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 1391به تفکيک دانشکده طي سال  [غيرباليني]ستياريتخصصيدهاي مقطع  رشته - 1جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 اپيدميولوژي بهداشت

 داروسازي باليني داروسازي

 دندانپزشکي

 

 ارتودانتيکس

 صورت و ودهان فک شناسي آسيب

 اندودانتيکس

 بيماريهاي دهان فک وصورت

 بيماريهاي دهان و تشخيص

 پروتز دندان

 پريودانتيکس

 جراحي فک وصورت

 دندانپزشکي ترميمي

 دندانپزشکي كودكان

 راديولژي فک ودهان وصورت

 

 

 

 1391به تفکيک دانشکده طي سال  بالينيدستياريتخصصيهاي مقطع  رشته - 2جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 پزشکي

 آسيب شناسي

 بيماريهاي  مغز و اعصاب

 بيماريهاي پوست

 بيماريهاي داخلي

 وني گرمسيريبيماريهاي عف

 بيماريهاي قلب و عروق

 بيماريهاي كودكان

 بيهوشي

 پرتودرماني

 پزشکي اجتماعي

 پزشکي قانوني

 پزشکي هسته اي

 پزشکي ورزشي

 جراحي استخوان ومفاصل

 جراحي عمومي

 تناسلي جراحي كليه ومجاري ادراري 

 جراحي مغزواعصاب

 چشم پزشکي

 راديولوژي

 روانپزشکي

 زنان و زايمان

 سطب اورژان

 طب سالمندي

 طب فيزيکي و توانبخشي

 طب كار

 سروگردن وجراحي وبيني وحلق گوش
 

 

 1391به تفکيک دانشکده طي سال  Ph.Dدکترايهاي مقطع  رشته - 3جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 بهداشت

 اپيدميولوژي

 اقتصاد سالمت

 آمار زيستي

 سالمت يآموزش بهداشت و ارتقا

 انگل شناسي پزشکي

 سي پزشکيايمني شنا

 باكتري شناسي پزشکي

 حشره شناسي پزشکي

 سالمت در باليا وفوريت ها

 سياستگذاري سالمت

 قارچ شناسي پزشکي

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 مهندسي  بهداشت محيط

 مهندسي بهداشت حرفه اي

 ويروس شناسي پزشکي

 پرديس بين الملل دانشگاه

 اپيدميولوژي

 آمار زيستي

 سالمت يارتقا آموزش بهداشت و

 انگل شناسي

 ايمني شناسي پزشکي

 باكتري شناسي پزشکي

 بيوتکنولوژي

 پرستاري

 پزشکي مولکولي

 حشره شناسي ومبارزه باناقلين

 روانشناسي باليني

 ژنتيک پزشکي

 سالمت در باليا و فوريتها

 سياستگذاري سالمت

 علوم  تغذيه

 علوم اعصاب

 فارماكولوژي

 فيزيوتراپي

 فيزيولوژي

 مانيكاردر

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 مطالعات اعتياد

 اي مهندسي بهداشت حرفه

 مهندسي بهداشت محيط

 نانوفناوري پزشکي

 ويروس شناسي

 پرستاري و مامائي
 بهداشت باروري

 پرستاري

 پيراپزشکي

 انفورماتيک پزشکي

 مديريت اطالعات سالمت

  هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون 
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 1391به تفکيک دانشکده طي سال  Ph.Dدکترايهاي مقطع  رشته - 3ل ادامه جدو

 يليرشته تحص دانشکده

 پزشکي

 اخالق پزشکي

 آموزش پزشکي

 انگل شناسي پزشکي

 ايمني شناسي پزشکي

 باكتري شناسي پزشکي

 بيوشيمي باليني

 بيولوژي توليد مثل

 ژنتيک پزشکي

 سالمند شناسي

 علوم تشريحي

 فارماكولوژي

 شکيفيزيک پز

 فيزيولوژي

 مهندسي پزشکي )بيوالکتريک(

 ويروس شناسي 

 توانبخشي

 اعضاي مصنوعي

 شنوايي شناسي

 فيزيوتراپي

 كاردرماني

 گفتاردرماني

 داروسازي

 اقتصاد و مديريت دارو

 داروسازي هسته اي

 زيست فناوري دارويي

 زيست مواد دارويي

 داروشناسي  سم شناسي 

 شيمي داروئي

 فارماسيوتيکس

 اكوگنوزيفارم

 كنترل دارو

 نانوفناوري دارويي

 دندانپزشکي
 سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي

 مواد دنداني

 طب سنتي
 داروسازي سنتي

 طب سنتي ايراني

 علوم  تغذيه علوم تغذيه و رژيم شناسي

 روانشناسي باليني و سالمت روان يعلوم رفتار

 فناوريهاي نوين پزشکي

 بيوتکنولوژي پزشکي

 ي مولکوليپزشک

 علوم اعصاب

 علوم سلولي كاربردي

 مطالعات اعتياد

 مهندسي بافت 

 نانو فناوري پزشکي

 مديريت و اطالع رساني پزشکي

 اقتصاد سالمت

 سالمت در بالياوفوريت ها

 سياستگذاري سالمت

 مديريت اطالعات بهداشتي

  مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

 1391به تفکيک دانشکده طي سال  قتخصصفوهاي مقطع دكتراي  رشته  -4جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 پزشکي

