




پور حسين مهرداد دكتر پورآقاي حسين مهرداد دكتر     آقاي دكتر مهرداد حسين پورآقاي دكتر مهرداد حسين پورآقاي

ل ت لك ت تخصصيتخصصيدكترادكترا::مدرك تحصيليمدرك تحصيليك
تخصصي تخصصيرشته كودكان::رشته كودكانجراحي جراحي جراحي كودكانجراحي كودكان::رشته تخصصيرشته تخصصي

استاديار  استاديار    ::مرتبه علمي مرتبه علمي   
مشمولين تعهدات قانوني هيئتمشمولين تعهدات قانوني هيئت::نوع استخدامنوع استخدام

) ) kkضريبضريب((علميعلمي ريبريبيي



صابري حميدرضا دكتر صابريآقاي حميدرضا دكتر آقاي دكتر حميدرضا صابري  آقاي دكتر حميدرضا صابري  آقاي
متخصصمتخصص::مدرك تحصيليمدرك تحصيلي
تخصصي تخصصيرشته طبكارطبكار::رشته طب كارطب كار::  رشته تخصصيرشته تخصصي
رسمي تمام وقترسمي تمام وقت  ::        نوع استخدام نوع استخدام 
  دانشياردانشيار::            مرتبه علميمرتبه علمي



آبادي داود دكترعبدالحسين آباديآقاي داود دكترعبدالحسين آقاي دكترعبدالحسين داود آباديآقاي دكترعبدالحسين داود آباديآقاي

متخصصمتخصصفوقفوق::مدرك تحصيليمدرك تحصيلي
تخصصي تخصصيرشته توراكس::رشته توراكسجراحي جراحي جراحي توراكسجراحي توراكس::رشته تخصصيرشته تخصصي

پيماني تمام وقتپيماني تمام وقت    ::نوع استخدام نوع استخدام   
  استادياراستاديار::مرتبه علميمرتبه علمي





عابدزاده معصومه دكتر عابدزادهخانم معصومه دكتر خانم دكتر معصومه عابدزاده خانم دكتر معصومه عابدزاده خانم
ل ت لك ت فوق ليسانسفوق ليسانس::مدرك تحصيليمدرك تحصيليك
تخصصي تخصصيرشته ماماييمامايي::رشته ماماييمامايي::رشته تخصصيرشته تخصصي

هيات علمي رسمي تمام وقتهيات علمي رسمي تمام وقت  ::نوع استخدام نوع استخدام   
  مربيمربي::مرتبه علميمرتبه علمي



موحديان دكتراميرحسين موحديانآقاي دكتراميرحسين آقاي دكتراميرحسين موحديان  آقاي دكتراميرحسين موحديان  آقاي
ل ت لك ت فوق تخصصفوق تخصص::مدرك تحصيليمدرك تحصيليك
تخصصي تخصصيرشته قلباطفالقلباطفال::رشته قلب اطفالقلب اطفال::رشته تخصصيرشته تخصصي

هيات علمي رسمي تمام وقتهيات علمي رسمي تمام وقت  ::نوع استخدام نوع استخدام   
::مرتبه علميمرتبه علمي





مطلب مسعود دكتر مطلبآقاي مسعود دكتر آقاي دكتر مسعود مطلبيآقاي دكتر مسعود مطلبيآقاي
ل ت لك ت دكتري تخصصيدكتري تخصصي::مدرك تحصيليمدرك تحصيليك

تخصصي تخصصيرشته اي::رشته ايبهداشتحرافه بهداشتحرافه   بهداشت حرافه ايبهداشت حرافه اي::رشته تخصصيرشته تخصصي
::مرتبه علمي مرتبه علمي   



مروج رضا دكترسيدعل مروجآقاي رضا دكترسيدعل آقاي دكترسيدعلي رضا مروجيآقاي دكترسيدعلي رضا مروجيآقاي
متخصصمتخصص::مدرك تحصيليمدرك تحصيلي
تخصصي تخصصيرشته اجتماعي::رشته اجتماعيپزشكي پزشكي پزشكي اجتماعيپزشكي اجتماعي::  رشته تخصصيرشته تخصصي
رسمي تمام وقترسمي تمام وقت  ::        نوع استخدام نوع استخدام 
  دانشياردانشيار::            مرتبه علميمرتبه علمي





بيگدل دخت منظر بيگدلخانم دخت منظر خانم منظر دخت بيگدليخانم منظر دخت بيگدليخانم
ل ت ك لآخ ت ك فوق ليسانسفوق ليسانس::آخرين مدرك تحصيليآخرين مدرك تحصيليآخ

تربيت بدنيتربيت بدني::رشته تحصيليرشته تحصيلي ي ي ير ي ير ب يربي ب ربي
::نوع استخدام نوع استخدام 
::رشته تحصيليرشته تحصيلي



مولف و مترجم
برگزيده



نادريان همايون دكتر نادريانآقاي همايون دكتر آقاي دكتر همايون نادريانآقاي دكتر همايون نادريانآقاي
ل ت لك ت ششك دكترا علوم تشريحدكترا علوم تشريح::مدرك تحصيليمدرك تحصيلي

تخصصي تخصصيرشته فيزيولوژيفيزيولوژي::رشته   فيزيولوژيفيزيولوژي::رشته تخصصيرشته تخصصي
  هيات علمي رسمي تمام وقتهيات علمي رسمي تمام وقت  ::نوع استخدام نوع استخدام   

دانشياردانشيار::مرتبه علميمرتبه علمي



كفاي محبوبه كفايخانم محبوبه خانم محبوبه كفاييخانم محبوبه كفاييخانم
ل ت لك ت فوق ليسانسفوق ليسانس::مدرك تحصيليمدرك تحصيليك

تخصصي تخصصيرشته ماماييمامايي::رشته ماماييمامايي::رشته تخصصيرشته تخصصي
  هيات علمي رسمي تمام وقتهيات علمي رسمي تمام وقت  ::نوع استخدام نوع استخدام   

مربيمربي::مرتبه علميمرتبه علمي





صالح مهدي صالحآقاي مهدي آقاي مهدي صالحي    آقاي مهدي صالحي    آقاي
دانشجودانشجو  ::مدرك تحصيليمدرك تحصيلي

پزشكيپزشكي::رشته تحصيليرشته تحصيلي ي ي ير ي ير يپ پ



هنركار مهدي هنركارآقاي مهدي آقاي مهدي هنركارآقاي مهدي هنركارآقاي
دانشجودانشجو  ::مدرك تحصيليمدرك تحصيلي

پزشكيپزشكي::رشته تحصيليرشته تحصيلي ي ي ير ي ير يپ پ





ارباب مهندسمحسن اربابآقاي مهندسمحسن آقاي مهندس محسن اربابي  آقاي مهندس محسن اربابي  آقاي
فوق ليسانس : مدرك تحصيلي
تخصص ميكروبشناسي:رشته ميكروب شناسي :رشته تخصصي  

  هيات علمي رسمي تمام وقت :نوع استخدام   
علم مربي:مرتبه مربي:مرتبه علمي  








