
 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 
 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

  

 ثیوبرستبى ثْبرلَ

 

1.  

  
  
  
  
  
  
  

 ثیوبرستبى ثْزاهي

 

2.  

  
  
  
  

ثیوبرستبى جبهغ ثبًَاى آرش )رٍئیي تي 

 آرش(

 

3.  

  
  
  
  

 ثیوبرستبى جبهغ سًبى هحت یبط

 

4.  

  
  
    ثیوبرستبى دكتز ضزیؼتي

 )اداهِ در صفحِ ثؼذ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

    ثیوبرستبى دكتز ضزیؼتي

   
  

 ثیوبرستبى رٍسثِ

 

6.  

  
  
  
    ثیوبرستبى راسی

 

7.  

  
  

 ثیوبرستبى سیٌب

 

8.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ثیوبرستبى ضیبئیبى

 

9.  

  
  
  
  

 ثیوبرستبى فبراثي

 

11.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

  

 ثیوبرستبى هزكش طجي كَدكبى

 

11.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     .12 پضٍّطكذُ ػلَم غذد ٍ هتبثَلیسن

  
آثبى ٍ دارٍخبًِ ّبی  31دارٍخبًِ ّبی 

 ثیوبرستبًي

 

13.  

  
  
  
  

 داًطكذُ ثْذاضت

 

14.  

  
  
    داًطكذُ پزستبری ٍ هبهبئي

 

15.  

  
  

 داًطكذُ پشضكي

 

16.  

  
  
  
  
     .17 داًطكذُ پیزاپشضكي

     .18 داًطكذُ تَاًجخطي

    داًطكذُ دارٍسبسی

 

19.  

  
  

 داًطكذُ دًذاًپشضكي

 

21.  

  
  
  
  



 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

     .21 سٌتيداًطكذُ طت 

     .22 داًطكذُ ػلَم تغذیِ ٍ رصین ضٌبسي

     .23 داًطكذُ فٌبٍری ّبی ًَیي پشضكي

     .24 داًطكذُ هجبسی

    دفتز ارتجبط ثب داًص آهَختگبى

 هزكش رضذ فزآٍردُ ّبی دارٍئي

25.  

 




 دفتز اهَر ایثبرگزاى

 ًْبد ًوبیٌذگي هقبم هؼظن رّجزی

 دفتز ثسیج

 پضٍّطكذُ ػلَم دًذاًپشضكي

26.  

  

 دفتز ثبسرسي ٍ پبسخگَئي ثِ ضكبیبت

 دفتز اهَر حقَقيهذیزیت 

ّیئت ثذٍی رسیذگي اًتظبهي ّیئت 

 ػلوي

27.  

  
 ریشی هؼبًٍت تَسؼِدفتز ثزًبهِ 

 هذیزیت ًَسبسی ٍ هطبلؼبت كبرثزدی

 هذیزیت ثزٍى سپبری

28.  

  
 دفتز ریبست )ستبد هزكشی(

 دثیزخبًِ ستبد هزكشی

 ستبد ًَآٍری

29.  

   دفتز ّیئت رسیذگي ثِ تخلفبت اداری 

 كبركٌبى

31.  





 

 دٍرُ ضجبًِ

 پضٍّطكذُ هحیط سیست

دفتز دثیزخبًِ تحقیق ٍ تَسؼِ سیبست 

 ّبی داًطگبُ

31.  

  

 ضجكِ ثْذاضت ٍ درهبى اسالهطْز

 

32.  

  
  






 



 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

  

 ضْزریضجكِ ثْذاضت ٍ درهبى 
 

 

33.  

  
  
  

  

    رُ-هجتوغ ثیوبرستبًي اهبم خویٌي

 )اداهِ در صفحِ ثؼذ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

    رُ-هجتوغ ثیوبرستبًي اهبم خویٌي
   

     .35 هذیزیت اهَر هبلي ستبد هزكشی

     .36 هذیزیت آهبر ٍ فٌبٍری اطالػبت

     .37 هذیزیت ثزًبهِ ریشی هٌبثغ هبلي )ثَدجِ(




  هذیزیت تَسؼِ سبسهبى ٍ سزهبیِ 

 اًسبًي

38.  

  

 هذیزیت حزاست

 

39.  

  
  
  
  
  
  
  
  
     .41 هذیزیت رٍاثط ػوَهي

   هذیزیت فٌي ٍ ًظبرت ثز طزح ّبی 

 ػوزاًي

41.  

    هذیزیت ًظبرت ٍ تَسؼِ اهَر ػوَهي

 

42.  

  
     .43 هذیزیت ّستِ گشیٌص

  

 هزكش ثْذاضت جٌَة

 

44.  

  
  
  
  
  
     .45 هزكش تحقیقبت ایوٌَلَصی، اسن ٍ آلزصی

     .46 پَست ٍ جذامهزكش تحقیقبت 

   هزكش تحقیقبت خَى ٍ پیًَذ هغش ٍ 

 استخَاى)ّوبتَلَصی ٍ آًكَلَصی(

47.  

     .48 هزكش تحقیقبت ضبیؼبت هغشی ًخبئي



 59پائیس -رامسر)کانکس(سهمیه تسهیالت مرکس آموزش ضمن خدمت و رفاهی در 

تؼذاد 

 سْویِ

تبریخ پبیبى 

 سْویِ

 ضزٍعتبریخ 

 سْویِ
 ردیف ّبی داًطگبُ ٍاحذ

   هزكش تحقیقبت ػلَم ٍتكٌَلَصی در 

 پشضكي

49.  

     .51 تحقیقبت گَارش ٍكجذهزكش 

   هزكش تحقیقبت ٍ ثبًك فزاٍردُ ّبی 

 پیًَذ ایزاى

51.  

  
 هزكش هلي هطبلؼبت اػتیبد

 هزكش تحقیقبت تزٍهب

 هَسُ هلي تبریخ ػلَم پشضكي

52.  

     .53 هؼبًٍت ثْذاضت

     .54 آهَسضي هؼبًٍت

    هؼبًٍت ثیي الولل

 

55.  

  
   هؼبًٍت تحقیبت ٍ فٌبٍری )هؼبًٍت 

 پضٍّطي(

 

56.  

  

  
 هؼبًٍت داًطجَیي

 

57.  

  
  
  
     .58 هؼبًٍت درهبى

     .59 هؼبًٍت غذا ٍ دارٍ

  

 هؼبًٍت فزٌّگي

 دفتز جذة ّیئت اجزائي

 هزكش تحقیقبت رٍهبتَلَصی

 هزكش رضذ استؼذادّبی درخطبى

61.  

     .61 هَسسِ هلي تحقیقبت سالهت

  

 ثیوبرستبى اهیزاػلن

 

62.  

  
  
  
  
  

 