 آلرژي و ايمونولوژي باليني

 ايمونولوژي وآلرژي اطفال

 بيماريهاي ريه

 بيماريهاي قلب و عروق

 جراحي اطفال

 جراحي عروق

 جراحي قفسه صدري

 جراحي قلب و عروق

 پالستيک ترميمي و سوختگي جراحي

 خون و سرطان اطفال

 وسرطان وبالغينخون 

 روانپزشکي اطفال

 روماتولوژي

 روماتولوژي كودكان

 ريه كودكان

 عفوني اطفال

 غدد درون ريز و متابوليسم كودكان

 غدددرون ريز و متابوليسم

 قلب اطفال

 كليه اطفال

 گوارش اطفال

 گوارش و كبد بالغين

 مغز و اعصاب اطفال

 نفرولوژي

  نوزادان
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 1391به تفکيک دانشکده طي سال  شناسيپيوستهکارهاي مقطع  رشته  -5جدول 

 تحصيلي رشته دانشکده

 بهداشت

 بهداشت عمومي

 مهندسي بهداشت حرفه اي

 مهندسي بهداشت محيط

 پرديس بين الملل دانشگاه

 پرتو درماني

 راديولوژي

 هوشبري

 پرستاري و مامائي
 پرستاري

 مامايي

 پيراپزشکي

 اتاق عمل

 پرتو درماني

 پزشکي هسته اي

 راديولوژي

 علوم آزمايشگاهي

 فناوري اطالعات سالمت

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 هوشبري

 توانبخشي

 اعضاي مصنوعي و وسايل كمکي

 بينايي سنجي

 شنوايي شناسي

 فيزيوتراپي

 كاردرماني

 گفتاردرماني

 داروسازي داروسازي

 ساخت پروتز هاي دنداني دندانپزشکي

 شکيمديريت و اطالع رساني پز

 فناوري اطالعات سالمت

 كتابداري در شاخه پزشکي

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

 1391به تفکيک دانشکده طي سال  دکترايعموميهاي مقطع  رشته  -6جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

پرديس بين الملل 

 دانشگاه

 پزشکي

 داروسازي

 دندانپزشکي

 پزشکي پزشکي

 داروسازي داروسازي

 دندانپزشکي شکيدندانپز
 

 1390به تفکيک دانشکده طي سال  کارشناسيناپيوستههاي مقطع  رشته  -7جدول 

 تحصيلي رشته دانشکده

 بهداشت

 بهداشت عمومي

 حشره شناسي پزشکي

 مهندسي بهداشت حرفه اي

 مهندسي بهداشت محيط

 پيراپزشکي

 اتاق عمل

 تکنولوژي راديولوژي

 علوم آزمايشگاهي

 فوريت هاي پزشکي

 مدارك پزشکي

 هوشبري

 پروتز هاي دنداني دندانپزشکي
 

 1391به تفکيک دانشکده طي سال  کارشناسيارشدهاي مقطع  رشته  - 8جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 بهداشت

 اپيدميولوژي

 ارزيابي فناوري سالمت

 ارگونومي

 اقتصاد بهداشت

 آمار زيستي

 آموزش بهداشت

 انگل شناسي پزشکي

 زشکيايمني شناسي پ

 بهداشت و ايمني موادغذايي

 حشره شناسي پزشکي ومبارزه باناقلين

 قارچ شناسي پزشکي

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 مهندسي بهداشت حرفه اي

 مهندسي بهداشت محيط

 ميکروب شناسي

 ميکروب شناسي مواد غدايي

 ويروس شناسي پزشکي

 پرديس بين الملل دانشگاه

 انفورماتيک پزشکي

 هداشتآموزش ب

 انگل شناسي

 ايمني شناسي پزشکي

 بيوتکنولوژي

 پرستاري

 پرستاري مراقبتهاي ويژه

 علوم  تغذيه

 علوم تشريحي

 فيزيک پزشکي

 فيزيوتراپي

 مامائي

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 ميکروب شناسي

 پرستاري و مامائي

 پرستاري

 پرستاري سالمند

 پرستاري مراقبتهاي ويژه

 ويژه  نوزادان پرستاري مراقبتهاي

 مامايي

 پزشکي

 آموزش پزشکي

 انگل شناسي پزشکي

 ايمني شناسي پزشکي

 بيوشيمي باليني

 روانشناسي باليني

 ژنتيک انساني

 سم شناسي عمومي

 علوم تشريحي

 فيزيک پزشکي

 فيزيولوژي

 قارچ شناسي پزشکي

 مهندسي پزشکي)بيوالکتريک(

 ميکروب شناسي

 ويروس شناسي
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 1391به تفکيک دانشکده طي سال  کارشناسيارشدهاي مقطع  رشته   -8ادامه جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 پيراپزشکي

 انفورماتيک پزشکي

 خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون

 راديوبيولوژي وحفاظت پرتويي

 زيست فناوري پزشکي

 فناوري اطالعات سالمت

 كتابداري واطالع رساني پزشکي

 مدارك پزشکي

 توانبخشي

 عضاي مصنوعيا

 بينايي سنجي

 شنوايي شناسي

 فيزيوتراپي

 فيزيوتراپي ورزش

 كاردرماني

 كاردرماني رواني

 گفتاردرماني

 مديريت توانبخشي

 نظارت بر امور داروئي داروسازي

 علوم تغذيه و رژيم شناسي
 علوم  تغذيه

 علوم بهداشتي در تغذيه

 روانشناسي باليني و سالمت روان يعلوم رفتار

 نانو فناوري پزشکي هاي نوين پزشکي اوريفن

 آموزش پزشکي )غير حضوري( مجازي

 مديريت و اطالع رساني پزشکي

 ارزيابي فناوري سالمت

 اقتصاد بهداشت

 آمار زيستي

 انفورماتيک پزشکي

 علوم كتابداري و اطالع رساني پزشکي

 فناوري اطالعات سالمت

 مدارك پزشکي

 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 

 

