
 ردیف نام سازمان مسئول تلفن

آز  دکتر فرهاد ایرانمنش 56692203-5

 پارسوا)اسالمشهر(
1 

مرکز چشم انداز  مهندس تاجیک 66065820

 شرکتها
3 

 6 آز پردیس خانم ایزدی 76242080

آز دکتر شفیعی  آر دکتر شفیعی )دزفول( 06142238271

 )دزفول(
7 

 8 حکیم تبریزآز  دکتر ابراهیم زاده 0413-3367780

 9 آز هوشمند)تهران( آز هوشمند 09121280300 66576577-8

محمد علی شاهید و رضا  05138409600

 اعظم وزیری -مقدم 
 10 مشهد -آز ایران 

36721300 

36723125 

خانم  -خانم سلیمانی 

 رستگار
آز دکترنژاده 

 )ورامین(
11 

 12 آز فروردین)تهران( آقای آزاد 66384395

 13 آز فالح)تهران( خانم شفیعی 33824366

 14 آز پارسا )باغملک( آقای بارانی خانم زنگنه 06143721950

 لیال -دکترمحمدعلی یگانه  011-52222731

 قبله سوها
 15 آز دقیق چالوس

 16 آز کیانپارس )اهواز( بارانی آقای  06133917495

 17 دکترنقاش )اهواز(آز  آقای سرافراز -دکترنقاش  6134440274

خانم علی  -دکتر پریدل  01133391282-3

 نژاد
 18 آز بهار ساری

 19 آز پارسیان ساری دکتر یحیی زاده 33300070-011

دکتر  -آقای خسروی  5223379-0243

 محسنی
 20 آز محسنی )ابهر(

دکتر نوید  -اقای محسنی  33252423

 احدی
 21 آز آلبرت)تهران(

آقای  -آقای شهسواری  028-33232745

 دکتر ساروخانی
 22 آز البرز قزوین



 23 آز دانش قزوین آقای علیجانی-دکتر دانشی 028-33665666

 -عمرایی -آقای جوادی  028-33222525

 دکتر فرزام
 24 آز فرزام )قزوین(

اقا قنبرزاده دکتر حسن  44011389

 زاده
 25 5آز شهرداری منطقه

88966579 

44424471 

خانم -دکترابراهیمیآز 

 بوستان
 26 آز ایراژن )تهران(

آز حکیمان  دکتر خیاطیان 07632245541

 بندرعباس
27 

 28 آز مازندران )ساری( دکتر عجمی آقای اسدی 011-33361214

دکتر علی -خانم شکری  33312708-011

 عباسی
 29 آز نور )ساری(

04432230240 

04432230117 

 30 )ارومیه(آز میالنی  آقای نوروز فر

آز نوشهر  دکتر عباسی 011-52337880

 )دکترعباسی(
31 

 32 آز پاستور )تنکابن ( سحر سوره -دکتر کاظمی  54225800-011

 33 آز پاستور ساری دکتر افراسیاب همایونی 33323370-011

 -عسگری-دکتر کالنتری  33360922-024

 دکترغفاری
 34 آز بوعلی زنجان

آزنویان نگین  رضاییجواد  44101011-021

 پارسیان
35 

خانم  -دکتر حسن نژاد  0343-2268435

 دکتر اسماعیلی
 36 آز مهرگان )کرمان(

 40 مرکز باران )تهران( دکتر سهیل سلیمی 47626263

 44 آز جاجرود خانم ایزدی 76203031

 46 آز نوین )تبریز( دکترربیعی-اقای فاروغی 0413-5544161



03537254544 

09131519051 

آز دکتر سید حسنی)  دکتر سید حسینی

 یزد (
48 

سهیل  - حسین مزدرانی  88631197

 مزدرانی
 49 آز سیتوژنوم )تهران(

 

