
تَضیحاتًام راتطًام آزهایشگاُ 

اظتاى فارضآقای دکتر هذرظیآزهایشگاُ دکتر هذرظی

کرهاًشاُآقای داًایی فرآزهایشگاُ زاگرض

آظتاًِ اشرفیِ دکتر ػلَی آزهایشگاُ پاتَتیَلَشی دکتر ػلَی

تْراىآقای طالغ ًصادآزهایشگاُ طذرا

رشتآقای دکتر هرادیٍاریس-پاتَلَشیعت دکتر ػلی هرادی

4165865896

دٍگٌثذاى گچعاراى دکتر طفریآزهایشگاُ کٌگاى 

دکتر ػلیسادُآزهایشگاُ دکتر ػلیسادُ

 تْراىدکتر اًتظاری آزهایشگاُ پرّام

اظتاى گلعتاى آق قال دکتر یاظریآزهایشگاُ هْرگاى گلعتاى 

تْراى دکتر ػلیسادُ آزهایشگاُ تیوارظتاى ضیائیاى

دزفَلخاًن دکتر ایراى اهیٌی آزهایشگاُ اهیي 

کرهاًشاُدکتر آتش زر آزهایشگاُ هْر کرهاًشاُ

ترتت حیذریِآقای ظیاهکی  اتریشویآزهایشگاُ دکتر اتریشوی 

کرهاًشاُدکتر ػظاری آزهایشگاُ ًَیي

ٍراهیي آقای ظرائی آزهایشگاُ هْر ٍراهیي

قائن شْردکتر ًَشیراى پَر آزهایشگاُ ظالهت

شیرازدکتر هْر زادُآزهایشگاُ اکعیصى شیراز 

گرگاىدکتر ػلیسادُآزهایشگاُ تیوارظتاى حکین جرجاًی  گرگاى

اراک خاًن هشْذیآزهایشگاُ هْراد

.خَارزهی ظاختواى آراز آزهایشگاُ هْراد

کاشاى آقای دکتر ًیکخَاُآزهایشگاُ دکتر ًیکخَاُ



هشْذ آقای حاهذ اکثر زادُآزهایشگاُ دکتر اکثر زادُ 

هازًذراىدکتر زارعآزهایشگاُ هرکسی قائن شْر 

گچعاراىگچعاراىآزهایشگاُ دکتر اظذی 

ظیرجاى ظیرجاىآزهایشگاُ دکتر خاتوی 

تْراىتْراىتیوارظتاى اهیر اػلن 

کرهاًشاُ آقای دکتر رحواًی آزهایشگاُ داًا 

تْراى خاًن هثارک زادُهرکس تْذاشت داًشگاُ تْراى

فعااقای ظیاهکی آزهایشگاُ دکتر خَرشیذ

فارضآقای دکتر هحوذ رحینآزهایشگاُ درهاًگاُ فردٍض شیراز ًعخِ اٍل 

فارضآقای دکتر هحوذ رحینآزهایشگاُ درهاًگاُ فردٍض شیراز ًعخِ دٍم

ًعین شْرخاًن دکتر تراتی آزهایشگاُ ًعین

شیراز دکتر هؼتوذیآزهایشگاُ ًَر

کرجدکترزًذیِآزهایشگاُ هحوذ شْر 

کرجدکتر شریف آزهایشگاُ جرجاًی 

تْراىدکتر هْذٍیآزهایشگاُ فجر ظاری 

تْراىدکتر جْاًثخت آزهایشگاُ ظیٌا 

آهل دکتر شفاػیآزهایشگاُ هرکسی پاتَتیَلَشی آهل

قن خاًن دکتر فرّادی ٍاریس-آزهایشگاُ داًش قن 

 رشتدکتر کرتاظیآزهایشگاُ  دکتر کرتاظی 

هازًذراىدکتر ترخاى آزهایشگاُ ایراى 

تْراىخاًن دکتر رّثر تیوارظتاى ػلی اطغر 



الّیجاى خاًن  هحوذ ػلی پَر آزهایشگاُ اکعیر 

دکتر فاضل آزهایشگاُ دکتر فاضل 