 1391به تفکيک دانشکده طي سال  فلوشيپهاي مقطع  رشته  -9جدول 

 يليرشته تحص دانشکده

 طب روان تني پرديس بين الملل دانشگاه

 پزشکي

 اتولوژي و نورواتولوژي

 اختالالت كف لگن

 ارتوپدي كودكان

 اروانکولوژي

 ارولوژي اطفال

 استرابيسم

 اكو كارديوگرافي

 اكولوپالستيک

 ولوژيالکتروفيزي

 اندويورولوژي

 آنکولوژي زنان

 اينترونشنال كارديولوژي

 اينترونشنال كارديولوژي در كودكان و نوجوانان

 بيهوشي قلب

 پريناتولوژي

 الکترو فيزيولوژي  پيس ميکرو اينترو نشنال 

 پيوند كليه

 جراحي درون بين

 جراحي درون بين زنان

 جراحي دست

 جراحي زانو

 جراحي ستون فقرات

 ر و گردنجراحي س

 جراحي سرطان

 جراحي كولوركتال

 درد

 درماتوپاتولوژي

 راديولوژي مداخله اي

 رينولوژي

 سوختگي

 طب تسکيني

 طب روان تني

 قرنيه

 گلوكوم

 مراقبتهاي ويژه پزشکي

 نارسايي قلب

 نازائي

 ويتره ورتين

 دندانپزشکي
 ايمپلنت دنداني

 ليزر دندانپزشکي
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خانهبهداشتروستايي

درمانيروستاييمرکزبهداشتي

پايگاهبهداشتشهري

روستايي[-درمانيشهريدرمانيشهري]مرکزبهداشتيمرکزبهداشتي


 ند:هستروستاييدرمانيبهداشتيمرکزوبهداشتروستاييهايخانهروستاهادردرمانيخدماتبهداشتيارائهکنندهواحدهاي

 بهداشتروستاييالف(خانه
 يا يک جمعيت، ارتباطي[ و امکاناتشرايط جغرافيايي]بويژه  به بسته كه كشور است بهداشتي و درماني هاي شبکه نظام در خدمت ارائه واحد ترين محيطي بهداشت خانه

 كاركنان از شغلي رده تنها يک بهداشت باشد. در خانه فر مين 2،000جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت حدود  .دارند خود خدمات پوشش در را روستا چند

شان در منطقه تحت پوشش خانه بهداشت است[ و لزوماً بايستي براي هر خانه بهداشت مركب از هر  بومي بودن و سکونت ها آنبهداشتي]بهورز؛ كه شرط الزامي براي 

 .است متغير ها آن و جمعيت پوشش تحت روستاهاي پراكندگي به توجه با بهداشت خانه يک بهورزان تعداد .كنند مي دو جنس مرد و زن باشند خدمت

هاي  گروه تشکيل بهداشت عمومي؛ آموزش روزانه؛ عملکرد اطالعات ثبت جمعيت؛ ساالنه سرشماري منازل؛ بازديد :از است عبارت بهداشت خانه وظايف ترين عمده

 دانش از مراقبت و مدارس بهداشت اي؛ هاي تغذيه مراقبت و آموزش خانواده؛ تنظيم كودكان؛ از مراقبت باردار؛ زنان از مراقبت محلي؛ بهداشت شوراهاي و داوطلب

 بيماريابي؛ غذايي؛ مواد توزيع و تهيه مراكز و اماكن عمومي محيط نظارت بر بهداشت اي؛ حرفه موازين بهداشت بر نظارت سازي؛ ايمن دندان؛ و دهان بهداشت آموزان؛

 همکاري با دانشجويان اعزامي و ... بيماريها؛ بازتواني و كمک به معلوالن؛ درمان پيگيري ها؛ اوليه؛ واكسيناسيون، تزريقات و پانسمان؛ ارجاع فوريت هاي مکانجام ك

درمانيروستاييبهداشتيب(مرکز

تعدادي خانه بهداشت  واحد شود. اين مي پزشک عمومي اداره بوسيله كه است روستايي مناطق در مستقر دولتي پزشکي واحد تنها روستايي درماني بهداشتي مركز

 ارجاع طريق نيز از را خود پوشش تحت جمعيت و بستري تخصصي درمان پذيرد كه نيازهاي را مي ها آننفر را پشتيباني و ارجاعات  9،000روستايي با جمعيتي حدوداً 

 است اي گونه آن به تابعه بهداشت هاي خانه استقرار محل روستاهاي به نسبت روستايي درماني بهداشتي تقرار مركزاس كند. محل مي تأمين شهرستان بيمارستان با ارتباط و

 بندي دسته و آوري، كنترل جمع :عبارتست از درماني روستايي بهداشتي مركز وظايف ترين عمده د.گير مي قرار آن روستاها جمعيت طبيعي حركت مسير در كه مركز

 در مشاركت دندان؛ و دهان بهداشت خدمات ارائه هاي بهداشت تابعه؛ پذيرش بيماران ارجاعي از خانه بهداشتي، هاي برنامه اجراي و كنترل، پيگيري مارها؛آ و اطالعات

 بهورزان و معاينه و درمان موارد هاي بهداشت به منظور كنترل فعاليت هاي خانه از هفتگي مستمر و منظم پاراكلينيکي؛ بازديد آزمايشات انجام آموزشي؛ هاي فعاليت

 .پزشک توسط ويزيت نيازمند

 در حدود جمعيتي عبور گلوگاه و قرار گرفته ديگر درماني بهداشتي مركز چند طبيعي حركت مسير در كه روستايي درماني بهداشتي مراكز از برخي در :1تبصره

 ضميمه "زايماني تسهيالت" با نام بخشي تجاوز نمايد يک ساعت از زايشگاه يا داراي بيمارستان منطقه شهري نزديکترين نيز تا محل اين و فاصله باشد نفر 20،000

گذاردن  زايمان؛ از بعد مراقبت طبيعي؛ هاي زايمان جهت انجام آنان آموزش و منطقه روستايي ماماهاي با ارتباط آن وظيفه گردد كه مي روستايي درماني بهداشتي مركز

