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 آذر داد آئیه 1
داخلی ٍ 
 جزاحی

 آلای دکتز بحزیٌی
 آلایاى ؽزیفی، دکتزبشی،

 دکتز اعتَار
تاثیز طَل درعت تشریك سیز جلذی کلگشاى بز هیشاى 

 کبَدی ٍ درد ًاؽی اس بیواراى بغتزی

 زَرا يزیریان 2
داخلی ٍ 
 جزاحی

 دکتز بحزیٌیآلای 
 آلایاى یشداًخَاُ ٍ 

 دکتز اعتَار
بز تفکز اًتمادی ٍ اعتواد  ییؼًذتاثیز بکارگیزی کارت باسا

 بِ ًفظ داًؾجَیاى پزعتاری

 خاًن دکتز رٍاًی پَر اطفال وجمٍ رزازان 3
 خاًوْا طیبِ غزیبی ٍ 

 دکتز هعتوذ
تاثیز الگَی تَاًوٌذ عاسی در کیفیت سًذگی دختزاى 

 هبتال بِ تاالعوی هاصٍرًَجَاى 

 خاًن دکتز رٍاًی پَر اطفال عسیسٌ اوصاری 4
 خاًوْا اکابزیاى ٍ 

 دکتز هعتوذ
ادارُ   Capتاثیز الگَی تَاًوٌذ عاسی خاًَادُ هحَر بز 

 کَدکاى تَعط هادراى  بت

 رقیٍ خضری 5
داخلی ٍ 
 جزاحی

 خاًن دکتز رٍاًی پَر
 خاًوْا ٍاحذپزعت ٍ 

 دکتز هعتوذ
تاثیز الگَی تَاًوٌذ عاسی بز کیفیت سًذگی عالوٌذاى 

 هبتال بِ پز فؾاری خَى

 خاًن دکتز جْاى پَر اطفال احمد رضا زارعی 6
دکتز الْاًی، حاجی ًضاد ٍ 

 آلای دکتز اعتَار
بزرعی تاثیز آهَسػ چٌذ رعاًِ ای بز تَاًوٌذ عاسی 
 کَدکاى عي هذرعِ هبتال بِ آعن ٍ خاًَادُ ّای آًْا

 خاًن دکتز جْاى پَر اطفال عماد آبادیراضیٍ راستی  7
آلای دکتز اًَری پَر ٍ 

 خاًن دکتز هعتوذ
بزرعی حضَر ٍالذیي بز کاّؼ اضطزاب کَدکاى لبل اس 

 ای بیَْؽی قال

 خاًن دکتز جْاى پَر اطفال شُال جًکار 8
خاًوْا کوالی ٍ 

 دکتزهعتوذ
بَؽْز اس ًمؼ  آگاّی بِ ًگزػ ٍ عولکزد هزدم ؽْز

 گیاّاى دارٍیی بز درهاى بیواری کَدکاى 

 یسحر غالمی باريق 9
داخلی ٍ 
 جزاحی

 آلای یشداًخَاُ فزد
آلایاى دکتز بحزیٌی ٍ 

 دکتز هیزسایی 
بزرعی همایغِ رٍیکزدّای یادگیزی داًؾجَیاى عال اٍل 

 ٍ آخز پزعتاری ٍ هاهایی داًؾگاُ علَم پشؽکی بَؽْز 

1

0 
 وی مقدمزیىب قربا

داخلی ٍ 
 جزاحی

 آلای ؽزیفی
 آلایاى دکتز بحزیٌی، 

 دکتز هیزسایی یشداًخَاُ فزد ٍ

بزرعی رابطِ ٍضعیت تغذیِ با ؽاخص ّای آًتزٍپَهتزی 
 ٍ بیَؽیویایی در بیواراى ّوَدیالیش بیوارعتاى 

 (ط)فاطوِ سّزا
 


