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 تْراى تیوارظتاى پارظا )تْراى( 8<55

 تْراى تیوارظتاى پاظارگاز )تْراى( ?=55

 تْراى تیوارظتاى پاظتَرًَ )تْراى( 0<55

 تْراى تیوارظتاى هروس للة تْراى 59:8



 اىتْر تیوارظتاى الثال )تْراى( 5>55

 تْراى تیوارظتاى آپازاًا )تْراى( <>55

 تْراى تیوارظتاى ؼْریار )تْراى( ;?55

 تْراى تیوارظتاى ظَم ؼعثاى )تْراى( 9;>;

 تْراى تیوارظتاى آریا )تْراى( 0=55

 تْراى تیوارظتاى تاته )تْراى( ;=55

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی ًیلَ  )تْراى( 0?;:

 تْراى ه شًَم  )تْراى(آزهایؽگاُ شًتی ?5>>

 تْراى هروس تفَیرترزاری اطْری  =959

 تْراى هروس تفَیرترزاری هالـسرا  )تْراى( ?;=:

 تْراى  MRI پایترت (تْراى)     5::9

 تْراى هروس تفَیرترزاری آریي )تْراى( ><=<

 تْراى رازیَلَشی ٍ ظًََگرافی آریاؼْر )تْراى( 85=:

 تْراى رزیط ًَر )تْراى(هروس تفَیرترزاری پ 0?9:

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای ظارا )تْراى( ?5:=

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای هْر )تْراى( 5?::

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای ویاى )تْراى( 08;=

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای یاض )تْراى( :<:9

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای تْاراى )اظالهؽْر( =??=

 ْراىت پسؼىی ّعتِ ای تاتاى )تْراى( ;58?

 تْراى فیسیَتراپی هروسی ؼریعتی )ذٌساى( )تْراى( 9>?<

 تْراى فیسیَتراپی ززاؼیة )تْراى( ?8<<

 تْراى فیسیَتراپی ٍ لیسر زرهاًی ویاًی )تْراى( 95<<

 تْراى فیسیَتراپی هرین هعٌَی ؼاز )تْراى( 599?

 تْراى فیسیَتراپی هعیٌی )تْراى( 058?

 تْراى اى(فیسیَتراپی آرٍیي )تْر =09<

 تْراى فیسیَتراپی آرهاى )تْراى( :50<

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی پیؽرٍ )تْراى( <9<<

 تْراى آزهایؽگاُ تاراى )تْراى( ;9<<

 تْراى آزهایؽگاُ السظیِ )تْراى( ;00?

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی ٍ شًتیه رـس  )تْراى( 009?

 اىتْر آزهایؽگاُ ظپاض  )تْراى( 858?

 تْراى آزهایؽگاُ هؽاّیر  )تْراى( ?58?

 تْراى آزهایؽگاُ هثٌای زاًػ  )تْراى( 595?

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی زارآتاز  )تْراى( <58?

 تْراى آزهایؽگاُ تؽریؿ پاتَتیَلَشی هرززاراى  )تْراى( 80::



 تْراى آزهایؽگاُ فاراتی تدریػ  )تْراى( 5:::

 تْراى هْسٍی )تْراى( آزهایؽگاُ زوتر =??<

 تْراى آزهایؽگاُ ری ًَیي )تْراى( :8;:

 تْراى آزهایؽگاُ ایراى ًَیي )تْراى( ?5<:

 تْراى آزهایؽگاُ الٍازیِ )تْراى( 9:<;

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی هَظعِ پسؼىی ایراًیاى )تْراى( ::;:

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی پصٍّػ )تْراى( =8;:

 تْراى زهایؽگاُ هسیىالآ 89=:

 تْراى آزهایؽگاُ آلثرت )تْراى( 9:;:

 تْراى آزهایؽگاُ تیوارظتاى ًگاُ  )تْراى( >;9=

 تْراى آزهایؽگاُ تؽریؿ طثی للْه  )تْراى( <5::

 تْراى آزهایؽگاُ یَظف آتاز  )تْراى( >:<:

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی ًَر )تْراى( =?9:

 تْراى یؿ طثی پاراهیط )تْراى(آزهایؽگاُ تؽر 05::

 تْراى آزهایؽگاُ ظتارذاى)تْراى( ?;9:

 تْراى آزهایؽگاُ تؽریؿ طثی رظالت)تْراى( <=9:

 تْراى آزهایؽگاُ پسؼىی واخ)تْراى( 9<9:

 تْراى آزهایؽگاُ ترففی پاتَتیَلَشی ّفسُ ؼْریَر)تْراى( ;?9:

 تْراى آزهایؽگاُ  زوریا)تْراى( ?:::

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی فرٍرزیي)تْراى( 0<::

 تْراى آزهایؽگاُ ظپْر)تْراى( 88;:

 تْراى آزهایؽگاُ الهارن)تْراى( :>;:

 تْراى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی ّسف)تْراى( :>=:

 تْراى آزهایؽگاُ آراهػ )تْراى( ::<:

 تْراى آزهایؽگاُ زایاًا )تْراى( 80:=

 تْراى ًَیي )تْراى( پاتَتیَلَشی فرٍرزیي 88:=

 تْراى آزهایؽگاُ رایاى )تْراى( ???=

 تْراى آزهایؽگاُ ذاٍرهیاًِ )تْراى( 90;<

 تْراى آزهایؽگاُ تؽریؿ پسؼىی تاته )تْراى( <>=<

 تْراى هروس تفَیر ترزاری ظیٌا اطْر )تْراى( 9<:5

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای گاها اظىي )تْراى( <9:5

 تْراى یٌا)تْراى(پسؼىی ّعتِ ای ظ 9:80

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای پرتَ)تْراى( 9:85

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای آلفا)تْراى( :9:8

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای رازی)تْراى( >9:8

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای ًیىاى)تْراى( <9:8



 تْراى پسؼىی ّعتِ ای  آظیا)تْراى( 9:95

 تْراى هروس تفَیر ترزاری پارظیاى)تْراى( 0>:9

 تْراى هروس تفَیر ترزاری پیؽگاهاى ظالهت خن 50;:

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای زوتر وریوی)تْراى( =;0=

 تْراى گاهااظىي واٍغ)تْراى( 5:5=

 تْراى پسؼىی ّعتِ ای رظالت )تْراى( ;:5=

 تْراى هروس تفَیر ترزاری پرتَ ًگار تْثَز )تْراى( ?0:=

 تْراى تفَیرترزاری هْر ًگارآزها )تْراى( ?0==

 تْراى آزهایؽگاُ هوتاز )تْراى( 90<<

 تْراى تیوارظتاى فَق ترففی تٌسیط )تْراى( :<9?

 تْراى آزهایؽگاُ هاریا )تْراى( ;::?

 تْراى ظٌدػ تراون اظترَاى ٍلیعفر )تْراى( ==;:

 تْراى فیسیَتراپی آیسیي )تْراى( 5;:?

 تْراى فیسیَتراپی حالی )تْراى( 980=

 تْراى اپی هْسظالهت )تْراى(فیسیَتر 0;:?

 تْراى فیسیَتراپی تٌْام )تْراى( 80=?

 تْراى تفَیرترزاری پارهیط )تْراى( <:;=

 تْراى تفَیرترزاری شرفا )تْراى( 85=?

 تْراى فیسیَتراپی فاطیوا )تْراى( :;>?

 رشت

 رؼت تیوارظتاى لائن <<<;

 رؼت تیوارظتاى آریا >5:8

 ؼتر تیوارظتاى گلعار ;5:8

 رؼت تیوارظتاى فاهیلی <5:8

 رؼت تیوارظتاى طاّری >=0=

 رؼت تیوارظتاى ؼفا =5:8

 رؼت تیوارظتاى پارض 88>=

 رؼت  هروس خراحی فاراتی 0:;=

 رؼت هروس خراحی هحسٍزایراى <=5=

 رؼت  تفَیر ترزاری هارلیه 5?>=

 رؼت ؼروت تعاًٍی پسؼىی تفَیر زرهاى ظپیس )رؼت( 8?>=

 رؼت  َیر ترزاری ظپْرتف :50>

 رؼت  گاها اظىي هرٍاریس  0<>=

 رؼت  گاها اظىي گیالى  5:0=

 رؼت  فیسٍتراپی فرٍرزیي ;>5=

 رؼت رازی آزهایؽگاُ  >;;=



 رؼت  آزهایؽگاُ آؼتیاًی  ?:>;

 رؼت تیوارظتاى هیالز الّیداى ;?:<

 زاَدان

 زاّساى فیسیَ تراپی ّالل احور 80<<

 زاّساى رترزاری ٍیسا هعرتهروس تفَی 00<<

 زاّساى آزهایؽگاُ تَحیس 58<<

 زاّساى آزهایؽگاُ آریا 50<<

 زاّساى هروس خراحی اهام حعیي ;8:<

 زاّساى فیسیَ تراپی ّالل احور 80<<

 زاّساى هروس تفَیرترزاری ٍیسا هعرت 00<<

 زاّساى آزهایؽگاُ تَحیس 58<<

 زاّساى آزهایؽگاُ آریا 50<<

 زاّساى وس خراحی اهام حعیيهر ;8:<

 زوجان

 زًداى تیوارظتاى تْوي )زًداى(   <=0=

 زًداى هروس خراحی هحسٍز ؼفا )زًداى( <<:>

 زًداى هروس خراحی هحسٍز حىین )زًداى( =85<

 زًداى هروس تفَیر ترزاری ذاتن االًثیاء)زًداى( 5;0?

 زًداى آزهایؽگاُ ظیٌا)زًداى( =:0?

یؽگاُ لمواىآزها (زًداى) <:0?  زًداى 

 زًداى آزهایؽگاُ تَعلی)زًداى( 9;0?

 زًداى آزهایؽگاُ ترًا)زًداى( ;;0?

 زًداى فیسیَ تراپی ظعسی)زًداى( 8;0?