IUD تابعه است. بهداشت هاي خانه به سركشي و بهداشتي هاي برنامه در مشاركت خانواده؛ تنظيم ؛اسمير پاپ تهيه؛ 

 هدايت و رهبري با ديده]كاردان يا كارشناس بهداشت، تکنسين آزمايشگاه، تکنسين دارويي و بهيار[ دوره كاركنان از اي مجموعه روستايي درماني بهداشتي مركز در

 محدوده در ساكن جمعيت و پوشش بهداشت تحت هاي خانه تعداد به بسته روستايي درماني بهداشتي مركز پرسنل كنند. تعداد مي وظيفه انجام پزشک عمومي

 .است متغير ها آن جغرافيايي

هستند:شهريدرمانيبهداشتيمراکزوشهريبهداشتهايپايگاهمناطقشهريدرمانيدربهداشتيخدماتکنندهارائهواحدهاي

 بهداشتشهريهپايگاج(

هاي بهداشت عالوه بر خدمات  پايگاه بهداشت است. در بر عهده پايگاه شهري مناطق گيرد در انجام مي بهداشت توسط خانه روستاها در كه اي بهداشتي خدمات كليه

 اسمير نيز فراهم است. و تهيه پاپ IUDهاي بهداشت امکان گذاشتن  مذكور براي خانه

 را درماني خدمات به پرداختن ها وظيفه پايگاه كاركنانهمچنين  .گيرد از طريق رابطين بهداشتي انجام مي پيگيري خدمات و نيست ل الزاميمراجعه كاركنان به مناز

 ود.ش نفر را شامل مي 12،500كيلومترمربع بوده و جمعيتي در حدود  4 تا 1 بين بهداشتي پايگاه يک منطقه تحت پوشش جغرافيايي ندارند. وسعت محدوده
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 هاي بهداشت تأسيس خواهد شد. نفر جمعيت نيز پايگاه 6،000عالوه بر مناطق شهري، در مناطق روستاييِ با بيش از  :2تبصره

بر  را اردارب زنان انجام مراقبتهاي اسمير و پاپ تهيه، IUDكاركنان يک پايگاه بهداشت عبارتند از: يک نفر ماما كه عالوه بر داشتن مسئوليت پايگاه، وظيفه گذاردن 

 بهداشتي رابطين با روزه همه ديگر كند نفر مي زن سركشي كارگران داراي هاي كارگاه و مدارس به روزه همه يکي كه زن بهداشتي كاردان نفر 3 داشت. خواهد عهده

 جهت ارائه خدمات به مراجعين همواره در نيز سوم فركرد و ن خواهد مرتفع را آنان عملي نيازهاي آنان، براي جلسات آموزشي و كالس تشکيل بر عالوه بوده تماس در

 سرويسهاي مردان در خانواده و بهداشت پسرانه، اي و محيط، بهداشت مدارس حرفه نيز خدمات بهداشت مرد بهداشتي كاردان نفر بود. يک خواهد حاضر پايگاه محل

 .دارد عهده بر پوشش منطقه تحت در را اوليه اپيدميولوژيک

 درمانيشهريشتيبهدا د(مرکز

تابعه  بهداشت يها از پايگاهارجاع شده ضمن پذيرش بيماران كه داشت پوشش خواهد  تحت ،نفر 60،000حدود را با جمعيتي  ياين واحد چند پايگاه بهداشت شهر

مراجعه كننده به صورت مستقيم را نيز بيماران  به مانند ساير واحدهاي درمانيِ متعلق به بخش خصوصي، تأمين اجتماعي، خيريه و... مستقر در مناطق شهري خود،

 .هاي بهداشت تابعه خود را ندارند[ درماني روستايي، امکان پذيرش مستقيم و خارج از فرآيند ارجاع بيماران توسط خانه ]مراكز بهداشتيپذيرد مي

، يک [ويزيت بيماران مراجعه كننده به مركز يبهداشتي و يک نفر برا يها اهنظارت بر عملکرد پايگ ييک نفر برا]نفر پزشک 2كاركنان شاغل در اين مراكز را معموالً 

د كه همگي به ارائه خدمات نده تـشکـيـل مـي يكـاردان راديـولـوژنيز يک و در بـعضـي مـراكـز  آزمايـشگاهـييک نفر كاردان علوم  ،دو نفر بهيار ،نفر دندانپزشک

 پردازند. درماني مي
ن بهداشت و يضمن آموزش رابط ،تحت پوشش ياطالعات و آمار از واحدها يآور جمع :محورهاستدرماني شهري به شمول اين  بهداشتيمركز يک  اهم فعاليت

زنان  ياانجام آزمايشات پاراكلينيکي بر؛ آموزشي يشركت در فعاليتها؛ ها ها در پايگاه برنامه يكنترل و اجرا؛ اطالعات بهداشتي يآور جمع براي ها آناز  يگير بهره

؛ ن توسط پزشکاآموز رس و سنجش سالمت دانشابازديد از مد؛ بهداشت يها شده از پايگاهارجاع ويژه  يكمک به زنان و كودكان نيازمند مراقبتها؛ باردار و بيماران

شناخت  يبرا يضرور يها انجام بررسي؛ پوششجمعيت تحت  برايارائه خدمات بهداشت دهان و دندان ؛ به بيمارستان ها آنپذيرش بيماران و در صورت لزوم ارجاع 

در صورت وجود واحد ]يارائه خدمات راديولوژ ؛...انجام تزريقات و پانسمان و اوليه، يارائه خدمات كمکها؛ اجراي واكسيناسيون؛ بومي منطقه يها يبيمار