 50 آز جهان نما )کرج( مهدیه بیات

 51 آز حکیم )قزوین( دکتر میر کریمی 33559996-028

مریم  -دکتر میرجلیلی  33243048-028

 جلیل مهر
 52 )قزوین(آز پیشرو 

 53 آز قصر )تهران( آقای افشار 66830260

دکتر مهدی -آقای جهانبخت  66250431

 پناهی راد
 54 آز سینا ) تهران (

 55 آز میالد )اصفهان( خانم دکتر افضل 0313-2222430

آز حضرت ابوالفضل  اقای انتظاری 77425000

 )تهران(
56 

م اعظ -دکتر حبیب توسلی  04533255656

 پناهی
 57 آز توسلی )اردبیل(

خانم علیرضایی دکتر حسن  36296001-4

 حیدری
 58 آز شفا )ورامین(

 59 آز ولیعصر )آبیک( آقای ترکاشوند 02832898940

 60 آز بوعلی )کرمانشاه( دکتر سمیعی 08338385712

و خانم  دکتر هاشمی  77818888

 مروتی
 61 آز بیوژن )تهران(

آز خاتم االنبیا  احمدیدکتر  08632227852

 )اراک(
62 

و آقای  دکتر نقی پور  55039585

 طباطبایی
 63 آز قدس )تهران(

 -خانم دکتر طارمی  026-32214550

 معارف وند
 64 آز بهبد )کرج(

 65 آز احیا )اسالمشهر( آقای عفیفی 56148990

و  دکترشریف نیا  56759191

 خداوردی
آز آذربایجان )نسیم 

 شهر(
66 

 67 آز توحید )همدان( آقای قرائی 08132521550

آز دکترصمدی  خانم شریفی -دکتر صمدی  017-34353434

 )کردکوی(
68 



آز سالمت ایرانیان  دکتر محمدزاده 226814152

 )تهران(
69 

دکتر هاشم زبید و آبوالقاسم  0615-2226989

 ایرجدوست
 70 آز رازی )بندرامام(

 71 آز گیل )رشت( خانم حسینی -دکتربرزو  013-33124100

 72 آز معراج )جویبار( آقای عباسی 011-42531243

 73 آز پارس )چالوس( دکتربابک جاهد 011-52227070

 74 آز مهر )همدان( دکترقدیمی پور 081-38281861

آز کلینیک سعادت  دکترمصطفی زارع 22367167

 آباد
75 

 76 آز ولیعصر )بابل( دکتر نتاج 01132256301

 77 آز خاتم )قزوین( دکتر خیرخواه 02833243324

 -دکترامیر آشتیانی  04135570888

 -دکترناهید منافی افخم 

 خالص نیک

 78 آز سنجش )تبریز(

0619996681 

0619996682 

 79 آز نرگس اهواز اقای دکتر گله داری

 80 آز بهار گرگان خانم دکتر صفائی 2220999-0173

آز دکتر فراهانی  فراهانیدکتر  06643226500

 )درود(
81 

  

