
 مشخصبت داريخبوٍ َبي شببوٍ ريزي استبن لرستبن * *لیست
ردي

 ف

 َمراٌ  تلفه  آدرس مسئًل فىي شُرستبن وبم داريخبوٍ

 دكترسياهك علي سياّپَش)صثح ٍ عصر( خرم آتاد دكتر سياّپَش 1
 دكتر َّشٌگ  سياّپَش ) شة (

 19166611178 1661-9915199 حذ فاصل پل شْذا ٍ سِ راُ هطْري 

 ()صثح ٍعصرحسي چکييدكتر  خرم آتاد کييچدكتر 9
 )شة( ترزٍیي -پَر احوذيدكتر

 19161591390 1661-0913811 جٌة عکاسي رًگارًگ     –خياتاى علَي 

 ) صثح ( ترزٍیيدكتر  خرم آتاد دكتر آزادتخت 3
 عصرٍ شة()ٍ هيرزاجاًي دكترهصطفي آزادتخت

 19161611560 1661-3991017 اتتذاي خياتاى جالل آل احوذ  –خياتاى اًمالب 

 عصر(صثح ٍخاًن دكتر جعفري) خرم آتاد  تخت جوشيذ 0
 )شة ( تالري ٍ چٌگيسيدكتر 

 19163611986 1661-9919505 خياتاى هجاّذیي اسالم رٍترٍي تيوارستاى شْيذ رحيوي–آزادي

 )صثح ٍ شة(دكتر احوذ فاًي یگاًِ ترٍجرد دكتر فاًي یگاًِ 5
 صر(دكتر ساًاز هْذي پَر )ع

 19166691011 1669-9613061  گلشْرخياتاى شْذاء تاالتر جٌة پاساش 

 ترٍجرد دكتر حاهذي 6
 )صثيح ٍ عصر ( دكتر حاهذي

 دكتر شعثاًي )شة(

 19161693116 1669-9695931 پایيي تر از چْارراُ حافظ  –خياتاى شْذا 

 دكتر پسٌي )صثح ٍ عصر ( دٍرٍد دكتر پسٌي  7
 دكتر یگاًِ )شة(

 ر سعيذي )شة(دكت

پایيي تر از اٍرشاًس  –)فرهاًذاري ( اتتذاي خياتاى كٌذٍاى هيذاى اهام حسيي  
 سيذ هصطفي خويٌي رٍترٍي صٌذٍق ثاهي االئوِ

19358090109 19358090109 

ًعوتي دكتر 8

 سارٍي

 ًَرآتاد
 (صثح ٍ عصر )حسيي آلا جاًيدكتر 

 شة( دكتر اهيذ ًعوتي سارٍي ) 

 1663799-7995 سِ راُ ٍليعصر جٌة كَچِ شْيذ كاظوي خياتاى اهام خويٌي 
 یا 7011

19191198691 

 ) صثح ٍ عصر( دكتر تازًٍذ كَّذشت دكتر سْن دیٌي 9
 دكتر هحوَد سْن دیٌي ) شة (

 19191313893 1663699-5031 خياتاى رّثري 

 دكتر فاطوِ همذم )ص( اليگَدرز  دكتر هالطاّري  11
 ش ( -دكتر هًَا پَر عسگر ) ع 

 19166609199 1660-9997911 كليٌيك شْيذ هَسَي –خياتاى ٍليعصر شوالي 



 ) صثح ٍ عصر(عثاسيدكتر  ازًا  عثاسيدكتر  11
 )شة( ساكي ٍ خادمدكتر 

 19161619791 1666-0935591 115تلَار جْاد درهاًگاُ خاتن االًثياء جٌة اٍرشاًس 

دكتر سَلواز  19

 رضایي

 ٍ شة( دكتر هَسَي ) صثح پلذختر
 دكتر سَلواز رضایي )عصر (
 دكتر هحوَد هعيٌي )شة(

 

 19369338165 1663-0991161 1جٌة ساختواى اسثك شوارُ  –خياتاى اهام پایيي تر از تاًك هسکي 

 دكتر زهاى حسًٌَذ )صثح ٍ عصر( الشتر دكتر حسًٌَذ 13
 دكتر حسيٌي ٍ حذیت حسًٌَذ)شة (

 19163617098 1663-5999691 شاًي جٌة تاًك كشاٍرزيخياتاى آیت الِ كا –چْارراُ كاشاًي 

   