 [.فعال در مركز يراديولوژ
خانه بهداشت را نيز تحت چند يا مناطق روستايي هايي از  بخشزديکي روستاها به مناطق شهري، به سبب نممکن است  يدرماني شهر مركز بهداشتييک  :3تبصره

محورهاي عالوه بر گفته شده و موارد ذيل نيز  (و روستايي يشهرروستايي)-شهري درماني بهداشتيمركز آن مركز، يک به در اين حالت پوشش داشته باشد كه 

ويزيت اعزام تيم سيار به مناطق روستايي؛  ؛ها آناطالعات  يآور بهداشت و جمع يها نظارت بر عملکرد خانهاضافه خواهد شد: هاي آن  الذكر به مجموعه فعاليت فوق

 ک.بيماران در خانه بهداشت توسط پزش
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تابعهيهمكارانواحدهايفهرستواسام-3وستيپ
 ينامونامخانوادگ نامواحدفيرد ينوادگنامونامخا نامواحدفيرد

 فهيمه باطبي حوزه معاونت بهداشت46 نسرين مشرقي اداره رفاه و تعاون 1

 سکينه اميري نزاد حوزه معاونت بهداشت47 ماندانا معدني بيمارستان امام خميني)ره(2

 انافرهي مهرم حوزه معاونت بهداشت48 محسن ذوالفقاري بيمارستان امام خميني)ره(3

 كبري صادقي حوزه معاونت بهداشت49 مرتضي رضايي بيمارستان اميراعلم4

 اكرم سليمي حوزه معاونت بهداشت50 كاله زهرا زرين بيمارستان انستيتو كانسر5

 سريرارسولي حوزه معاونت بهداشت51 يسادات ناصر صديقه بيمارستان انستيتو كانسر6

 فاطمه خزايي حوزه معاونت بهداشت52 اسدي آرزو بيمارستان بهارلو7

 زهرازارع حوزه معاونت بهداشت53 سودابه درويش بيمارستان بهرامي8

 شکوفه صالحي حوزه معاونت بهداشت54 مريم وهاب بيمارستان جامع بانوان آرش9

 فاطمه قنبري حوزه معاونت بهداشت55 نازيال عزيزي اكرم)ص( بيمارستان حضرت رسول10

 فاطمه كوچک يزدي حوزه معاونت بهداشت56 ئي هدي پوربيده اصغر)ع( بيمارستان حضرت علي11

 زهرايزدي زاده حوزه معاونت بهداشت57 اقدم سميه فيضي بيمارستان حضرت فاطمه)س(12

 دكتر سعيد تأملي حوزه معاونت بهداشت58 نيلوفر اسمعيلي بيمارستان حضرت وليعصر)عج(13

 دكتر اميد خيرخواه حوزه معاونت بهداشت59 زاده مريم حاتمي تان دكتر شريعتيبيمارس14

 اقدس لک حوزه معاونت بهداشت60 زاده ميترا جعفري بيمارستان رازي15

 ييرضا صدرايدكتر عل حوزه معاونت بهداشت61 مهرو فراهاني بيمارستان روانپزشکي ايران16

 يا نقويرو حوزه معاونت بهداشت62 ه امينيمرضي بيمارستان روانپزشکي روزبه17

 يليمژگان اسماع حوزه معاونت بهداشت63 آباد مرداني شريف آتوسا شا بيمارستان روانپزشکي روزبه18

 رزادهيقد يافسانه حاج حوزه معاونت بهداشت64 مانا اسفندياري بيمارستان زنان19

 يما جالليس داشتحوزه معاونت به65 مريم بيات بيمارستان سينا20

 ينادره حسن دوالب حوزه معاونت بهداشت66 ربابه طهماسبي بيمارستان شفا يحيائيان21

 دكتر مژگان انوري حوزه معاونت بهداشت67 فاطمه باالزاده بيمارستان شهيد اكبرآبادي22

 پروين جاناني حوزه معاونت بهداشت68 آنيتا ديرغاذاريان بيمارستان شهيد مطهري23

 زهرا حسن پور حوزه معاونت بهداشت69 صديقه مهرابي نژاد بيمارستان شهيد هاشمي24

 فاطمه رضي آبادي حوزه معاونت بهداشت70 سيده ناهيد ميرمحمد بيمارستان ضيائيان25

 منصور شمامي حوزه معاونت بهداشت71 گيسو عليخواه اهري بيمارستان فارابي26

 دكتر حسن عجم حوزه معاونت بهداشت72 مه نيکبختمعصو بيمارستان فارابي27

 آزيتا كريمي حوزه معاونت بهداشت73 مهناز مدني بيمارستان فيروزگر28

 لطيفه مفاخري حوزه معاونت بهداشت74 مهتاب آقابابايي بيمارستان قلب شهيد رجايي29

 كتر نرگس خاتون نيکخوي مکملد حوزه معاونت بهداشت75 راشين ايمن بيمارستان مركز طبي كودكان30

 دكتر علي نيکفرجام حوزه معاونت بهداشت76 يتيرآباد ياختر جعفر بيمارستان مركز طبي كودكان31