 زًداى فیسیَ تراپی تِ تَاى)زًداى( >:0?

 زًداى زًساًپسؼىی هْر اؼراق)زًداى( 00==

 زًداى زًساًپسؼىی تْوي )زًداى(  <?0<

 ساری

 ظاری ظتاى ؼفاء )ظاری(تیوار :598

 ظاری تیوارظتاى اهیر هازًسراًی )ظاری( 5985

 ظاری تیوارظتاى ًیوِ ؼعثاى )ظاری( 5999

 ظاری تیوارظتاى هْر )تْؽْر( 5995

 ظاری تیوارظتاى اهیسی )تْؽْر( 5990

 ظاری تیوارظتاى تاتل ولیٌیه )تاتل( :599

 ظاری تیوارظتاى ؼوال آهل <9?>

 ظاری سٍز هْرگاى )تاتل(خراحی هح =598

 



 سايٌ

 ظاٍُ )ظاٍُ( -حمرت فاطوِ )ض(  :8<:

 سمىان

 ظوٌاى هروس تفَیرترزاری تؽریفی رلا )ظوٌاى( 8;58

 سىىدج

 ظٌٌسج تَحیس)ظٌٌسج( 0=5:

 ظٌٌسج تعثت)ظٌٌسج( 5=5:

 ظٌٌسج فدر)هریَاى( 9=5:

 ظٌٌسج اهام )رُ()ظمس( :=5:

 ٌسجظٌ اهام )رُ()زیَاًسرُ( ;=5:

 ظٌٌسج ظیٌا)واهیاراى( >=5:

 ظٌٌسج ـالح السیي ایَتی تاًِ)ظٌٌسج( ==5:

 ظٌٌسج ؼْیس تْؽتی لرٍُ)ظٌٌسج( <=5:

 ظٌٌسج زّگالى)ظٌٌسج( ?=5:

 ظٌٌسج اهام حعیي )ع()تیدار( 0<5:

 ظٌٌسج لسض)ظٌٌسج( ?<=;

 ظٌٌسج زوتر ظیسالؽْسایی)ظٌٌسج( >58>

 جظٌٌس ؼْیس چوراى )ظرٍآتاز( <>9=

 ظٌٌسج ًَر)ظٌٌسج( <>5=

 ظٌٌسج تَعلی)هریَاى( 8=5:

 ظٌٌسج تیوارظتاى وَثر)ظٌٌسج( :0==

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ  پاظتَر 5>5:

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ حعیٌی ًعة 8>5:

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ راشُ =5==

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ هازر 89>:

 ظٌٌسج تفَیر ترزاری ؼفا 88>:

 ظٌٌسج  پسؼىی ّعتِ ای زرذؽاى ;<;=

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ ًَر <8=:

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ فرزاًِ ٍرزی  ;8>:

 ظٌٌسج آزهایؽگاُ ؼفا  ?;5:

 ظٌٌسج ازهایؽگاُ آریا  =;5:

 شیراز

 ؼیراز هازرٍوَزن :0;5

 ؼیراز للة وَثر 50;5

 ؼیراز زوتر هیرحعیٌی ><:9

 ؼیراز ؼْریار <<9=



 ؼیراز چؽن پسؼىی تفیر <;;8

 قسيیه

 لسٍیي تیوارظتاى پاظتَر لسٍیي  0;55

 لسٍیي تیوارظتاى زّرسا لسٍیي  ?:55

 لسٍیي تیوارظتاى هْرگاى لسٍیي  =?98

 لسٍیي تیوارظتاى رحیویاى الًَس  9;58

 لسٍیي تیوارظتاى ٍلیعفر آتیه  <:55

 لسٍیي تیوارظتاى تَعلی ظیٌا )لسٍیي( :;58

 کاشان

 ؼاىوا تیوارظتاى هیالز )واؼاى( 8?:5

 واؼاى تیوارظتاى ؼْیس تْؽتی)واؼاى( 9:58

 واؼاى تیوارظتاى هتیٌی)واؼاى( 9:59

 واؼاى تیوارظتاى ًمَی)واؼاى( :9:5

 واؼاى تیوارظتاى اذَاى)واؼاى( ;9:5

 واؼاى تیوارظتاى ظیس الؽْساء)واؼاى( >9:5

 واؼاى تیوارظتاى ؼْیس رخایی)واؼاى( =9:5

 واؼاى یاى )واؼاى(هروس خراحی هحسٍز پارظ 95<:

 واؼاى تیوارظتاى اهام  علی)ع( )واؼاى( <>0;

 واؼاى تیوارظتاى وارگرًصاز)واؼاى( ::?>

 واؼاى تیوارظتاى آیت الِ یثرتی)واؼاى( ;=>=

 کرج

 ورج تیوارظتاى هرین  89?>

 ورج چؽن پسؼىی ًَر 850>

 ورج تیوارظتاى ترت خوؽیس 5><>

 رجو تیوارظتاى وعری )ورج( >959

 ورج تیوارظتاى لائن )ورج( =9:9

 ورج آزهایