جذيل داوشجًیان برگسیذٌ ي معرفی شذگان بٍ جشىًارٌ داوشجًی ومًوٍ کشًری
ردیف

وام ي وام خاوًادگی

مقطع

داوشکذٌ

1

دکتر عالیه پًردست

دستیاری

پزشکی

2

دکتر يحدت پًرطهماسة

دکتزای تخصصی

بهذاشت

3

مصطفی شیخ الطایفه

دکتزای تخصصی

پیزاپزشکی

4

فاطمه تهرام وژاد

دکتزای تخصصی

پزستاری و مامایی

5

دکتر مسیح تاج دیىی

دستیاری

پزشکی

6

فرهاد حثیثی

دکتزای تخصصی

بهذاشت

7

شهاب الدیه رضایی

کارشناسی ارشذ

تغذیه و رژیم شناسی پزشکی

8

محمد حسیه زماوی

دکتزای حزفه ای

پزشکی

9

دکتر مرجان کًهىًرد

دستیاری

پزشکی

11

سید حمیدرضا مژگاوی

دکتزای تخصصی

بهذاشت

11

محمدرضا وادریان

دکتزای حزفه ای

پزشکی

12

مهیه وًملی

کارشناسی ارشذ

پزستاری و مامایی

13

سارا هرسیىی

دکتزای حزفه ای

پزشکی

برگسیذگان بخش کیفیت خذمات سالمت ي تعُذ حرفٍ ای چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا

ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

1

خدهات سالهت ٍ تعْد حرفِ ای

گرٍُ «خَب شین» تِ ًوایٌدگی دکتر آگاُ اشرفی

روانپششکی

2

خدهات سالهت ٍ تعْد حرفِ ای

گرٍُ «سالهت سٌتر» تِ ًوایٌدگی تردیا خسرٍی

پششکی

دکتزی عووهی

3

خدهات سالهت ٍ تعْد حرفِ ای

هحود هثیي هرادی

پششکی

دکتزی عووهی

4

خدهات سالهت ٍ تعْد حرفِ ای

سید علی هعتودی

رشتٍ تحصیلی

هوشبزی

مقطع تحصیلی
دکتزای تخصصی

کارشناسی

برگسیذگان بخش قرآن ي عترت چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا
1

قراى ٍ عترت

هصطفی اهیدی

پششکی

دکتزی عووهی

2

قراى ٍ عترت

دکتر هحود کرین رضایی

داروساسی

دکتزای تخصصی

برگسیذگان بخش َىری ادبی چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا

ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

رشتٍ تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

ٌّری ادتی

عرفاى تیوَری

پزستاری

کارشناسی

2

ٌّری ادتی

کسری حاتن پَر گراٍیاًی

پششکی

دکتزای عووهی

3

ٌّری ادتی

شکیة سرائی

هوشبزی

کارشناسی

4

ٌّری ادتی

هحود عٌثری

بهذاشت حزفه ای

کارشناسی ارشذ

5

ٌّری ادتی

گرٍُ هتورکس رساًِ پسشکی تِ ًوایٌدگی صثا الًَد

پششکی

دکتزای عووهی

برگسیذگان بخش اجتماعی چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا

ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

رشتٍ تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

اجتواعی

علیرضا آرهاى

پزستاری داخلی جزاحی

کارشناسی ارشذ

2

اجتواعی

ًگارسادات احودی

پششکی

دکتزای حزفه ای

3

اجتواعی

کاًَى کیش هْر تِ ًوایٌدگی ریحاًِ ّیسهی آراًی

رشته های هختلف پششکی

دکتزای حزفه ای

4

اجتواعی

گرٍُ جْادی شْید ّدایت تِ ًوایٌدگی افشیي حیدری

دنذانپششکی

دکتزای حزفهای

5

اجتواعی

هحودرضا ًادریاى

پششکی

دکتزای حزفهای

برگسیذگان بخش يرزشی چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا

ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

1

ٍرزشی

تیژى پایدار

2

ٍرزشی

3

ٍرزشی

اهیر داراتی

رشتٍ تحصیلی

مقطع تحصیلی

اتاق عول

کارشناسی

بهذاشت حزفه ای

کارشناسی

پششکی

دکتزای عووهی

4

ٍرزشی

هحدثِ لطفی

پششکی

دکتزای عووهی

5

ٍرزشی

درًا ًصیری

پششکی

دکتزای عووهی

6

ٍرزشی

دکتر اتَالفضل ّاشن پَر

حسیي سٌجری هقدم

پششکی ورسشی

دکتزای تخصصی

برگسیذگان بخش آمًزش چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا
ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