 دكتر مه لقا هاشمي حوزه معاونت بهداشت77 مريم خورسند بيمارستان مركز قلب تهران32

 لعيا آبادي داشتحوزه معاونت به78 شعبان يبيبهنام حب يحوزه معاونت آموزش33

 سميه پري آذر حوزه معاونت بهداشت79 اصغر غازان يحوزه معاونت آموزش34

 جمشيد طاليي حوزه معاونت بهداشت80 يمزلقان يمژگان خان يحوزه معاونت آموزش35

 حميدرضا فخاريان حوزه معاونت بهداشت81 يشيده طاهره قريس يحوزه معاونت آموزش36

 علي قريشي حوزه معاونت بهداشت82 معصومه پازوكي هداشتحوزه معاونت ب37

 شهرود قنبرزاده حوزه معاونت بهداشت83 زهراعليدوستي حوزه معاونت بهداشت38

 حميد محمودي حوزه معاونت بهداشت84 فريبا بهروزي حوزه معاونت بهداشت39

 ربابه انصاري طرقي تحوزه معاونت بهداش85 فريبافدايي تيراني حوزه معاونت بهداشت40

 پروانه حاجي مرادي حوزه معاونت بهداشت86 اعظم پازوكي حوزه معاونت بهداشت41

 فاطمه شريفي ارومي حوزه معاونت بهداشت87 افروزكارگرفرد حوزه معاونت بهداشت42

 شهره غديري حوزه معاونت بهداشت88 پژمان كرمعلي حوزه معاونت بهداشت43

 رقيه كمرلويي حوزه معاونت بهداشت89 فرنگيس اعال بهداشت حوزه معاونت44

 دكتر شيرين نصيرزاد حوزه معاونت بهداشت90 بتول فرزانه حوزه معاونت بهداشت45
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تابعهيهمكارانواحدهايفهرستواسام-3وستيادامهپ
 ينامونامخانوادگ نامواحدفيرد ينامونامخانوادگ نامواحدفيرد

 يزهره صادق الملل نيحوزه معاونت ب138 فاطمه كريوند زه معاونت بهداشتحو91

 ياديص يعل الملل نيحوزه معاونت ب139 نسرين شفيعي حوزه معاونت بهداشت92

 يمعصومه عبداله الملل نيحوزه معاونت ب140 نجمه شجاعي حوزه معاونت بهداشت93

 تين رضاينسر الملل نيعاونت بحوزه م141 طيبه تدين حوزه معاونت بهداشت94

 هيمهتاب صالح الملل نيحوزه معاونت ب142 دكتر فرحناز رجايي حوزه معاونت بهداشت95

 يريده ضميسپ الملل نيحوزه معاونت ب143 عاليه زركش حوزه معاونت بهداشت96

 ين محمدباقرينسر الملل نيحوزه معاونت ب144 يسلطان آباد يال احمديل حوزه معاونت بهداشت97

 ان نژاديحانه مخبرير الملل نيحوزه معاونت ب145 هما معارف حوزه معاونت بهداشت98

 نجمه مهران الملل نيحوزه معاونت ب146 کوسرشتيزهرا ن حوزه معاونت بهداشت99

 زاده يدجواد اماميس الملل نيحوزه معاونت ب147 دكتر افسانه مصلح حوزه معاونت بهداشت100

 ين آباديلوفر حسين الملل نيحوزه معاونت ب148 پور ييم ماليمر حوزه معاونت بهداشت101

 داوود زنگنه الملل نيحوزه معاونت ب149 يس انصاريوا خوشنويدكتر ش حوزه معاونت بهداشت102

 يتوران شهباز الملل نيحوزه معاونت ب150 م سروشيدكتر مر حوزه معاونت بهداشت103

 م زادگانين كريمحمد حس الملل نيحوزه معاونت ب151 اقبالپور يدكتر عل ونت بهداشتحوزه معا104

 ياعظم محمدباقر الملل نيحوزه معاونت ب152 (يزاده)ر م مردانيمر حوزه معاونت بهداشت105

 انيرا ملکيسم الملل نيحوزه معاونت ب153 يرين قصيدكتر روژ حوزه معاونت بهداشت106

 پرستو منتظر لطف الملل نيحوزه معاونت ب154 زاده دكتر شراره وكيل نت بهداشتحوزه معاو107

 ن نسبيبا آرويفر الملل نيحوزه معاونت ب155 شکوفا باقري نيا حوزه معاونت بهداشت108

 ينا بهنريم الملل نيحوزه معاونت ب156 عاطفه السادات صفوي حوزه معاونت بهداشت109

 ينيم حسيده مريس الملل نيحوزه معاونت ب157 يده مشفقيسپ شتحوزه معاونت بهدا110

 م راحله دادرسيمر الملل نيحوزه معاونت ب158 يقيماندانا دق حوزه معاونت بهداشت111

 يم اجاقيمر يحوزه معاونت پژوهش159 يزهره حاتم حوزه معاونت بهداشت112

 يريام كبيدكتر پ يت پژوهشحوزه معاون160 يميسارا فه حوزه معاونت بهداشت113

 يانارك يه زاهديراض يحوزه معاونت پژوهش161 يآرزو چراغ حوزه معاونت بهداشت114

 يه رحمانيمرض يحوزه معاونت پژوهش162 يه تبرائيانس حوزه معاونت بهداشت115

 زهرا خرامان يحوزه معاونت پژوهش163 آزيتا اجاللي حوزه معاونت بهداشت116

 زادگان يمحمد قل يحوزه معاونت پژوهش164 زهرابيگم سيدآقاميري معاونت بهداشت حوزه117

 د فرخ زاديناه يحوزه معاونت پژوهش165 سعيده قنبري حوزه معاونت بهداشت118

 نسترن انوشه يحوزه معاونت پژوهش166 يعراق ياعظم انعام حوزه معاونت بهداشت119

 يگيوان بيدكتر اشکان د يحوزه معاونت پژوهش167 يابه سريمرض حوزه معاونت بهداشت120

 زادهيفاطمه عل يحوزه معاونت پژوهش168 يعيزهرا رب حوزه معاونت بهداشت121

 ينرگس اكبر يحوزه معاونت پژوهش169 يسيمعصومه ادر حوزه معاونت بهداشت122

 الكه يار مراديماز دكتر يحوزه معاونت پژوهش170 مهدي سلماني حوزه معاونت بهداشت123

 فر يبا شجاعيز يحوزه معاونت پژوهش171 اعظم السادات نياكان حوزه معاونت بهداشت124

 يآفاق احمد ييحوزه معاونت دانشجو172 ها دكتر شهرام خرازي حوزه معاونت بهداشت125

 يكزهره سادات سکا ييحوزه معاونت دانشجو173 يمعصومه موسو حوزه معاونت بهداشت126

 ا داود زادهيده كامليس ييحوزه معاونت دانشجو174 پور يا  انصاريرو الملل نيحوزه معاونت ب127