 82 کانون پرورش فکری

 83 آز ایالقی )قائمشهر( دکتر ایالقی 0114223797

 87 آز رفاه )کرمانشاه( دکترصادقی نژاد 083-37297826

 88 آز منصف )مشهد( دکترمنصف 051-38511361

 -دکتر پوریا حاجی زاده  02636652624

ندا  -مرتضی عاکف 

 بها-جنگلی 

 89 آز آریا )کرج(

انم خ -دکتراسرافیل علی نیا 011-44227373

دکتر تقدسی و دکار علی 

 نی

آز دکتر علی نیا 

 )آمل(
90 

آقای  -دکتر محمد زمانی  88093496

 ایمان رضایی
 91 آز ژنوسل )تهران(



دکتر سربندی فراهانی و  33686970

 خانم فتحی
 92 آز صدرآزما)تهران(

 93 آز پیوند)تهران( بیگی-دکتربهزاد پوپک 22914379

آز دکتر  دکتر نعمتی خانم فرج پور 04433456607

 نعمتی)ارومیه(
94 

خانم تبریزی و دکتر مریم  01133377331

 قاسمی
 95 آز دانا )ساری(

و خانم  دکتر ساکی  06132229105

 دودانگه
آز دکتر ساکی 

 )اهواز(
96 

 آز سارینا خانم دارابی 55264663

 )چهاردانگه(
97 

-دکتر فرزانه رضازاده 01333116759,01333119717,

 خانم عظیمی
 98 آز کیمیا )رشت(

 99 آز دانش )آمل( دکتر مرتضی احمدی آملی 011-44254442

دکتر محمد زاده و آقای  05433226616

 اصغری
 100 آز سینا )زاهدان(

شرکت دایا آرین  دکتر افشانی 44265676

 دارو
101 

 102 آز کاوش )گرگان( دکتر جوشقانی 017-32336300

دکتر غالمی و دکتر  44691200

 هاشمیان
 103 آز آفتاب )تهران(

 -دکترمژگان میرآخورلی  86089072

 دکتر امیدآریانی
آز محب یاس 

 )تهران(
104 

 105 آز ولیعصر )تهران( آقای محسنی 36613700

امیرابی آز دکتر  دکترآفاق امیرابی 04533234017

 )اردبیل(
106 

 107 آز البرز )هشتگرد( دکتر پرویز شریف زاده 02644212683

 108 آز دکتر ایری )گنبد( دکترنورالدین ایری 01733237400

 109 آز آزادی )تهران( دکترمحسن قریب دوست 66927008 - 10

آز عزیزافشاری  دکتربابک عزیزافشاری 013-44243447

 )تالش(
110 



دکترسرمدی، قای  08632214567

 حیدری،خانم صادقی
 111 آز رازی )اراک(

دکترنسرین حاج سید  44975358

 جوادی و مهناز خداوردی
 112 آز ارغوان )تهران(

آز میالد  دکترحمیدحمیدزاده 77708558

 )تهرانپارس(
112 

آز دکتر خوشدوز  دکترخوشدوز 01334643111

 )منجیل(
114 

   115 ایران خودرو کردستانیآقای  48054123

 116 سیاآکوا

ای آق -دکتر نرگس گودینی  08345132220

 آفتابی
 117 آز یاس )هرسین(

قای آ -دکترلیال تقی زادگان  07132317555-6

 کشاورز
آز دکتر تقی زادگان 

 )شیراز(
118 

مصطفی امامی و دکتر  06132222492

 علیرضا شهبازی فر
 119 آز رویان )اهواز(

 120 آز پاستور )اهواز( دکتر حمیدمرادزادگان 061332227890

آز دکترجاللی  دکترجاللی 61332218178

 )اهواز(
121 

آز دکترصدقی  آقای سماواتی -دکترصدقی  06134445980

 )اهواز(
122 

آز دکترکالنتر  دکترماریا کالنتر هرمزی 061134433192

 )اهواز(
123 

آقای دکتر  -دکترمفاخر  061333922002

 هاشمی
آز دکترمفاخر 

 )اهواز(
124 

آز دکترمالئکه  دکترابوالحسن مالئکه 06132217199

 )اهواز(
125 

 -دکتر محمود واحدیان  6134435273

 خانم منجزی
آز دکتر واحدیان 

 )اهواز(
126 

 127 کاله آقای محسن مداح 912570213

 -دکتر شیرزاد نصیریان  08738726640

خانم -شریفی دکترمهرداد 

 قوشچی

 138 آز دیواندره



دکتر  -دکترهاله حکمتی  9122272973

 قاسم مصطفوی
آز فاطمه زهرا )شهر 

 ری(
139 

  

