13564-داصفهانی اطمینانیمریمهمدانهمدان5656

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای1219334707آزمایشگاه895-آ-عافتخاریمسعودهمدانهمدان5657

پزشکی حرفهای دکترای3860417770پزشکان15672التولیه امینسعیدهمدانهمدان5658

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3932591860آزمایشگاه118-آ-عآقابیگیهللا نبیهمدانهمدان5659

پزشکی حرفهای دکترای4030326838پزشکان99385خو بهرامیحمیدهمدانهمدان5660

دندانپزشکی حرفهای دکترای3871284602دندانپزشکان23659بهمنیقدیرهمدانهمدان5661

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص3874635805پزشکان71571جنابیامیرحسینهمدانهمدان5662

داروسازی حرفهای دکترای1699302431داروسازان983-دجهانشاهیسیاوشهمدانهمدان5663

داروسازی حرفهای دکترای0047271809داروسازان3835-دنور چشمهجمشیدهمدانهمدان5664

فیزیوتراپی ارشد کارشناسی3978212102لیسانس3028-فولیئی حاجیغالمرضاهمدانهمدان5665

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص4011415121پزشکان110801حیدریبیژنهمدانهمدان5666

صورت و فک دهان، جراحی تخصص4199635165دندانپزشکان76545حیدریعلیهمدانهمدان5667

پزشکی حرفهای دکترای6160101307پزشکان75915مقدم حیدریرشیدهمدانهمدان5668

پزشکی حرفهای دکترای3874633594پزشکان97773خادمیمهردادهمدانهمدان5669

داروسازی حرفهای دکترای3961719713داروسازان3282-دپور خواجویمحمدناصرهمدانهمدان5670

عروق جراحی تخصص فوق0383591279پزشکان30526فر درخشانامیرهمدانهمدان5671

بیهوشی تخصص3874798674پزشکان32131ذوالحواریهسیدمحمدهمدانهمدان5672

فیزیوتراپی (Ph.D) تخصصی دکترای5059909387لیسانس2467-فمهر رادینحجتهمدانهمدان5673

زایمان و زنان تخصص0035571675پزشکان29373ربیعیصغراهمدانهمدان5674

فیزیوتراپی کارشناسی3932755499لیسانس1993-فرستمیحمیدرضاهمدانهمدان5675

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای3871514470آزمایشگاه318-آ-عرشیدیجوادهمدانهمدان5676

پزشکی حرفهای دکترای4968974752پزشکان83418زارعیفریبرزهمدانهمدان5677

پزشکی حرفهای دکترای3790313084پزشکان87998زارعیمحمدهمدانهمدان5678

(ادیولوژی) شنواییشناسی کارشناسی3860359411لیسانس1602-شزارعیمیثمهمدانهمدان5679

اعصاب و مغز جراحی تخصص3874891127پزشکان77933ساعتیانمحمدرضاهمدانهمدان5680

کاردرمانی کارشناسی6479538617لیسانس429-د-کسرائیمحمدهمدانهمدان5681

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4172009727آزمایشگاه304-آ-عسوریاکبرهمدانهمدان5682

داخلی بیماریهای تخصص3871401471پزشکان35165نظری شاهحمیدهمدانهمدان5683

عمومی جراحی تخصص3874596494پزشکان46820شبیریسیدمحمدرضاهمدانهمدان5684

داروسازی حرفهای دکترای3875827279داروسازان18248-دشکریمرضیههمدانهمدان5685

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3871461636پزشکان111084شمسمهدیهمدانهمدان5686

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4132425746پزشکان57030صادقیاناحمدهمدانهمدان5687

دست جراحی فلوشیپ3960745087پزشکان73905صارمیحسینهمدانهمدان5688

بیهوشی تخصص2871866880پزشکان44107طاهرعباسهمدانهمدان5689

پزشکی حرفهای دکترای3873404109پزشکان99415طاهریآتوساهمدانهمدان5690

(باکتریولوژی) آزمایشگاهی باکتریشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای3961165130آزمایشگاه3955-آطاهریمحمدهمدانهمدان5691

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص0041269632پزشکان65082ظاهریشهدادهمدانهمدان5692

باروری بهداشت (Ph.D) تخصصی دکترای3873346117مامایی19278-مفریدونیبیتاهمدانهمدان5693



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1818324849پزشکان92950پور قدیمیحمیدرضاهمدانهمدان5694

