
 راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیيآتص ًطاى ٍ ضغلی کارداى  ّای رضتِ  سِ تراتر ظرفیت اساهی ًْایی

 ٍ آزهَى عولی هعایٌِ پسضکیاًجام جْت 

زمان و تاریخ مراجعه جهت 
 و آزمون عملی معاینات پزشکی

اٍلَیت 

 اًتخاتی
 رضتِ ضغلی

 ًام پذر
 ردیف ًام ٍ ًام خاًَادگی

چْار ضٌثِ هَرخ هعایٌِ پسضکی: رٍز 

 15:30ساعت  3/6/95

هیذاى اًقالب اتتذای  -هکاى ضْرکرد

طثقِ  -ساختواى ایراى -خیاتاى هلت 

 اٍل هطة دکتر رسَل ضیریاى

 
آزهَى عولی:  رٍز ضٌثِ هَرخ 

 30/8ساعت  6/6/95

  ضْرکرد هیذاى اهام حسیي هکاى:

   سالي ٍرزضی تختی

 

 

 یی ّوراُ داضتي کارت ضٌاسا

ٍ کفص ٍ لثاس جْت هعایٌات 

هٌاسة جْت آزهَى ٍرزضی 

 الساهی است.عولی 

 
 

 1 هجتثی خالذی هرتضی کارداى آتص ًطاى لردگاى

 2 خیر اهلل ضْثازی تٌگ کلَرُ ٍلی کارداى آتص ًطاى لردگاى

 3 ِ علی آتادیاسواعیل یلو حوسُ کارداى آتص ًطاى لردگاى

 4 ٍحیذ احوذیاى کاجی فتاح سٌگیيراًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ  اردل

 5 هجتثی ًصیری اردلی جعفر قلی راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي اردل

 6 هحوَد علیجاًی جْاًثخص راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي دستٌاء

 7 فرزیي یَسفی دستٌایی فالهرز راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي دستٌاء

 8 رحواى کریوی خالص قرتاًعلی ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیيراًٌذُ ٍسائط  دستٌاء

 9 داٍد گلِ داری چالطتری کْساد راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي ًافچ

 10 فرضاد فتح اللْی دّکردی اردضیر راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي ًافچ

 11 هحوَد حیذری ٍاًاًی سلطاًعلی راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي ًافچ

 12 یعقَب ّاضن زادُ هحسي راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي ًافچ

 13 حسیي کاٍُ چلیچِ احوذ قلی راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي تاتاحیذر

 14 رضا ضْراًی عثذالحسیي راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي تاتاحیذر

 15 فارساًی سعیذ اهیریاى هٌصَر راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي تاتاحیذر

 16 هحوذ طْواسثی علی راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي سَرضجاى

 17 پیواى حیذری سَرضجاًی هسیة راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي سَرضجاى

 18 ساهاًی ایواى ًظری ًصرالِ راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي سَرضجاى

 19 سْیل تْادر سْراب راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي سَرضجاى

 20 ضجاء الذیي تقی پَر جاٍی َّهاى راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 21 آقائی یاسیي حسیي پَر َّهاى راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 22 ایواى رئیسی عثذالِ راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 23 یاسر صحرا ًطیي ساهاًی رضا تٌذرٍ سٌگیيراًٌذُ ٍسائط ًقلیِ  لردگاى

 24 حویذ رضا سلیوی ترٍجٌی هحوذرضا راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 25 رضا هرادی ًژاد تْوي راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 26 هحوذ فرج زادُ دّکردی احوذ راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 27 عوار هسعَدی چلِ گاّی هحوذیار راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 28 حسیي تاتاهیری ساطحی ّادی راًٌذُ ٍسائط ًقلیِ تٌذرٍ سٌگیي لردگاى

 هَاد آزهَى عولی:                                        

 .حول دٍ لَلِ ًَاری دٍ ٍ ًین ایٌچی7 . پرش طَل1

 خاهَش کٌٌذُ. حول 8 9*4. دٍی 2

 هتری تاضَ 3. حول ًردتاى 9 هتر 45.دٍی 3

  هتر 540. دٍی 4

  . درازًطست5

  .تارفیکس یا کطص هیل6ِ

 


