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َثيوبرستبى ثْبرل 

 





















ثيوبرستبى ثْزاهي 
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)ثيوبرستبى جبهع ثبًَاى آرش )رٍئيي تي آرش 

 













ثيوبرستبى جبهع سًبى هحت يبط 

 











ثعذ( )اداهِ صفحِثيوبرستبى دكتز ضزيعتي 
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اداهِ صفحِ ثعذ( ثيوبرستبى سيٌب( 
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ثيوبرستبى راسي 

 









ِاداهِ صفحِ ثعذ(ثيوبرستبى رٍسث( 
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 ثيوبرستبى ضيبئيبى 

 












اداهِ صفحِ ثعذ(ثيوبرستبى فبراثي( 
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اداهِ صفحِ ثعذ(زكش طجي كَدكبىثيوبرستبى ه( 
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َليسنپضٍّطكذُ علَم غذد ٍ هتبث 

 





 آثبى ٍ دارٍخبًِ ّبي  31دارٍخبًِ ّبي
 ثيوبرستبًي

 














داًطكذُ ثْذاضت 

 















داًطكذُ پزستبري ٍ هبهبئي 

 









 69در پاییس واحدهای تابعه داوشگاه )هتل اسپاداوا( رکس آموزش ضمه خدمت و رفاهی مشهدسهمیه تسهیالت م

 تعداد سهمیه تاریخ پایان سهمیه سهمیه شروعتاریخ  داوشگاه های تابعه وام واحد ردیف

داًطكذُ پشضكي 

 















پشضكيداًطكذُ پيزا 

 




داًطكذُ تَاًجخطي 

 





داًطكذُ دارٍسبسي 

 











اداهِ صفحِ ثعذ( داًطكذُ دًذاًپشضكي( 
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داًطكذُ طت سٌتي 

 





داًطكذُ علَم تغذيِ ٍ رصين ضٌبسي 
داًطكذُ هجبسي 
داًطكذُ فٌبٍري ّبي ًَيي پشضكي 

 




دفتز ارتجبط ثب داًص آهَختگبى 

 فزآٍردُ ّبي دارٍئي  هزكش رضذ 






ستبد ضبّذ 

 ًْبد ًوبيٌذگي هقبم هعظن رّجزي

 دفتز ثسيج

 پضٍّطكذُ علَم دًذاًپشضكي



  دفتز ثبسرسي ٍ پبسخگَئي ثِ ضكبيبت 

 هذيزيت اهَر حقَقي

 ّيئت ثذٍي رسيذگي اًتظبهي ّيئت علوي



 ِدفتز ثزًبهِ ريشي هعبًٍت تَسع 

 هذيزيت ثزٍى سپبري

 هذيزيت ًَسبسي ٍ هطبلعبت كبرثزدي 



 )دفتز ريبست )ستبد هزكشي 

 دثيزخبًِ ستبد هزكشي

 ستبد ًَآٍري



دفتز ّيئت رسيذگي ثِ تخلفبت اداري كبركٌبى 
  ًِدٍرُ ضجب 

 پضٍّطكذُ هحيط سيست

دفتز دثيزخبًِ تحقيق ٍ تَسعِ سيبست ّبي 
 داًطگبُ
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ضجكِ ثْذاضت ٍ درهبى اسالهطْز 

 













ضجكِ ثْذاضت ٍ درهبى ضْزري 

 















اداهِ صفحِ  رُ-هجتوع ثيوبرستبًي اهبم خويٌي(
 ثعذ(
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هذيزيت اهَر هبلي ستبد هزكشي 

 





هذيزيت آهبر ٍ فٌبٍري اطالعبت 
)ِهذيزيت ثزًبهِ ريشي هٌبثع هبلي )ثَدج 
هذيزيت تَسعِ سبسهبى ٍ سزهبيِ اًسبًي 
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هذيزيت حزاست 

 

























هذيزيت رٍاثط عوَهي 
هذيزيت فٌي ٍ ًظبرت ثز طزح ّبي عوزاًي 
عِ اهَر عوَهيهذيزيت ًظبرت ٍ تَس 

 






هذيزيت ّستِ گشيٌص 
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هزكش ثْذاضت جٌَة 

 


















هزكش تحقيقبت ايوٌَلَصي، اسن ٍ آلزصي 
هزكش تحقيقبت پَست ٍ جذام 
 آًكَلَصي ٍ پيًَذ هزكش تحقيقبت ّوبتَلَصي ٍ

 سلَل ّبي ثٌيبدي




هزكش تحقيقبت ضبيعبت هغشي ًخبئي 

 




هزكش تحقيقبت علَم ٍتكٌَلَصي در پشضكي 
ٍ كجذهزكش تحقيقبت گَارش 
هزكش تحقيقبت ٍ ثبًك فزاٍردُ ّبي پيًَذ ايزاى 
 هزكش هلي هطبلعبت اعتيبد 

 هزكش تحقيقبت تزٍهب 

 هَسُ هلي تبريخ علَم پشضكي



هعبًٍت ثْذاضت 
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هعبًٍت آهَسضي 

 





هعبًٍت ثيي الولل 

 







)هعبًٍت تحقيبت ٍ فٌبٍري )هعبًٍت پضٍّطي 





هعبًٍت داًطجَيي 

 












هعبًٍت درهبى 



ٍهعبًٍت غذا ٍ دار 

 





هعبًٍت فزٌّگي 
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  دفتز جذة ّيئت اجزائي 

 هزكش تحقيقبت رٍهبتَلَصي

 ش رضذ استعذادّبي درخطبىهزك



هَسسِ هلي تحقيقبت سالهت 

 




ثيوبرستبى اهيزاعلن 

 



















 


