
 (دانشگاه تهران)آبادساری خسرسهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (2/7/97لغایت2/4/97)

 تبریخ ّب ی سبری تعذادسْویِ سبری ًبم ٍاحذ ردیف

 اهبم خویٌی ثیوبرستبًی هجتوع -1

 

162/4/97-5/4/97 

5/4/97-8/4/97 

8/4/97-11/4/97 

29/4/97-1/5/97 

1/5/97-4/5/97 

4/5/97-7/5/97 

7/5/97-11/5/97 

11/5/97-13/5/97 

13/5/97-16/5/97 

28/5/97-31/5/97 

31/5/97-3/6/97 

3/6/97-6/6/97 

6/6/97-9/6/97 

9/6/97-12/6/97 

12/6/97-15/6/97 

15/6/97-18/6/97 

ثبًك پیًَذاعضبء* پضٍّطكذُ  -2

 *هَسُهحیظ سیست

111/4/97-14/4/97 

 ثیوبرستبى  سیٌب -3
 

5 8/4/97-11/4/97 

29/4/97-1/5/97 

11/5/97-13/5/97 

31/5/97-3/6/97 

9/6/97-12/6/97 

 ثیوبرستبى آرش -4

 

 

 

 
 

14/4/97-17/4/97 

16/5/97-19/5/97 



 (دانشگاه تهران)آبادساری خسرسهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (2/7/97لغایت2/4/97)

 تبریخ ّب ی سبری تعذادسْویِ سبری ًبم ٍاحذ ردیف

 اهیز اعلن یثیوبرستبًهجتوع  -5
 

4 2/4/97-5/4/97 

21/4/97-23/4/97 

19/5/97-22/5/97 

15/6/97-18/6/97 

 ثیوبرستبى ثْبرلَ -6
 

4 5/4/97-8/4/97 

23/4/97-26/4/97 

22/5/97-25/5/97 

18/6/97-21/6/97 

 8/4/97-11/4/97 ثیوبرستبى ثْزاهی -7

26/4/97-29/4/97 

 29/4/97-26/4/97 2 ثیوبرستبى راسی -8

25/5/97-28/5/97 

ثیوبرستبى رٍسثِ+هزكش تحمیمبت  -9

 رٍاًپشضكی

2 14/4/97-17/4/97 

23/4/97-26/4/97 

 23/4/97-21/4/97 2 ثیوبرستبى یبط -11

24/6/97-27/6/97 

 ثیوبرستبى ضزیعتی -11
 

 2/4/97-5/4/97 

17/4/97-21/4/97 

7/5/97-11/5/97 

11/5/97-13/5/97 

25/5/97-28/5/97 

12/6/97-15/6/97 

21/6/97-24/6/97 

24/6/97-27/6/97 

 25/4/97-8/4/97 ثیوبرستبى ضیبئیبى -12

13/5/97-16/5/97 

ثیوبرستبى فبراثی+هزكش تحمیمبت  -13

 چطن پشضكی
 

 11/4/97-14/4/97 

16/5/97-19/5/97 

18/6/97-21/6/97 

27/6/97-31/6/97
31/6/97-2/7/97 



 (دانشگاه تهران)آبادساری خسرسهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (2/7/97لغایت2/4/97)

 تبریخ ّب ی سبری تعذادسْویِ سبری ًبم ٍاحذ ردیف

 23/4/97-21/4/97 1 پضٍّطكذُ علَم غذد ٍ هتبثَلیسن -14

 هذیزیت حزاست  -15
 

5 29/4/97-1/5/97 

19/5/97-22/5/97 

15/6/97-18/6/97 

27/6/97-31/6/97 

31/6/97-2/7/97 

 14/4/97-11/4/97 2 داًطكذُ ثْذاضت -16

22/5/97-25/5/97 

 21/4/97-17/4/97 1 داًطكذُ پزستبری ٍ هبهبیی -17

 314/4/97-17/4/97  داًطكذُ پشضكی -18

25/5/97-28/5/97 

18/6/97-21/6/97 

 23/4/97-21/4/97 1 داًطكذُ پیزاپشضكی -19

 123/4/97-26/4/97 داًطكذُ تَاًجخطی -21

 29/4/97-26/4/97 1 داًطكذُ دارٍسبسی -21

  29/4/97-1/5/97 داًطكذُ دًذاًپشضكی -22

28/5/97-31/5/97 

21/6/97-24/6/97
 4/5/97-1/5/97 1 داًطكذُ عت سٌتی -23

داًطكذُ علَم تغذیِ ٍ رصین  -24

 ثَدجِهذیزیت *ضٌبسی

 12/6/97-15/6/97 

 21/4/97-17/4/97 1 داًطكذُ فٌبٍری ّبی ًَیي پشضكی -25

داًطكذُ هجبسی* هذیزیت آهبر ٍ  -26

 فٌبٍری اعالعبت

12/4/97-5/4/97 

دثیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة  -27

اهَر  هذیزیتاعضبی  ّیبت علوی* 

 تَسعِ ٍ تحمیك حمَلی* هزكش

داًطگبُ* دفتز همبم  ّبی سیبست

 *ثسیجهعظن رّجزی

15/4/97-8/4/97 



 (دانشگاه تهران)آبادساری خسرسهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (2/7/97لغایت2/4/97)

