
 

 
 

 34/34 بهداشت دکتر منصور رضاییآقای 

 29/34 پرستاری و مامایی دکتر مرضیه کبودیخانم 

 34/34 پیراپزشکی آقای بیژن صبور

 44/34 داروسازی دکتر یلدا شکوهی نیاخانم 

 05/35 پیراپزشکی آقای رضا پور میرزا کلهری

 93/35 دندانپزشکی دکتر معصومه عیوضیخانم 

 94/42 پزشکی دکتر سیروس جلیلیآقای 

 49/42 پزشکی روشنخواهدکتر شیوا خانم 

 50/42 دندانپزشکی دکتر روح اله شریفیآقای 

 4/44 بهداشت دکتر یحیی پاسدار آقای

 44/44 بهداشت دکتر احسان صادقی آقای

 94/44 پیراپزشکی آقای ارسالن نادری پور

 30/44 پیراپزشکی آقای افشین گودرزی
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 43/44 دندانپزشکی دکتر حسام الدین نظری آقای

 43/44 دندانپزشکی دکتر حمیدرضا مظفری آقای

 43/44 پیراپزشکی دکتر یحیی صفریآقای 
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 0/45 دندانپزشکی دکتر نفیسه نیک کردارخانم 

 

 

 



 03/444 دکتر ماری عطاییخانم 
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 42/453 دکتر جالل شاکری آقای
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 53/454 مظفر ازنبدکتر آقای
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 43/22 فرهاد نعلینیدکتر آقای
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 43/23 محمدغریب صالحیدکترآقای 
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 29/34 دکتر مرضیه کبودی خانم

 94/43 خانم فرشته جاللوندی

 29/45 آقای دکتر علیرضا خاتونی

 

 