 طاهره كوچک ييحوزه معاونت دانشجو175 يسوده فراهان الملل نيحوزه معاونت ب128

 يض آباديف يمحمد يعل ييحوزه معاونت دانشجو176 يطناز آزاد الملل نيحوزه معاونت ب129

 فرزاد سلطانپور خامنه ييحوزه معاونت دانشجو177 کيروجا آقاب الملل نيحوزه معاونت ب130

 يوجه اله دوست ييحوزه معاونت دانشجو178 ين دستجردينسر الملل نيحوزه معاونت ب131

 معصومه زاهدي مطلق حوزه معاونت درمان179 ر فرديام الملل نيحوزه معاونت ب132

 ندا خلعتبري حوزه معاونت درمان180 يزدانيپرستو  الملل نيحوزه معاونت ب133

 افتخارالسادات توتونچي حوزه معاونت درمان181 ايدنيالهه جاو الملل نيحوزه معاونت ب134

 پونه خلوت حوزه معاونت درمان182 يا آزاديتان الملل نيحوزه معاونت ب135

 العابدين مقدم سارا زين حوزه معاونت درمان183 يسعد يمحمد مهد الملل نيحوزه معاونت ب136

 محمودي دكتر منان حاجي حوزه معاونت غذا و دارو184 پور يم صابريمر الملل نيحوزه معاونت ب137
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 ينامونامخانوادگ نامواحدفيرد ينامونامخانوادگ نامواحدفيرد

 يمژگان اعتضاد مركز بهداشت جنوب تهران231 زهرا عنبرستاني حوزه معاونت غذا و دارو185

 ينياعظم ام مركز بهداشت جنوب تهران232 زينب آقامحسني حوزه معاونت غذا و دارو186

 ييده مواليفر مركز بهداشت جنوب تهران233 بهاره مرتضايي حوزه معاونت غذا و دارو187

 قيفاطمه شا مركز بهداشت جنوب تهران234 يفاطمه نوركام نت غذا و داروحوزه معاو188

 يعيفاطمه رف مركز بهداشت جنوب تهران235 يرضا فرومديدكتر عل حوزه معاونت غذا و دارو189

 يديوح يسولماز محمد مركز بهداشت جنوب تهران236 يشيبهناز تجر حوزه معاونت غذا و دارو190

 يدريده شهرزاد حيس مركز بهداشت جنوب تهران237 اين آرزو تاج غذا و داروحوزه معاونت 191

 ينوبر دانش مركز بهداشت جنوب تهران238 انيمحسن كاظم حوزه معاونت غذا و دارو192

 يم سهرابيده مريس مركز بهداشت جنوب تهران239 يد واحديدكتر  سع حوزه معاونت غذا و دارو193

 يله قره گوزيجم مركز بهداشت جنوب تهران240 يريزهرا ام ا و داروحوزه معاونت غذ194

 نيريه شيسم مركز بهداشت جنوب تهران241 فر يپرستو فاضل حوزه معاونت غذا و دارو195

 سحر رسول پور مركز بهداشت جنوب تهران242 نيمحبوبه شانش حوزه معاونت غذا و دارو196

 عدل يسودابه صادق مركز بهداشت جنوب تهران243 زاده ده هاشمآزا حوزه معاونت غذا و دارو197

 فر ياعظم آزاد مركز بهداشت جنوب تهران244 يم زاهديمر دفتر ارتباط با دانش آموختگان198

 ده زهره بنوفاطمهيس مركز بهداشت جنوب تهران245 يزهره سعادت يروابط عموم199

 يمحبوبه ساورسفل هداشت جنوب تهرانمركز ب246 يميسارا نع يروابط عموم200

 گر مهيفائزه خ مركز بهداشت جنوب تهران247 زگاريمان پرهيسل شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 201

 يميجه فهيخد مركز بهداشت جنوب تهران248 يباقر يهاد شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 202

 ين حسومينسر مركز بهداشت جنوب تهران249 انينب سرفرازيز شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 203

 نيال مهرآورنويل مركز بهداشت جنوب تهران250 يفاطمه جعفر شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 204

 اهپوشيشبنم چوپان س مركز بهداشت جنوب تهران251 يفرزانه فرخ شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 205

 فرد يمهسا كاشف مركز بهداشت جنوب تهران252 ييباب اله تنها شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 206

 ميمنظر رح مركز بهداشت جنوب تهران253 محمدزاده يمهد شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 207

 ب زادهيساناز غر مركز بهداشت جنوب تهران254 يجه حسنيخد شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 208

 فاطمه پرموز مركز بهداشت جنوب تهران255 يمعصومه اصالن شهر اسالمدرمان شبکه بهداشت و 209

 هيث زنديحد مركز بهداشت جنوب تهران256 يرسول نوروز شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 210

 يفاطمه خوشخو مركز بهداشت جنوب تهران257 فه دوستيمسعود وظ شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 211

 يكرهرود يروليپ يشاد مركز بهداشت جنوب تهران258 يمينرگس قد شهر اسالمبهداشت و درمان شبکه 212

 يال چراغيل مركز بهداشت جنوب تهران259 يشهناز شکار شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 213

 يكجه خايخد مركز بهداشت جنوب تهران260 فرح روز خورسندفرد شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 214

 ينب افزونيز مركز بهداشت جنوب تهران261 يه سادات نجفيمرض شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 215

 يم ملکيمر مركز بهداشت جنوب تهران262 يال حمديل شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 216