پزشکی حرفهای دکترای3875630513پزشکان134163کامرانیسحرهمدانهمدان5695

گرمسیری و عفونی بیماریهای تخصص2269178653پزشکان33047کرامتفریباهمدانهمدان5696

عمومی جراحی تخصص3874504190پزشکان110006کریمیبابکهمدانهمدان5697

کودکان بیماریهای تخصص3874412180پزشکان38719کهائیرامینهمدانهمدان5698

کودکان بیماریهای تخصص0040193901پزشکان34741کیانیافسونهمدانهمدان5699

دست جراحی فلوشیپ3871523607پزشکان37335شکوه کیهانحسنهمدانهمدان5700

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص1372877770پزشکان74750گودرزیعلیهمدانهمدان5701

پزشکی حرفهای دکترای4130635077پزشکان67528گودرزیعلیهمدانهمدان5702

(ارتوپدی) مفاصل و استخوان جراحی تخصص3873420465پزشکان104480مجیدیمرتضیهمدانهمدان5703

مامایی ارشد کارشناسی3874863239مامایی1513-ممجیدیمنیژههمدانهمدان5704

تغذیه علوم کارشناسی2003027955لیسانس2588-تمنش محمدیعلیهمدانهمدان5705

پزشکی حرفهای دکترای3874627918پزشکان72901مدرکیانعلیرضاهمدانهمدان5706

تغذیه علوم کارشناسی0532934326لیسانس454-تنهاوندی مظفریرویاهمدانهمدان5707

(نورولوژی) اعصاب و مغز بیماریهای تخصص3873396971پزشکان94744معتقدمهیارهمدانهمدان5708

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص1287779816پزشکان25639اصفهانی منصفعلیرضاهمدانهمدان5709

پزشکی حرفهای دکترای1861211317پزشکان113265مواالتمهدیهمدانهمدان5710

زایمان و زنان تخصص3874501914پزشکان104576موشیدیفائزههمدانهمدان5711

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای1288139888پزشک100671آبادی حبیب هاشمیمامکهمدانهمدان5712

مامایی کارشناسی4051553078مامایی32016-منیا هاشمیفاطمههمدانهمدان5713

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص1218701781دندانپزشکان83722وفائیفریبرزهمدانهمدان5714

مامایی کارشناسی4591212041مامایی5372-میاوریکارولینهمدانهمدان5715

بزرگساالن (کاردیولوژی اینترونشنال) عروق و قلب مداخلهای اقدامات فلوشیپ3874508625پزشکان99860یزدیامیرحسینهمدانهمدان5716

پزشکی حرفهای دکترای3874423239پزشکان42294یزدیمنصورههمدانهمدان5717

پزشکی حرفهای دکترای3256949851پزشکان33140باوندپور زاده یعقوبمحمدرضاهمدانهمدان5718

مامایی کارشناسی4449609891مامایی3095-مامیرآبادی اسالمیاعظماردکانیزد5719

پزشکی حرفهای دکترای4449620623پزشکان66258اردکانی افخمیغالمرضااردکانیزد5720

آزمایشگاهی علوم حرفهای دکترای4449840186آزمایشگاه580-آ-ععقدا افخمیمحمداردکانیزد5721

گردن و سر جراحی و بینی گلو، گوش، تخصص4449622529پزشکان60773آباد شریف انصاریمحمداردکانیزد5722

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4449681053پزشکان108201زاده حسینیسیدمهدیاردکانیزد5723

ایرانی سنتی طب (Ph.D) تخصصی دکترای4449661850پزشک97140خیوهعلیاردکانیزد5724

داخلی بیماریهای تخصص4430576394پزشکان115610یزدی زارعیانزهراساداتاردکانیزد5725

کار طب تخصص4449660579پزشکان93367اردکانی الدینی شجاعاحمداردکانیزد5726

داروسازی حرفهای دکترای4449713631داروسازان14566-داردکانی الدینی شجاعمصطفیاردکانیزد5727

عروق و قلب بیماریهای تخصص4449574931پزشکان29732اردکانی عابدیحسناردکانیزد5728

پزشکی حرفهای دکترای4449616529پزشکان67610اردکانی عضدزادهامیرولیاردکانیزد5729

پزشکی حرفهای دکترای4449632028پزشکان74260اردکانی فتاحیاحمداردکانیزد5730

پزشکی حرفهای دکترای4449638311پزشکان72130اردکانی فتاحیحسیناردکانیزد5731

مامایی کارشناسی4440019307مامایی31414-ماردکانی فتوحیزهرهاردکانیزد5732



(اپتومتری) بیناییسنجی کارشناسی4449971401لیسانس1591-بکرمانیانطاهرهاردکانیزد5733

کار طب تخصص4721294050پزشکان91777زاده لوکزیبااردکانیزد5734

دندانپزشکی حرفهای دکترای4449612531دندانپزشکان54634اردکانی مالحسینیشعبانعلیاردکانیزد5735