 140 انرژی دانا

دکتر  -دکترشاطری  32528356

 منصف
آز خاتم االنبیا 

 )همدان(
141 

آز امام حسین  دکترطریقی 32514778

 )همدان(
142 

 143 آز کبیر )همدان( محمدی دکتررضا سلطان 08132513333

خانم  -دکترمجید بندگی  22741777

 احمدی
 144 آز سینا شمیران

 145 مهرکام پارس آقای نظری خانم توکل 9126167302

 -دکتربهروز ایلخانی زاده  04433444829

نگار  -بابک علیزاده 

 کریمی

 146 آز ژنوم )ارومیه(

 148 )قم(آز پویا  دکترحسین نداف نیا 02537747284

 149 آز آتیه )شیراز( دکترکتایون جان فشان 07134837979

 150 آز مهر )زنجان( دکتر معبودی 2433546503

اقای  -دکتر زهرا قاضیان  02833230836

 خانم مافی -شجاعی 
 151 آز دی )قزوین(

 152 آز شکوفه )تهران( دکتر داود سراج 66242368

 153 )پاکدشت(آز طه  آقای خطاط 36039818

 154 آز کوثر )همدان( دکترفرزانه استادی 08132530294

 155 آز نیکان )ساری( دکتر عباسعلی ملکی 33327665

 156 آز زرین )خمام( دکتر ایروانی -دکتر برزو  01334420889

 -دکتر علی خلیق  05144240409

 -دکترهادی سنگ سفیدی 

 آقای مسعود مل

 157 آز سینا)سبزوار(

55007799 

55006070 

 158 آز خانی آباد )تهران( دکترمحمد مهدی سرمدی

خانم  -دکتر کریم زاد  66902768

 رجحان نژاد
 159 آز واتسون )تهران(



حرمت  -نفیسه سهی کیش  48993256,48993249

دکتر  -زمان درویشعلی 

 امیرحسین

 160 آز پیامبران )تهران(

 161 آسمان شب خانم کرمی 22888278

 162 آز دانش )تنکابن( اقای مددی 01154221998

قسیمه  -دکتر مریم طارمی  06132234381

 حسینی
آز دکتر طارمی 

 )اهواز(
163 

آز دکتر فرزانه  -دکتر شکوه شفیعی  08345120809

 )هرسین(
164 

دکترمسعود رضایی جوان  01333116062

 آقای سماک -
 165 آز نیلو )رشت(

 166 آز نور )اهواز( یزدی خواه دکترمسعود 06133385833

 167 آز نور )آبیک( دکتر رقیه نوری 02832824610

دکتر سید علی الهادی  06132925734-5

 مروج
 168 آز ابن سینا )اهواز(

آز موحدی پور  دکتر محمد موحدی پور 07432230823-5

 )گچساران(
169 

 -دکتر مرضیه حسینی  05138428772

 سودابه-الناز ابراهیمی 

 بسک آباد

 170 آز توس )مشهد(

دکترغالمرضا کوچکی  06134465774

 -مهرداد عطار  -لنگرودی 

 شبنم تدی

 171 آز پارس )اهواز(

 172 آز مهدیه )بروجن( دکترمحمدرضا حمزه 03834236000

 173 آز مولوی )شیراز( دکتر پروین جواد 07132342471

 174 )ازنا(آز پاستور  دکتر محمد دهاقین 06643429662

 175 آز اتکا )تهران( دکتر عباس به گزین 55017600

مشاوره امیرالمومنین  دکتر فرشیدپروینی 02333341144

 )سمنان(
176 

 -دکتر فریبا عسگری پور  88968305

 ولی اهلل محمدپور )مالی(
آز بیمارستان ساسان 

 )تهران(
177 



آز دکتر  دکترمهران احمدی 01134531369

 احمدی)بهشهر(
178 

آز دکترمحمدی  دکتر بخشعلی محمدی 55313615-6

 )تهران(
179 

 180 آز هورمون )تبریز( آقای دکتر مینائی 0413-5549249

شرکت تام ایران  آقای جعفری 44503960

 خودرو
181 

 182 آز دنا )نیلوفر تهران( دکترحکمت 43936

انم خ -دکترسهیال گلستانی  03136635228

 خانم بارانی - حاتمی
 183 آز جم )اصفهان(

آز دکترجهان تیغ )  دکتر حسین جهان تیغ 05432238576

 زابل(
184 

دکتر پروانه ناصر اسالمی  88547942

 خانم فرزانه جعفریان -
 185 آز بهداد )تهران(

خانم  -دکترمازیار غفوری  05632237021-2

 شهابادی
 186 آز پیشگام )بیرجند(

آز  دکترعلیرضادهستانی 03442281133

دکتردهستانی)سیرجا

 ن(

187 

 188 هستی آریا شیمی آقای حسینی 46818911

ه خدیج -دکترمینو حسینی  44338955-4

 اعتمادی
آز جراحی مهر 

 )تهران(
189 

 190 آز ویژه )تهران( تویسرکانی 66496516

88801071 

88802408 

دکتر میربابایی خانم 

 میرعرب
 191 آز اوستا )تهران(

 -دکترفاطمه گالبچی فر  65954845

 آقای محمدی
آز باغستان 

 )شهریار(
192 

051-38442016 

 

