
 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

محسه اربابی آاقی دکتر    

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2ت دم

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

امیر احمدزادي آاقی    

گاي بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم  زپشکی شهررکد دانش  
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

ایمانیآاقی     

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

یىسف اصالنی آاقی    

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  یدکىو بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي ع  لىم زپشکی شهررکد دانش  
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:
 /ب/آ/د958485/99شماري:



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

احمدیدکتر رضا  آاقی    

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

حترام گىاهی می  شىد؛          با ا   

خانم شیما امانی    

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
  داشتً اند.، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

کار  آاقی دکتر ژپمان بش

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم مهندس رفیدي بارقزادي

کاری معاونت آم  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ با هم   هب  09/07/9999ىزشی دانش
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم انهید جهاوگیری

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم ریحاهن جمشیدی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری دمیىلىژیاپی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 کديرئیس دانش 

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:
 /ب/آ/د958485/99شماري:



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 آاقی محمد بارق حقیقی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاهی گىا  

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 آاقی دکتر حسینی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. کت ، رشساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 آاقی صادق حسیه پىر

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99:اتریخ

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم افطمً ردیس

کاری معاونت آمى بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ با هم   هب  09/07/9999زشی دانش
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

دکتر اهدی رئیسیآاقی   

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شه  ررکد دانش  
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم دکتر لیلی ربیعی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری پیدمیىلىژیا " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

   با احترام گىاهی می  شىد؛         

 آاقی دکتر رمتضی سدهی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 ن خیریسلیما دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم زرها طهماسبی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت دساعت  ربزگار رگدی 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم زرهي طارهی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999 با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 آاقی دکتر رحمان عبدی زادي

کاری  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ با هم   هب  09/07/9999معاونت آمىزشی دانش
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

         بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم دکتر طىبی عبدی زادي

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  یدکىو بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم دکتر رمضیً رفاهدخانی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گ اي علىم زپشکی شهررکد دانش  
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 آاقی  عبدارلحیم کاظمی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت رگدید ساعت  ربزگار 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم یاسمیه کىهشىری نیا

گاي علىم زپشکی شه  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999ررکد رد اتریخ با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
زشیمعاونت آمى  

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم دکتر کبری مختاریان

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  اشتبهددانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 دکتر افضل محمدی مقدم

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  دکىوی بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 کديرئیس دانش 

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم جمیلً معارفی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

ىاهی می  شىد؛          با احترام گ    

 آاقی ارباهیم مؤیدی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 



 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم صدیقً مىسىی

گاي علىم زپشکی شهررکد رد اتریخ  بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999با هم
 داشتً اند. ، رشکت اعت  ربزگار رگدیدس 2دمت 

 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99:اتریخ

 



 

 

 

 بسمً تعالی

روبیىاگىاهی   

با احترام گىاهی می  شىد؛             

 خانم سارا همتی

گاي علىم زپشکی بهداشتدانشکدي  هک تىسط  "رد جهان و اریان  99  کىوید بیماری اپیدمیىلىژی " رد وبیىار آمىزشی  کاری معاونت آمىزشی دانش   هب  09/07/9999شهررکد رد اتریخ  با هم
 داشتً اند. ، رشکت ساعت  ربزگار رگدید 2دمت 

 

 

 

گاي علىم زپشکی شهررکد   دانش
 معاونت آمىزشی

 سلیمان خیری دکتر 

 رئیس دانشکدي

 /ب/آ/د958485/99شماري:
 94/7/99اتریخ:

 