دندانپزشکی حرفهای دکترای4480008411دندانپزشکان161515میبدی آخوندیکامرانمیبدیزد5736

پزشکی حرفهای دکترای4489761546پزشکان122542میبدی آخوندیهدایتمیبدیزد5737

فیزیوتراپی کارشناسی4489690657لیسانس529-ففیروزآبادی برجستهاله ذبیحمیبدیزد5738

داروسازی حرفهای دکترای4489904541داروسازان13289-دبرزگرپورشورکیداودمیبدیزد5739

پزشکی حرفهای دکترای4489301081پزشکان65343آبادی ده بیکیکمالمیبدیزد5740

پزشکی حرفهای دکترای4432773987پزشکان136218پور حسینیسیدهادیمیبدیزد5741

پزشکی حرفهای دکترای4480002286پزشکان153944مهرجردی دهقانفهیمهمیبدیزد5742

تغذیه علوم کارشناسی4489301170لیسانس604-تآبادی ده زارعرضامیبدیزد5743

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4489693974پزشکان63206مهرجردی زارعمحمدمیبدیزد5744

دندانپزشکی حرفهای دکترای4480037128دندانپزشکان153612زهرائیحسینمیبدیزد5745

پزشکی حرفهای دکترای4489508158پزشکان75903شورکی شیخیعلیمیبدیزد5746

پزشکی حرفهای دکترای4432411635پزشکان113009عزیزالدینیالدین سیدشهابمیبدیزد5747

پزشکی حرفهای دکترای4489508395پزشکان62034شورکی فاضلیمحمدحسنمیبدیزد5748

دندانپزشکی حرفهای دکترای4489881495دندانپزشکان71668نیا فاطمیحسنمیبدیزد5749

پزشکی حرفهای دکترای4489789939پزشکان133151فالحمحمدجوادمیبدیزد5750

داخلی بیماریهای تخصص4449566947پزشکان34672میبدی نبیجاللمیبدیزد5751

پزشکی حرفهای دکترای4459959135پزشکان146925سخویدی یوسفیمحسنمیبدیزد5752

دندانپزشکی حرفهای دکترای0064174646دندانپزشکان83123امیدیفرزادیزدیزد5753

پزشکی حرفهای دکترای4431644385پزشکان87387امیرحیدریمهدییزدیزد5754

پزشکی حرفهای دکترای4432185295پزشکان48864اللهی ایتسیدمحمدصادقیزدیزد5755

پزشکی حرفهای دکترای4489254229پزشکان72444میبدی آخوندیبهروزیزدیزد5756

پزشکی حرفهای دکترای4489720191پزشکان97516میبدی آخوندیزهرهیزدیزد5757

پزشکی حرفهای دکترای4432666935پزشکان41007بحریمحمدمهدییزدیزد5758

کودکان بیماریهای تخصص4432604573پزشکان30332فر توحیدیمحمدحسینیزدیزد5759

سرطان جراحی فلوشیپ4432705590پزشکان81437ندوشن جعفریجمالیزدیزد5760

گفتاردرمانی ارشد کارشناسی4420383933لیسانس2206-گنعیمی جعفریعلییزدیزد5761

(الپاراسکوپی) درونبین جراحی فلوشیپ4431692215پزشکان92417جواهریعطیهیزدیزد5762

عمومی جراحی تخصص4459604401پزشکان25458زاده صادقی حاجیحسینیزدیزد5763

(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص4433625779پزشکان143304حبابحمیرایزدیزد5764

اعصاب و مغز جراحی تخصص4431762736پزشکان97149حبوباتیحمیدیزدیزد5765

پزشکی حرفهای دکترای4433471593پزشکان142027ندوشن حسینیسیدابوالفضلیزدیزد5766

مامایی کارشناسی3350100104مامایی44976-محشمتیفرشتهیزدیزد5767

(پروستودانتیکس) دندانی پروتزهای تخصص4431866582دندانپزشکان127041میبدی حکیمیمحمدرضایزدیزد5768

فیزیوتراپی کارشناسی4431519009لیسانس969-فزاد خاکمحمدعلییزدیزد5769

پزشکی میکروبشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4431369244آزمایشگاه1870-آخلیلیمحمدباقریزدیزد5770