 193 آز پردیس )مشهد(

 194 آز ارمغان سالمت دکتربخشعلی محمدی 44612401

009647517811491 

009647515216433 

 195 آز ماهان )عراق( پیمان قریشی زاده

 196 آز پارس )شیراز( دکترکامروز کاویانی 07132317503



 197 آز پاستور )آمل( دکترنازیال شیرازی 01144224881

 198 آز مهر )آمل( دکتر محمدترابی نیاکی 01143269538

آقای  -دکتر شهرام نعمتی  56555485

 میهنی
 199 آز میزان)اسالمشهر(

م خان -دکترعلی اسالمی فر  88454025

 ایمان خانی
 200 آز شفق)تهران(

 -دکترنعیم رضا وطنخواه  03443213530,03443217794

 امیر صدوقی
آز دکتر وطنخواه 

 )جیرفت(
201 

09126352945 

09125493901 

09125262696  ,09124787961 

 202 آز بیمارستان لقمان دکتر عباس به گزین

دکترفاطمه حاج منوچهری  02833344575

 مهناز نیک روش -
 203 آز بهار )قزوین(

آز دکتر  دکترسعیدشبستری 04135535547

 شبستری)تبریز(
204 

 205 تی پی جی پورنگ دانش 66465588

دکتر محمد  -خانم مهرگان  01133392630

 عباسیان
 206 آز دی )ساری(

 207 آز رازی )سنندج( دکتر علی جلیلی 08733224545

 208 آز فردانش )تهران( آقای خطاط 33801344

خانم  -دکترزهرا فاضلی  65142149

 توکلی
 209 آز امیر )مارلیک(

 210 آز شمس )ارومیه( خ دکتر علمداری 04432240180

 211 آز جیحون )تهران( -مهدی رحمانی  66353532

 212 آز دانش )ساری( دکتر عبدالعلی ضیایی 1133314555



خانم  -دکتر امیرکابلی  08642244235

 فدایی
 213 آز پارس )ساوه(

دکتر  -دکتربهزاد فغانی  04532795012

 مسعودپورقاسمی
آز فارابی )پارس 

 آباد(
214 

دکترسیدداود موسوس نسب  02536705250

 کریم زارع -
 215 آز رازی )قم(

 216 آز بزرگمهر )اراک( دکتر اکبرمحسنی موحد 08632238387

دکتر  -دکتر پاشایی فر  88552181

 تاجدار
 217 آز شقایق )تهران(

آز دکترفرجادنیا  دکترزهرا فرجادنیا 06142251624

 )دزفول(
218 

رضا  -دکتر ایرج پاکزاد  08433367054

 قیطاسی
 219 آز دانش )ایالم(

 220 آز پاستور )سنندج( دکتر سهیال محمود پور 08733236358

دکترحمید عیزاده نیلی دکتر  82452203

 افسانه قل -گلناز خاکپور 
آز بیمارستان مهر 

 )تهران(
221 

 -دکترسید همون میربهاء  011-44229666

 محمدجواد داداش پور
 222 آز پارس )آمل(

 223 آز فجر )ساری( دکترمحمدرضا مهدوی 01133411103-6

 224 آز مادر )سنندج( دکتر رامش راه حق 08733224554

 -دکتر حمید محمدزاده  05433447473

 رضا شه بخش
 225 آز فارابی )زاهدان(

 226 آز آرین ژن )تهران( دکتر شجاعی 22894790

 227 آز نوبل )ساوه( دکتر قدرت اهلل براتی 08642211939

دکتر  -دکتر هورزاد  44955860

 فراهانی
 228 طب کار صادقیه

 229 آز رازی )الهیجان( دکتربتول اسدی رحمانی 01342237618

 -دکتر ایمان سلحشوری  66911705

 خانم عباسپور
 230 نوران )تهران(آز 



دکتر  -دکترمجید نادریان  01133249157-8

 فائزه جوانم -پروانه داودی 
 231 آز سالمت )ساری(

دکتر خادم  -آقای حاتمی  55708335

 پور
 233 آز فرهاد)تهران(

 -دکتر مرضیه مهرافزا  01333720832_01333755353_01333764261

 -دکترمرجان عسگری 

 خانم محمودی

 234 افزا )رشت(آز مهر 

 235 آز امید)مشهد( دکترژاله اسمعیلی 05138929640

 -دکتر علی دهقانی فرد  88106489

 خانم رهایی
 236 آز ملل )تهران(

 -دکترکامروزکاویانی  07136540076

سمانه  -حمیدرضا رضایی 

 -بهروزی 

آز دکترکاویانی 

 )شیراز(
237 

 خانم متقي09125497931

 

بیمارستان آبان 

 )تهران(
238 

 239 آز رپید )تبریز( دکترحسن جدیدی 04135427995

22600413-2261513 

 

 240 آز قلهک )تهران(

آقای  -دکترفیروزه جمالی  22802020

 محسنی
 241 آز سپند )تهران(

آز مهرآفرین)رباط  دکترآرا احتیاطی 56889802

 کریم(
242 

آز دکترعادل  دکترعادل زاده 06642629980

 زاده)بروجرد(
243 

صنایع هواپیمایی  آقای متینی 66078131

 )چکاپ(
244 

8132222001 

 

 245 آز سینا )مالیر(

ی دکتر وحدت -دکتر یعقوبی  22139016

 آقای جاوید -نیا 
 246 آز آرامش )تهران(

 247 آز ژنتیک بقیه اهلل دکترمروتی 88620814

 