تقَیت رزٍهِدکتر ّاشویاىآزهایشگاُ تیوارظتاى هیالد 

تْراىآقای خساییدرهاًگاُ هالطذرا

دکتر شیریي آزهایشگاُ ایراى 
ّوذاى

تَشْر شرکت کیویا طة 

رتاط کرینخاًن ٍّاب زادُ آزهایششگاُ دکتر ٍّاب زادُ 

دکتر ظتَدُ آزهایشگاُ دکتر ظتَدُ 

تثریس  قذرتی تیوارظتاى ظیٌا تثریس 

کرجاقای زًذیِ درهاًگاُ فرٌّگیاى کرج 

اراکآقای تاقری درهاًگاُ ثاراهلل ًعخِ یک

اراکآقای تاقری درهاًگاُ ثاراهلل ًعخِ دٍ

تْراىدکتر تیٌاآزهایشگاُ ًَر 

تْراًپارضدکتر ظجَدی آزهایشگاُ ظیٌا شرق 

تْراىدکتر ػثاظیآزهایشگاُ اهیر 

تْراىدکتر ػثاظیآزهایشگاُ پیام ًَر 

کاشاىدکتر شریؼت آزهایشگاُ دکتر شریؼت 

چک رٍز دکتر کالًتریاى آزهایشگاُ پرتَشى تِ تشخیض 

تْراى آقای هْذی زادگاىآزهایشگاُ هرکسی شْر ری 

خَیآقای ّوتی آزهایشگاُ  داًش خَی

کرهاىخاًن دکتر هؼوار زادُآزهایشگاُ هْر کرهاى



اظذ اتاددکتر جْاًیآزهایشگاُ دکتر جْاًی 

ظَظٌگرددکتر ػثیذاٍیآزهایشگاُ دکتر ػثیذاٍی

تْشْردکتر جغتایی(تْشْر )آزهایشگاُ ظیٌا 

گیالى غرب دکتر احوذی آزهایشگاُ گیالى غرب 

تْراىآزهایشگاُ دکتر ًیکَکار

یسددکتر هقذمآزهایشگاُ هرکسی یسد 

شیرازآقای خادهیتیوارظتاى هعلویي شیراز

کرهاًشاُآقای حعٌیآزهایشگاُ کلیٌیک اهام رضا کرهاًشاُ 

ّرظیيدکتر گَدیٌی آزهایشگاُ دکتر گَدیٌی 

تْراىدکتر هحوذ  زادُ آزهایشگاُ ظالهت 

کرجدکتر حذیذی آزهایشگاُ حظارک

ٍراهیيآقای  راظتیاىآزهایشگاُ حیذری ّا

هْاتاددکتر ًَری آزهایشگاُ پاظتَر هْاتاد

هشْذآقای طادقیآزهایشگاُ پارض هشْذ

تالشدکتر ّاشوی آزهایشگاُ دکتر ّاشوی 

رشتدکتر فذایی آزهایشگاُ دکتر فذایی 

قنآقای خاکیآزهایشگاُ قراى ٍػترت 

کرجدکتر طالیی1آزهایشگاُ هارلیک ًعخِ 

کرجدکتر طالیی2آزهایشگاُ هارلیک ًعخِ

ظیاّکلدکتر طادقی آزهایشگاُ ظیٌا ظیاّکل 

شیرازآقای یسداى فر تشخیض طثی یسداى فر



تْراى آقای هْر افساآزهایشگاُ دکتر هْر افسا

ترازجاىآقای قرص ریسآزهایشگاُ پاظتَر ترازجاى

تجٌَرددکتر یَظفی آزهایشگاُ دکتر یَظفی 

شیرازخاًن دکتر فاضلی آزهایشگاُ دکتر فاضلی 

ایالمدکتر پراٍری آزهایشگاُ پاتَتیَلَشی دکترپراٍری 

دکتر اظفٌذیاری آزهایشگاُ اهیي 
تْراى

تْراىخاًن رجثی آزهایشگاُ دکتر اکثری 

ایالمآقای هرداًیآزهایشگاُ طة ظیٌا

تْراىآقای طوذی تیوارظتاى ظاظاى

