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 1/8/91 -دٍؿٌبِ 1

 سٍص هلي اطالع سػبًي ّپبتيت
دكتشهحوذسضبصبئيٌي، هذيشگشٍُ هببسصُ بب بيوبسيْب ٍ سئيغ 

كض بْذاؿت  ؿْشػتبى هش
 ّپبتيتبيوبسي 

0772 241 

0912 

 اُ آغبص ّفتِ پيـگيشي اص هؼوَهيت
دكتشپشٍيي اػكٌذسي، كبسؿٌبع هؼئَل اطالع سػبًي داسٍ ٍ 

ػوَم هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ داًـگبُ 
 اُ پيـگيشي اص هؼوَهيت

 

09127440153 

 

 اّويت آهبس ٍ بشًبهِ سيضيآهبس داًـگبُ  هؼئَل اداسُ آقبئي،ػببع دكتش سيضي بشًبهِ سٍسٍص آهب
09127425800 

 

 (ع)ؿْبدت اهبم هحوذ ببقش 2/8/91-ػِ ؿٌبِ  2
حجت االػالم ٍالوؼلويي حبج آقب چْشي، هؼئَل 

ًْبدًوبيٌذگي هقبم هؼظن سّبشي دس داًـگبُ 
 09127508105 (ع)ؿْبدت اهبم هحوذ ببقش

 5/8/91 -جوؼِ  3

 ػيذ ػؼيذ قشببى
الم ٍالوؼلويي حبج آقب چْشي، هؼئَل  حجت االع

ًْبدًوبيٌذگي هقبم هؼظن سّبشي دس داًـگبُ 
 09127508105 ػيذ ػؼيذ قشببى

 جْبًي كبسدسهبًي سٍص
كبسدسهبى هشكض آهَصؿي دسهبًي آيت الِ  هشضيِ پـن داسفشد،

هَػَي 
 09370783890 كبسدسهبًي

 (ع)ٍالدت اهبم ّبدي  10/8/91 -ؿٌب4ِ 4
م ٍالوؼلويي حبج آقب چْشي، هؼئَل حجت االػال

ًْبدًوبيٌذگي هقبم هؼظن سّبشي دس داًـگبُ 
 09127508105 (ع)ٍالدت اهبم ّبدي 

 13/8/91 -ؿٌبِ  5

 ػيذ ػؼيذ غذيشخن
حجت االػالم ٍالوؼلويي حبج آقب چْشي، هؼئَل  

ًْبدًوبيٌذگي هقبم هؼظن سّبشي دس داًـگبُ 
 09127508105 ػيذ ػؼيذ غذيشخن

سٍص هببسصُ بب  -ٍص داًؾ آهَصس

اػتكببسجْبًي 

دكتشػيذ صيي الؼببذيي صفَي، هؼبٍى فشٌّگي ٍ اهَس 

داًـجَيي 

سٍص هببسصُ  -سٍص داًؾ آهَص

بب اػتكببسجْبًي 
09124147442 
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 17/8/91 -ؿٌبِ 4 6
ي سٍص ساديَلَط

 ( Xكـف اؿؼِ) 

هذيشگشٍُ ساديَلَطي اػتبى، سئيغ ، دكتشكبهشاى آرسخَيؾ

ٍػضَ ّيبت ػلوي  هشكضآيت الِ هَػَي ساديَلَصيبخؾ 

داًـگبُ 

ساديَلَطي 
09122310548 

 

 20/8/91 -ؿٌبِ  7
 09127433973 سٍصخبًَادُ ، هـبٍساهَس ببًَاى ٍ خبًَادُ اػتبًذاسي ٍ داًـگبُآرسآٍاصُ سٍصخبًَادُ

 09121411468 كشين ببصًـؼتگبىتحبج حويذ حؼٌي، هؼبٍى تَػؼِ هذيشيت ٍ هٌببغ داًـگبُ تكشين ببصًـؼتگبى 

 (ػفًَت سيِ)جْبًي پٌَهًَي  سٍص 21/8/91 -يكـٌبِ 8
سئيغ  ٍ هذيشگشٍُ هببسصُ بب بيوبسيْب دكتشهحوذسضبصبئيٌي،

بْذاؿت  ؿْشػتبى  هشكض
 ػفًَت سيِ

0772 241 

0912 

9 
 -دٍؿٌبِ

22/8/91 
 آغبص ّفتِ حوبيت اص بيوبساى كليَي

 09122423508 كليَي ي ّبيبيوبسٍّيئت ػلوي داًـگبُ دكتشحؼي يبسي، اسٍلَطيؼت ٍ ػض

هحوذسضب طْوبػبي، سئيغ اًجوي حوبيت اص بيوبساى كليَي 

اػتبى صًجبى 

هؼشفي ٍ اقذاهبت اًجوي دس 

خذهت بِ بيوبساى 
09122422784 

اػوبػيل سحوبًي، هـبٍس سئيغ داًـگبُ ٍ هذيش سٍابط ػوَهي 
ٍ  ّبدسآهَصؽًقؾ سػبًِ 

ّب ػبًي بيوبسياطالع س

09121417607 

 

 سٍص جْبًي ديببت 23/8/91-ؿٌبِ 3 10

،ػضَ ّيبت ػلوي  ، فَق تخصص غذددكتش هجيذ ٍليضادُ

، هؼبٍى پظٍّـي هشكض تحقيقبت هتببَليك ٍ سئيغ داًـگبُ

 ّيبت هذيشُ اًجوي ديببت

فؼبليت ّب ٍ اّذاف اًجوي 

ديببت ٍ اّويت بيوبسي 

 ديببت

09121058509 

 23/8/91 -بِ ؿي3 11
روز جهاني يادواره قربانيان حوادث 

 ترافيكي
 سئيغ اٍسطاًغ اػتبى ، هَػَي صادُ سضبػيذ دكتش

ػلل هٌجش بِ فَت قشببًيبى 

 تشافيكي
09125427145 