رشتٍ تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

داًشجَی ترتر آهَزشی

پدرام افشار

پششکی

دکتزای حزفه ای

2

داًشجَی ترتر آهَزشی

هْدی یار اهاًی تْراًی

داروساسی

دکتزای حزفه ای

3

داًشجَی ترتر آهَزشی

آریا اهیي الرعایا

پششکی

دکتزای حزفه ای

4

هٌتَر ترتر آهَزشی

هعیي خرهالی

پششکی

دکتزای حزفه ای

5

داًشجَی ترتر آهَزشی

اردشیر خَرسٌد

دنذانپششکی

دکتزای حزفه ای

6

هٌتَر ترتر آهَزشی

قاسن رجثی ٍاسَکالیی

هذیزیت خذهات بهذاشتی و درهانی

دکتزای تخصصی

7

هٌتَر ترتر آهَزشی

هجتثی رضایی

پششکی

دکتزای حزفه ای

8

داًشجَی ترتر آهَزشی

هحود حسیي زهاًی

پششکی

دکتزای حزفه ای

9

داًشجَی ترتر آهَزشی

تْار صاترزادُ اردستاًی

پششکی

دکتزای حزفه ای

11

داًشجَی ترتر آهَزشی

احد علیسادُ

آهار سیستی

دکتزای تخصصی

11

داًشجَی ترتر آهَزشی

هرسا غالهسادُ

انفورهاتیک پششکی

کارشناسی ارشذ

12

داًشجَی ترتر آهَزشی

دکتر رضا هیرشاّی

چشن پششکی

دستیاری

13

داًشجَی ترتر آهَزشی

ًدا ًاظن اکثاتاًی

بهذاشت باروری

دکتزای تخصصی

برگسیذگان بخش پژيَش چُارمیه جشىًارٌ داوشجًیی ابه سیىا

ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

رشتٍ تحصیلی

مقطع تحصیلی

1

پژٍّشی

علی آذری

بهذاشت هحیط

پی اچ دی

2

پژٍّشی

ّدیِ اتراّیوی

پششکی عووهی و ام پی اچ

پششکی عووهی

3

پژٍّشی

احساى احودی

ههنذسی بهذاشت هحیط

پی اچ دی

4

پژٍّشی

دکتر هرین تعیری

علوم دارویی -دکتزای پضوهش

پی اچ دی

5

پژٍّشی

فرزاًِ رحواًی

پششکی عووهی و ام پی اچ

پششکی عووهی

6

پژٍّشی

شْاب الدیي رضایی

علوم تغذیه

ارشذ

7

پژٍّشی

دکتر سید سْیل سعیدی سارٍی

فارکولوصی

پی اچ دی

8

پژٍّشی

شْاب علیسادُ

علوم تغذیه

ارشذ

9

پژٍّشی

دکتر کاٍُ فداکار سَقِ

چشن پششکی

دستیاری

11

پژٍّشی

دکتر علیرضا قجر

پششکی عووهی

پششکی عووهی

11

پژٍّشی

حویدرضا هیرزائی

ایوونولوصی پششکی

پی اچ دی

12

پژٍّشی

دکتر سید تاتک هیرهیٌاچی

پششکی عووهی

پششکی عووهی

برگسیذٌ بخش داوشجًی ومًوٍ جامع

ردیف

بخش برگسیذٌ

وام ي وام خاوًادگی

مقطع تحصیلی

1

شْاب الدیي رضایی

علوم تغذیه

ارشذ