 248 5آب و فاضالب  خانم جاریانی

آز بیمارستان  دکترابوطالب صارمی 44670897

 صارم)تهران(
249 

آز تخت  دکترمهناز آقایی پور 88846812

 طاووس)تهران(
250 



 251 تراکتورسازی ایران آقای مظفری 44525644

آز دکترمظاهری  دکتر مهتامظاهری 9124547030

 )یزد(
252 

 253 آز نوین )همدان( دکتر اعظم علی میر 08138255525

دکتر  -دکتر امید آریانی  88913544

 -رضا شیرکوهی 

 معصومه دهقان

آز متابولیک )د ع پ 

 تهران(
254 

66035700 

66157435 

دکتر بهار جعفری مسول 

امور مالی : علیرضا 

 حسینی

 255 آز نصرت )تهران(

 258 سکوهای نفتی کیش دکتر آرامی 9123586635

دکتر حمیدرضا محمدزاده  05433412002

 احمد عیسی زهی -
 259 آز اعتماد )زاهدان(

 260 آز سپیدار)تهران( آقای غفاری -دکتر موقر  66158086

 261 آز پاستور )بابل( دکتر مجید شربت داران 01135002

 262 آز مهتاب )تبریز( دکتراحمد رحمتی 09143135867

 -دکترپرویز انصاری  04133344513

م مری -دکترمریم زرین قلم 

 قدس

 263 ثمین )تبریز(آز 

خانم  -دکترشهرام صانع  41884

 جوان بخت
 264 آز آرمین )تهران(

دکترمحمدرضا وهاب زاده  04533252283;04533252282

الهام  -خاطره حیدرپور  -

 رضای

آز دکتر وهاب 

 زاده)اردبیل(
265 

 -م دکترصادق پورابراهی 04135555187

 -دکتر رامش سلطانپور 
 266 آز دانش)تبریز(

دکترمحسن محتشم گیالنی  36254437

مژگان  -حسین اردستانی  -

 ارجم

 267 آز حیدریها )ورامین(



هادی  -دکترزینب رنجبر  01144430512

 خاکپور
 268 آز سپید)ساری(

 -دکترسیلویاسوکیازیان  88042466

فاطمه  -مهسا تحصیلی 

 محمدیان

 269 آز بهرینگ)تهران(

 -جو دکترفریدون صلح  02833244807

 صفیه فرزانه
 270 آز فردوس)قزوین(

آقای -دکتر شهاب سالمی  88798979

 -خانم محمدی  -مومن 

 خانم گال

آز جردن 

 بالینی)تهران(
271 

 -دکترسیروس مصری  04133806763

مهدی  -وحیدخانجانی 

 خلخالی

آز 

 دکترمصری)تبریز(
272 

دکتر  -دکتر قهری  04445264950--04445269794

 اسماعیلی
 273 آز دانش ) میاندواب(

 274 آز نسیم شهر دکتر بینش امامی 56771199

خانم  -دکترمهناز براتی  44972018

 سعید ریوندی -کرمانشاهی 
 275 آز ارک )تهران(

 -دکترعفت جلیلوند  02833338802

عباس  -دکترمهدی سهمانی 

 م -توکلی 

 276 آز پیوند)قزوین(

ای آق -دکترحسین دارآفرین  77552080

 پارسا
 277 آز گرگان)تهران(

ج فر -دکتربابک رمضانی  06632224041

ونوس  -اهلل رضایی 

 جوادی

 278 آزسینا )پل دختر(

 279 آز کیانانوزیست دکترسجاد محمدی 44024023

 -دکترحمیدرضا خدادادی  06633218042

 کلثوم احمدی -نیما کاظمی 
 280 آز مادر)خرم آباد(

آقای -دکتررامین خادمیان 02832240522

 عطیه عزیزی -حسنی 
 281 آز نیلو)قزوین(



مهسا به  -دکترعلی وهابی  04433434445

 عرفان خجیر -امیدحق
 282 آز مندل)ارومیه(

 -دکتریوسف پورخوشبخت 22173417

 -نصراهلل محمدی 

 سحرغیاثی

آز مهر 

 زعفرانیه)تهران(
283 

  

