
 MPH 79 آزمون پذیرفته شدگان ليست

 

 شماره ردیف

 داوطلبی

 گرایش خدمت محلسهميه و  و نام خانوادگی نام

 عوامل اجتماعی معاونت بهداشتی  دانشگاه –ارشد مامائی  فرزانه ابراهيمی 1001 1

معاونت اجتماعی  –ارشد روانشناسی بالينی  اعظم ارده 1002 2

 یزد

 کنترل اعتياد

 - پزشک عمومی –آزاد  ویدا امين عسگری 1007 3

معاونت بهداشتی  –ارشد آموزش پزشکی  الدن امير اصالنی 1001 4

 دانشگاه

 سالمت سالمندان 

مرکز بهداشت  –ارشد مشاوره و راهنمایی  سميه ایرانمدار مکی 1000 1

 غرب

 کنترل اعتياد

معاونت  –ارشد مدیریت خدمات بهداشتی  رضا پورسمائی شلمانی 1001 0

 توسعه  دانشگاه

 عوامل اجتماعی

 عوامل اجتماعی مرکز تحقيقات اعصاب –دکترای آناتومی  وحيد پيرحاجانی 1010 9

سيد امير فرید جابری  1014 1

 فرد

 2مرکز بهداشت شماره  –ارشد بهداشت روان 

 اصفهان

 بهداشت روان

 - متخصص زنان   -آزاد   شهال چایچيان 1010 7

 - کارشناسی ارشد فيزیولوژی –آزاد  سيده سپيده حسينی 1019 10

 - پزشک عمومی –آزاد  مهدیه خاطری زاده 1017 11

 - دکترای فيزیولوژی –آزاد  فاطمه خجسته 1020 12

 - پزشک مرکز کم تهاجمی –آزاد  هاله دادگستر 1021 13

 - پزشک هيات علمی علوم رفتاری –آزاد  وحيد  راشدی 1023 14

 سنجش و ارزشيابی سالمت  رباط کریم –ارشد راهنمایی و مشاوره  آزیتا رحيمی 1024 11

 - پزشک عمومی –آزاد  مهدی رحيمی 1020 10

 سالمت سالمندان  شبکه بهداشت خمينی شهر  –پزشک عمومی  مهوش رضاپور 1021 19

 - رادیولوژیست –آزاد  سميرا سالجقه 1031 11

 - پزشک عمومی –آزاد  عاطفه شاهوردی 1032 17



 شماره ردیف

 داوطلبی

 گرایش خدمت محلسهميه و  و نام خانوادگی نام

مرکز بهداشت  –ارشد روانشناسی بالينی  مهين شوروزدی 1030 20

 مشهد

 بهداشت روان 

 - پزشک عمومی –آزاد  حسن عارفی 1040 21

 سالمت سالمندان  بيمارستان فيروزگر –پرشک عمومی  یداله عمادی 1043 22

 سنجش و ارزشيابی سالمت  رئيس مرکز بهداشت اندیمشک –ارشد  توفيق عنافجه 1044 23

 - پزشک عمومی –آزاد  هومن فرشاد 1041 24

 سنجش و ارزشيابی سالمت  گسترش آران و بيدگل -ارشد الهام فدائيان 1041 21

 سالمت سالمندان  معاونت غذا و دارو –ارشد مهندسی پزشکی  علی فرح زاد 1040 20

 سالمت سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه –ارشد تغذیه  ليال فرزاد 1049 29

پزشک توانبخشی بيماران اعصاب و  –آزاد  مهرنوش کاوه 1010 21

 روان

- 

 عمومی معاونت دانشجویی –ارشد آموزش پزشکی  هاجر کرمی آق قلعه 1011 27

مرکز بهداشت  –ارشد روانشناسی بالينی  سونا محمد نقی ترک 1014 30

 ترکمن

 بهداشت روان 

 سنجش و ارزشيابی سالمت  گسترش معاونت بهداشتی کاشان –ارشد  نرجس نوابی 1019 31

 بهداشت روان معاونت بهداشتی ساوه –ارشد  اکرم نوری 1000 32

 عمومی معاونت بهداشت یزد –ارشد محيط زیست  محمد رضا نجاتی 1009 33

 بهداشت روان  بيماستان شفا –ارشد روانشناسی  صدیقه وفایی افشار 1002 34

 عمومی معاونت بهداشتی –ارشد آموزش پزشکی  فریده همایون وليانی 1004 31

 بهداشت روان  مرکز بهداشت خرمشهر –ارشد مشاوره  عزیز هاچم بچاری 1003 30

 عمومی معاونت آموزشی وزارت –دکترای حرفه ای  مهشيد یاراحمدی 1001 39

     

     

 

 مدارک متعاقبا از طریق سایت دانشکده بهداشت اعالم می گردد.زمان ثبت نام و تحویل 


