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فرم تثبيت ثبت نام

 تا13:30شنبه از  - 1399/10/27دکتر بهرام نيک منشانتخاب واحد

مدير گروه آموزشي

 اصول فني ونگهداري تجهيزات3210051

آزمايشگاهي

01399/06/11تخصصي10305698

 تا13:30چهارشنبه از  - 1399/10/17دکتر سکينه عباسيانتخاب واحد

دکتر ميترا زارع بوانيانتخاب واحد01399/06/11تخصصي101305689آزمايشگاه انگل شناسي 3210053

01399/06/11تخصصي10305704ژنتيک پزشکي3210069

دکتر وحيد سليميانتخاب واحد

دکتر احمد نجاتي

دکتر سيدهادي موسويانتخاب واحد01399/06/10تخصصي130305695خون شناسي 3210081

دکتر آزاده اميدخدا

دکتر شعبان عليزاده

 تا08:30شنبه از  - 1399/10/20

01399/06/10تخصصي01305693آزمايشگاه ويروس شناسي پزشکي3210063

دکتر سميه جليلوندانتخاب واحد

 دکتر نازنين زهرا شفيعي

جندقي

 تا12:30چهارشنبه از  - 1399/10/17

 تا13:30دوشنبه از  - 1399/10/29دکتر ميترا زارع بوانيانتخاب واحد01399/06/10تخصصي120305686انگل شناسي 3210052

01399/06/10تخصصي20305692ويروس شناسي پزشکي3210022

آزيتا مقدمانتخاب واحد

زهرا عليزاده محمدشير

دکتر فريبا نباتچيانانتخاب واحد01399/06/10تخصصي10305697هورمون شناسي3210049

دکتر ناهيد عين اللهي

دکتر نسرين دشتي

 تا10:30سه شنبه از  - 1399/10/23

01399/06/10تخصصي102305696آزمايشگاه خون شناسي 3210068

 دکتر سيدجمال هاشميانتخاب واحد

هزاوه

دکتر فريبا نباتچيانانتخاب واحد01399/06/10تخصصي01305691آزمايشگاه هورمون شناسي3210048

دکتر ناهيد عين اللهي

دکتر نسرين دشتي

01399/06/12تخصصي01309528آزمايشگاه قارچ شناسي پزشکي3210073
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