 284 آز آریانا)شیراز(

سید محمدحسینعلی  دکتر 36029796

 -حسین میربیگی  -پور

 زهرا بلند

 285 آز نوین)پاکدشت(

 -سیدحسن سیدمجیدی  026344402777

 -دکترکیاندخت گردیز 

 زهرا نظریه

 286 آز آراد )کرج(

دکترمحمدحسن زاده  05138474011

دکترفرزانه  -نظرآبادی 

 ن -میرزایی 

 287 آز نسل امید)مشهد(

 -نعمتی  دکترفرهاد 04433435821

 محمدنوجوان
 288 آز آلفا )ارومیه(

 لطف -دکترمجید آسیابانها  02833232929

 الهام قدمی -اهلل محمدی 
 289 آز پویش)قزوین(

تر دک -دکترعلی سینا شهره  01144154181

 وم اکلث -امیرحسین پرستار 
 290 آز دکترشهره)آمل(

 -دکتر امیرحسین مومنی  88835170

فاطمه  -میترا اصالح مند 

 زمان

 291 آز مانا ) تهران(

 292 شرکت مهرکام پارس خانم مهندس توکلی 9126111587

خانم  -دکار احمد ابراهیمی  88996889

 بوستان
 293 مرکزمشاوره پارسه

 -دکتر علی رضا غالمی  07136472931

ا پریس -دکتربهناز فالحی 

 احمدی

 294 آز اطلس )شیراز(

 295 شرکت طینه زاده زادهمهیار طینه  08635712327

 -دکترعلیرضا اطمینان  03432465478

خانم  -دکترزمانی 

 سروستانی

 296 آز مادر )کرمان(



 -دکتر ستوده  -دکتر آذربو  01154233171

 فیروزه طهما -خانم آقایی 
 297 آز ستوده)تنکابن(

 -دکتر محسن موسوی نژاد  05138476681

زهرا  -سعید دانش پژوه 

 ربانی

 298 نیکان )مشهد(آز 

 -دکترمحمدرضا دهقانی  035362099704

خانم  -مسعود تجملیان 

 پردال

 299 آز آوین)یزد(

محمدقوام  -دکترامیرکاهه  03432487315

 زهرا حاج محمدی -آبادی 
 300 آز دکترکاهه)کرمان(

 -دکترعلیرضا پوررضا 05138643049

خانم  -فرهاد سمیعی منش 

 هاشمی

 301 آز دانش)مشهد(

 فاطمه -دکتربهمن صدیقی  03432233713

 رنجبر
 302 آز آراد)کرمان(

09332886993 

09171730595 ;09171742698 

 -دکترزهرا دهقانی 

 ساراحسینیان
آز 

 دکتردهقانی)بوشهر(
303 

 -دکترسیدمرتضی اصل  01342238237

ریحانه نیک  -نعمت افروغ 

 صفت

 304 آز شریف )الهیجان(

دکترآناهیتا برزویی =  05138401242

ا رض-دکتر حسین حبیبی 

 ا -سیفی 

 305 آز شمس)مشهد(

 -دکترجالل کامل عطار  05138524989

 -دکتر بهینه ظریف ذاکران 

 علیر

 306 آز فردوس)مشهد(

دکتر  -علیرضا بارانی  06133389892

سحر  -رضا شجاع الدین 

 -طاهری 

 307 آز فرهنگیان)اهواز(

 -دکترسید قاسم میربهاری  08337298689

شهره  -مسلم کرمی 

 اسپرورین

 308 آز رازی)کرمانشاه(

 -دکترماندانا صدقی  73012820

 -دکترعباسعلی انصاری 

 لیدا امیرا

آز درمانگاه 

 نارمک)تهران(
309 

 -دکتر روح اهلل سلیمانی  03432483288

حدیث  -صابر سازمند

 حبیبی

 310 آز سلیمانی)کرمان(



 -دکترنازنین میرزایی  01155222403

 -مصطفی حدیدی 
 311 آز نادر)رامسر(

 جمیله -دکتر زینت آقازاده  01332114381

 -فرخنده 
 312 آز پویش)رشت(

 313 شرکت ایلیا آقای بهزادی 9183124542

 -دکتر ندا حجت پناه  06132237517

مژگان  -مصطفی عزیزی 

 -خدادادی 

 314 آز پارسا )اهواز(

 -دکترمهرداد ضرغامی  0253191

الهه زال  -ملیحه احتشامی 

 سمی -

 315 آز دانش)قم(

 -دکترمریم الماسی اقدم  88671521

 -دکتر آتوسا درودی نیا

 سپیده

 316 آز ونک)تهران(

ر دکت -دکتررضا شاه سیاه  75197

احمد عنایت  -منیر بهراد

 نژا

 317 آز مدیکال )تهران(

 -یزدان پناه  دکتربهبود 08337224922

 صهبا تنها -مسعود صیدی 
 318 آز پاستور)کرمانشاه(

 -دکتر سروش احمدی  05138112216

 مرضیه عطار -زهرا مهنه 
 319 آز سروش)مشهد(

 -دکترحمیدرضا ایروانی نیا 01332110719

اعظم  -فرشید انصاری 

 یوسفی

 320 آز مهر)رشت(

م کاظ -دکتر مهری تفضلی  05138482810

 ندا پاک دین -فیروزی 