 يره كرامتطاه مركز بهداشت جنوب تهران263 نژاد يده عليسع شهر اسالمشبکه بهداشت و درمان 217

 عبدالرزاق يم حاجيمر مركز بهداشت جنوب تهران264 يمحمد قدرت أت امنايسه و هيأت رئيدانشگاه، ه يشورا218

 سا جهانلويپر مركز بهداشت جنوب تهران265 يره مجديدكتر من اتيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابيت ارزيريمد219

 پور يكاظم يمهد مركز بهداشت جنوب تهران266 زهرا خسرو تاش اتيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابيت ارزيريمد220

 يتيمژگان هدا مركز بهداشت جنوب تهران267 يتيبا عنايز اتيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابيت ارزيريمد221

 يعابد اكرم مركز بهداشت جنوب تهران268 گسک يم هاشميد ابراهيس اتيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابيت ارزيريمد222

 يمه قاسميسل مركز بهداشت جنوب تهران269 يكله رود يم قاضيمر اتيبه شکا يدگيعملکرد و رس يابيت ارزيريمد223

 يبا ورشوچيز مركز بهداشت جنوب تهران270 زاده يعذرا تق مركز بهداشت جنوب تهران224

 يميرح يكبر نمركز بهداشت جنوب تهرا271 تاجدار يعل مركز بهداشت جنوب تهران225

 يفاطمه رستم مركز بهداشت جنوب تهران272 فه دوستيم وظيمر مركز بهداشت جنوب تهران226

 يديمه رشيفه مركز بهداشت جنوب تهران273 يمدد يزهرا عل مركز بهداشت جنوب تهران227

 يجبل ينيال حسيسه مركز بهداشت جنوب تهران274 يمدد يزهرا عل مركز بهداشت جنوب تهران228

 ل پوريه اسماعيمرض مركز بهداشت جنوب تهران275 ينيفخرالسادات حس مركز بهداشت جنوب تهران229

 يماندانا اصفهان مركز بهداشت جنوب تهران276 مژگان زنده دل مركز بهداشت جنوب تهران230
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 فرشته حق شناس مركز بهداشت جنوب تهران304 يدا اشراقيو مركز بهداشت جنوب تهران277

 يتوران شقاق مركز بهداشت جنوب تهران305 يال جالليل مركز بهداشت جنوب تهران278

 يليحه اسماعيمل ركز بهداشت جنوب تهرانم306 مقدم يالهام احمد مركز بهداشت جنوب تهران279

 يترا جعفريم مركز بهداشت جنوب تهران307 يا اصغريلع مركز بهداشت جنوب تهران280

 يعذرا رجب مركز بهداشت جنوب تهران308 ريد منيزهره س مركز بهداشت جنوب تهران281

 ييرضا يمهر جنوب تهران مركز بهداشت309 يم السادات كماليمر مركز بهداشت جنوب تهران282

 رزادهيم كبيمر مركز بهداشت جنوب تهران310 يسمانه ول مركز بهداشت جنوب تهران283

 انياكرم رحمان مركز بهداشت جنوب تهران311 يمحبوبه عبدالله مركز بهداشت جنوب تهران284

 ن پوريحس بهيط مركز بهداشت جنوب تهران312 ه كتاليسم مركز بهداشت جنوب تهران285

 يمه رنجبر طرنجيفه مركز بهداشت جنوب تهران313 يد طالبيحم مركز بهداشت جنوب تهران286

 يم بالليمر مركز بهداشت جنوب تهران314 يفروزان احمد مركز بهداشت جنوب تهران287

 هال سرداربنديل مركز بهداشت جنوب تهران315 يمردانيزهرا عل مركز بهداشت جنوب تهران288

 جربان يزهرا عل مركز بهداشت جنوب تهران316 ييروزه بزم آرايف مركز بهداشت جنوب تهران289

 يال كاظميل مركز بهداشت جنوب تهران317 يفرشته شقاق مركز بهداشت جنوب تهران290

 انيرا بارونيسم مركز بهداشت جنوب تهران318 خدابخش يمهر مركز بهداشت جنوب تهران291

 يالناز احتشام مركز بهداشت جنوب تهران319 اعظم احدپور كز بهداشت جنوب تهرانمر292

 يالهام فالح مركز بهداشت جنوب تهران320 شجاع سلطان مركز بهداشت جنوب تهران293

 زهرا طرفه نژاد مركز بهداشت جنوب تهران321 يبيما حبيده سيس مركز بهداشت جنوب تهران294

 م پور صالحيده مريس يخ علوم پزشکيتار يموزه مل322 يافسانه ارشد نوب تهرانمركز بهداشت ج295

 يفاطمه احمد يخ علوم پزشکيتار يموزه مل323 ين محمدينسر مركز بهداشت جنوب تهران296

 مداح يعل قات سالمتيتحق يمؤسسه مل324 يم شاملو احمديمر مركز بهداشت جنوب تهران297

 يريد محمد رضا ميس ينهاد مقام معظم رهبر325 ينيطاهره تاج الد ب تهرانمركز بهداشت جنو298

 ين زاده محمديفخرالد ينهاد مقام معظم رهبر326 نهيهرآ يمرتض مركز بهداشت جنوب تهران299

 يرن ابوالفتح غفايحجت االسالم والمسلم ينهاد مقام معظم رهبر327 يريحجت اهلل حق مركز بهداشت جنوب تهران300

 ين چهار وطنيحس نش كاركنانيهسته گز328 انيد ناصريسع مركز بهداشت جنوب تهران301

 يحين فصيحس جذب ييأت اجرايه329 وم زادهيدكتر محمدرضا ق مركز بهداشت جنوب تهران302

   دكتر زهرا ندا مركز بهداشت جنوب تهران303
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