تْراىخاًن جؼفری19درهاًگاُ شْرداری هٌطقِ 

ارٍهیِدکتر هیالًیآزهایشگاُ دکتر هیالًی

تْراىدکتر حثیثیتیوارظتاى کَدکاى تْراى 

تجٌَرددکتر ٍّاب زادُآزهایشگاُ دکتر ٍّاب زادُ

ارٍهیِدکتر ػلوذاری آشهایشگاُ شوط 

ایالمآقای اهیر تیگیتیوارظتاى شْیذ هظطفی خویٌی 

هشْذآقای گٌاتادی تیوارظتاى هْرگاى 

تْراىآزهایشگاُ ظاًترال

خَیدکتر زریابآزهایشگاُ دکتر زریاب 

دکتر ٍرهسیاری آزهایشگاُ دکتر ٍرهسیاری 
الیگَدرز

آقای خلیلی هرکس آهَزشی درهاًی تَػلی ظیٌا
ظاری

آقای ظپْر ًصاد آزهایشگاُ دکتر احترام
کاشاى



آقای دکتر تراتیآزهایشگاُ دکتر تراتی
شیراز

دکتر رٍزتْاًیآزهایشگاُ  کیویا
کرج

آقای ػثاظؼلی پَرتیوارظتاى آِت اهلل رٍحاًی
تاتل

آقای افشارتیوارظتاى ٍلیؼظر ًاجا
تْراى

آقای یافتیاىتیوارظتاى خاص شرق
تْراى

آزهایشگاُ تٌفشِ
کرج

دکتر حعي زادُآزهایشگاُ دکتر حعي زاد
تْشْر

دکتر آزادُآزهایشگاُ آهیتیط
تْراى

آقای تاتاشاّی هجتوغ پسشکی آظیا 
ایالم

دکتر فرزاهیاى آزهایشگاُ رازی فریذًٍکٌار 
فریذًٍکٌار 

آقای طوذی آزهایشگاُ شفا 
چٌاراى

خاًن راظتگَآزهایشگاُ دکتر راظتگَ
اظالهشْر 

آقای داًش پصٍُآزهایشگاُ اهیذ
زاّذاى

آقای ًَریآزهایشگاُ تَ ػلی 
تاتل

خاًن ظلیواًی درهاًگاُ شثاًِ رٍزی ًارهک
تْراى

تیوارظتاى شْیذ لَاظاًی 
تْراى 

آقای ّجراًی آشهایشگاُ رازی
زاّذاى 

اقای هیر فرشثافاىتیوارظتاى کلیَی اهیرالوَهٌیي
تثریس 

دکتر کْي آزهایشگاُ دکتر کْي 
شیراز

آقای ترٍهٌذتیوارظتاى هرکس قلة تْراى
تْراى

خاًن ػثذیآشهایشگاُ دکتر زیٌؼلی
تْراى 



آقای شوطآزهایشگاُ هْذیِ
اطفْاى

آقای هرادی ًعةآزهایشگاُ دکتر هرادی ًعة 
قن

خاًن دکتر قطؼیآزهایشگاُ شایاى
شیراز 

آقای یگاًیهرکس تْذاشت اظتاى گیالى
تالش

خاًن حقیهایشگاُ دی رشت
رشت

خاًن ایرٍاًی تْراى13آشهایشگاُ هٌطقِ 
تْراى 

خاًن خذاتٌذُآزهایشگاُ هْر
تاکعتاى 

دکتر ػوراًیآزهایشگاُ هازًذراى
هازًذراى

آقای فرخ پَرتیوارظتاى قلة شفا 
گرگاى 

اقای  شکَری آزهایشگاُ فاراتی 
اَّاز

آشهایشگاُ ارم ًعخِ اٍل
ایالم

آشهایشگاُ ارم ًعخِ دٍم
ایالم

دکتر اظذیتیوارظتاى طٌؼت ًفت گچعاراى
گچعاراى

آقای اتراّیویآزهایشگاُ دکتر هعؼَدی 
آهل 

یوارظتاى اهام ظجاد ًاجا
تْراى

تیوارظتاى فاطوی ّوذاى
ّوذاى

آزهایشگاُ جاتر
تْراى