 321 آز صدرا )مشهد(

 -دکتر علی آیت الهی  05138840404

بهاره  -جعفر عرفانی 

 اسکندری

 322 آز کوثر)مشهد(

افشین  -دکترآزاده قدیری  08138220104

 نسرین بهمنی -یگانگی 
 323 آز جم )همدان(

احسان  -دکتربهزاد داورنیا  04533723670

 عباس پور
آز دکتر داورنیا 

 )اردبیل(
324 



مد مح -دکترمجتبی ضیایی  02536622922

مصطفی  -کفاش زاده 

 ضیایی

 325 آز قائم )قم(

 -دکترمریم صادقی فر  01134538383

 پریسا فرزانه -یاسر عرب 
آز دکترصادقی 

 فر)بهشهر(
326 

 -دکترمسعود شاهرودیان  05138447725

 -دکتر هوشنگ رفعت پناه 

 علی ا

 327 آز نور )مشهد(

جواد  -دکتر بهرام ریاحی  05138477350

سمانه  -نیایش زاده 

 روحانی

 328 آز آبان)مشهد(

 -دکترعبدالرشیدکپرلی  01733221581

مرجان  -فریبا مرادی 

 محمدی نیا

آز 

 چپرلی)گنبدکاووس(
329 

 -دکترعلیرضا یاورمنش  05138460343

محبوبه  -جعفر حلیمی 

 قبادی

 330 آز یاورمنش)مشهد(

 -دکتررامین مردانی  05138407516

 یلیال نور -مجتبی شفیعی 
 331 آز مردانی)مشهد(

 -دکترسیدعلی اکبرشمسیان  05138445757

الهه  -ابراهیم شادرو 

 صادقی

 332 آز نوید)مشهد(

 -دکترعلی آهنی  88198077

 -دکترعبدامجید زارع 

 م -مهدی رحمانی 

 333 آز مندل )تهران(

دکتراحسان غیور کریمانی  05138448515

 دکتر محمد دوستی -
 334 آز نسل فردا)مشهد(

 -دکتر اصغر مافی نژاد  05138463532

مهسا  -مهدی رزم پور 

 فاتحی

 335 آز ارشیا)مشهد(

ینا م -دکترانوشیروان سیاح  02636205638

 صالح شیاسی -شجاعیان 
آز رستگار)مشکین 

 دشت(
336 

 -دکترمجیدسزاوارکمالی  05132290961-05132290962

ناهید  -الوالصادق مصدقی 

 باقر

 337 آز پانیذ)مشهد(

دکتر  -دکتر شهاب سالمی  88798979

 احمدابراهیمی
آز جردن 

 ژنتیک)تهران(
338 



دکترمحمدفرهادی  77448814-71365

دکتر علیرضا  -لنگرودی 

 حمید ف -فالح 

 339 آز رصد)تهران(

 - دکترعفت غالمرضایی 02332226625

سعیده  -حسن زواری 

 رضوانی

 340 آز سجاد)شاهرود(

اد جو-دکتر رضا گلستانی  66684803

 فریده قنبری -حیدری 
 341 آز پارسایان)تهران(

شوما  -دکترفرزانه وردی  08733288288

 امیر عبدالملکی -دهقان 
 342 آز وردی)سنندج(

مهین  -دکترعلیرضا هندی  01733241208

 -هاتفی 
مهرگان)گنبد 

 کاووس(
343 

 -دکترمحمدرضا دهدشتی  07733563177

 -نرجس دهقانی 
 344 آز دنا)بوشهر(

دکتر  -دکتراحمدابراهیمی  08138272859

 -علی صابر حسین آبادی 

 ملیک

 345 آز زیماژن)همدان(

 -دکتر محسن ملک احمدی  55414241

سمیرا  -محسن احمدنیا 

 کاشکی

 346 آز محسن )تهران(

ز فرنا - دکترشیما سلیمی  01154230280

 طالشی
 347 آز سلیمی)تنکابن(

مریم  -دکتر مجید امیریان  02433560100

 اعظم شفقتیان -سلطانی 
 348 آز برنا)زنجان(

03132235222 

09369955203 

غزاله  -دکترشهره شرق 

 -ماندانا سلبی -حافظی 

 سمانه ب

 349 آز آریاژن)اصفهان(

ر دکت -دکتر محمدسلیمانی  05136036070

 -مهدی طاهری بنکدار 

 نرگس ب

 350 آز ارسالن)مشهد(

 اکرم -دکترحسن آیت الهی  05138544410

 محبوبه ابراهیم نیا -فالح 
آز دکترآیت 

 الهی)مشهد(
351 

 -دکترمهرداد روغنی  08133124216

 -دکتربهرام سلیمانی 

 نرگس شفیعی

 352 آز پارس)همدان(



 
میثم  -دکتر علی خرازیان  88648140-2

 سعید عباسی -مهدوی 
آز پارس 

 طب)تهران(
353 

دکتر فرهاد شاه ویسی زاده  08337230567

- 
 354 آز ارمغان)کرمانشاه(

دکتر  -دکترشهال طاهری  03832264468

نسرین  -ابراهیم ساعدی 

 حبیبی

 355 آز المهدی)شهرکرد(

 خلیل -دکترمریم فروزنده  66632888

 -مینا دولتشاد  -صحراگرد 
آز فرهنگیان 

 )تهران(18

356 