 تبریخ ّب ی سبری تعذادسْویِ سبری ًبم ٍاحذ ردیف

 11/4/97-8/4/97 3 ضجكِ ثْذاضت اسالهطْز 29

3/6/97-6/6/97 

24/6/97-27/6/97
 411/4/97-14/4/97 ضجكِ ثْذاضت جٌَة 31

4/5/97-7/5/97 

6/6/97-9/6/97 

27/6/97-31/6/97 

 17/4/97-14/4/97 4 ضجكِ ثْذاضت ضْز ری 31

7/5/97-11/5/97 

12/6/97-15/6/97 

21/6/97-24/6/97 

 17/4/97-21/4/97 هذیزیت اهَر هبلی -33

هذیزیت تَسعِ سبسهبى ٍسزهبیِ  -34

 اًسبًی

26/4/97-29/4/97

13/5/97-16/5/97 هذیزیت رٍاثظ عوَهی -35 
هذیزیت فٌی ًٍظبرت ثز عزحْبی  -36

 عوزاًی

16/5/97-19/5/97  

هذیزیت ًظبرت ٍ تَسعِ اهَر  -37

 عوَهی

19/5/97-22/5/97

آسن ٍ ایوًََلَصی، هزكش تحمیمبت  -38

پضٍّطكذُ ثیوبری ّبی * آلزصی

 گَارش ٍ كجذ

22/5/97-25/5/97  

هزكش تحمیمبت ثیوبری ّبی پَست ٍ  -39

جذام * هزكش تحمیمبت پَست ٍ 

 سلَل ّبی ثٌیبدی
 

15/6/97-18/6/97  

هزكش تحمیمبت تزٍهب ٍ جزاحی  -41

سیٌب* پضٍّطكذُ علَم 

 دًذاًپشضكی
 

31/5/97-3/6/97 

 ًخبعیهزكش تحمیمبت ضبیعبت  -41
 

27/6/97-31/6/97 



 (دانشگاه تهران)آبادساری خسرسهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (2/7/97لغایت2/4/97)

 تبریخ ّب ی سبری تعذادسْویِ سبری ًبم ٍاحذ ردیف

هزكش تحمیمبت علَم ٍ تكٌَلَصی در  -42

پشضكی* هزكش رضذ فزآٍردُ ّبی 

 دارٍیی

131/6/97-2/7/97 

هزكش تحمیمبت ّوبتَلَصی ٍ  -43

 اًكَلَصی

131/5/97-3/6/97  

هزكش رضذ استعذاد درخطبى*  -44

فزٌّگی* هزكش  اجتوبعی هعبًٍت

 هلی هغبلعبت اعتیبد

15/6/97-18/6/97 

 هزكش عجی كَدكبى -45
 

51/5/97-4/5/97 

4/5/97-7/5/97 

3/6/97-6/6/97 

6/6/97-9/6/97 

24/6/97-27/6/97 

9/6/97-12/6/97 هعبًٍت آهَسضی -46  

9/6/97-12/6/97 هعبًٍت ثْذاضت -47  

 23/6/97-6/6/97 هعبًٍت ثیي الولل -48

18/6/97-21/6/97 

تحمیمبت ٍ فٌبٍری+ )اخالق هعبًٍت  -49

علَم -پشضكی ّستِ ای -پشضكی

گیبّبى  -گَش حلك ٍ ثیٌی-دارٍیی

 دارٍیی(

24/5/97-7/5/97 

28/5/97-31/5/97 

 

هعبًٍت تَسعِ هذیزیت ٍ ثزًبهِ  -51

ریشی هٌبثع داًطگبُ+ثزٍى سپبری* 

هذیزیت تحَل ًَسبسی ٍهغبلعبت 

 كبرثزدی

7/5/97-11/5/97 

داًطجَیی+ستبد هعبًٍت  -51

 داًطجَیبى ضبّذٍایثبرگز

23/4/97-26/4/97 

11/5/97-13/5/97

13/5/97-16/5/97 هعبًٍت درهبى -52 



 (دانشگاه تهران)آبادساری خسرسهمیه واحدهای تحت پوشش دانشگاه برای استفاده از امکانات اقامتی 

 (2/7/97لغایت2/4/97)

 تبریخ ّب ی سبری تعذادسْویِ سبری ًبم ٍاحذ ردیف

16/5/97-19/5/97 هعبًٍت غذا ٍ دارٍ -53  

19/5/97-22/5/97 هَسسِ هلی تحمیمبت سالهت -54  

ارسیبثی عولكزد ٍ -هذیزیت ثبسرسی 55

ارتجبط رسیذگی ثِ ضكبیبت* دفتز 

ثب داًص آهَختگبى* ّیئت ثذٍی 

 رسیذگی اًتظبهی ّیئت علوی

22/5/97-25/5/97  

ّستِ گشیٌص* ادارُ رسیذگی ثِ  56

 تخلفبت اداری كبركٌبى

25/5/97-28/5/97 

آثبى ٍ دارٍخبًِ ّبی  13دارٍخبًِ  57

 ثیوبرستبًی داًطكذُ دارٍسبسی

1/5/97-4/5/97 

28/5/97-31/5/97 

31/6/97-2/7/97 

حَسُ ریبست*دثیزخبًِ*  58

 ستبدًَآٍری

6/6/97-9/6/97  


 