درد فلوشیپ4431663754پزشکان95920خوشبینمسعودیزدیزد5771



(پاتولوژی) آسیبشناسی تخصص5039457431پزشکان55734درگاهیماندانایزدیزد5772

پزشکی حرفهای دکترای3110681064پزشکان61323دریجانیمحمدیزدیزد5773

روانپزشکی تخصص5529882048پزشکان70459دستجردیقاسمیزدیزد5774

روانپزشکی تخصص0047779251پزشکان40954دشتیناصریزدیزد5775

مامایی کارشناسی5529659731مامایی10092-مشیری دهصفیهیزدیزد5776

عمومی جراحی تخصص0930780469پزشکان54941دهستانیمحمدیزدیزد5777

پزشکی حرفهای دکترای5519682641پزشکان128145عزآبادی راعیعلییزدیزد5778

پزشکی حرفهای دکترای1288035659پزشکان77458رسولیهالهیزدیزد5779

زایمان و زنان تخصص4432537159پزشکان127478زنبقلیالیزدیزد5780

دندانپزشکی حرفهای دکترای4433126101دندانپزشکان90273ساالریمحمدمهدییزدیزد5781

پزشکی حرفهای دکترای4432724803پزشکان91324جو سعادتمحمدحسینیزدیزد5782

قلب بالینی الکتروفیزیولوژی فلوشیپ4431755233پزشکان103140طزرجانی سیدحسینیسیدمصطفییزدیزد5783

پزشکی حرفهای دکترای5439952144پزشکان138244پناه صادقیفاطمهیزدیزد5784

فیزیوتراپی کارشناسی4489699395لیسانس902-فنژاد صباغیمحسنیزدیزد5785

پزشکی حرفهای دکترای4431506322پزشکان39639صفارمجیدیزدیزد5786

بیهوشی تخصص3701322643پزشکان25756هرفته عباسیحمیدرضایزدیزد5787

پزشکی حرفهای دکترای4432232668پزشکان45071فهادان عبدلیعلیمحمدیزدیزد5788

مامایی کارشناسی1815330147مامایی10655-معالکممریمیزدیزد5789

(بزرگساالن انکولوژی هماتولوژی) بزرگساالن سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق4430577870پزشکان39506یزدی فراتمحمدیزدیزد5790

پزشکی حرفهای دکترای4431721118پزشکان101650زادی فرحمحمدهادییزدیزد5791

فیزیوتراپی کارشناسی4430518076لیسانس880-ففالحتیمحمدمهدییزدیزد5792

اورژانس طب تخصص4431183361پزشکان81073ندوشن قوهمحمدرضایزدیزد5793

سیتوژنتیک حرفهای دکترای4459661314آزمایشگاه3088-آکالنترسیدمهدییزدیزد5794

پزشکی حرفهای دکترای0452499267پزشکان90739یزدی گیاهیمهرنوشیزدیزد5795

پزشکی حرفهای دکترای4432245761پزشکان98514لسانمحسنیزدیزد5796

داروسازی حرفهای دکترای4430761264داروسازان6995-دلطفعلیانیمحمدرضایزدیزد5797

پزشکی حرفهای دکترای0052851230پزشکان70825اردکانی متالهیاحمدرضایزدیزد5798

درد فلوشیپ4431616128پزشکان81217پور محسنامیرمحمدیزدیزد5799

(بزرگساالن انکولوژی هماتولوژی) بزرگساالن سرطان و خون بیماریهای تخصص فوق4432216761پزشکان35472زاده مرتضویسیدمحمدرضایزدیزد5800

سمشناسی (Ph.D) تخصصی دکترای4489659652داروسازان2181-دمهرجردی مصدقمحمدحسینیزدیزد5801

قانونی پزشکی تخصص4431658890پزشکان86600یزدی مصطفویسیدنادریزدیزد5802

پزشکی حرفهای دکترای4432394803پزشکان111392میرجلیلیسیدرضایزدیزد5803

(اورولوژی) تناسلی و ادراری مجاری کلیه، جراحی تخصص4432731877پزشکان99395میرجلیلیمحمد سیدعلییزدیزد5804

تغذیه علوم کارشناسی4420432101لیسانس6933-تمیرفخرالدینسیدابوالقاسمیزدیزد5805

پزشکی حرفهای دکترای4431517431پزشکان31890یزدی ناظمیانرضایزدیزد5806

مامایی کارشناسی1379082358مامایی14067-منقشیننازیالیزدیزد5807

پزشکی حرفهای دکترای4431586598پزشکان64872 نمایندهمهدیه سیدهیزدیزد5808

پزشکی حرفهای دکترای5039617658پزشکان66819پور واعظسیدمحمودیزدیزد5809

(رادیولوژی) تصویربرداری تخصص4431769145پزشکان100405شاهی وفائیعلییزدیزد5810



توانبخشی و فیزیکی پزشکی تخصص4430535264پزشکان68778نسب وفائیمحمدرضایزدیزد5811


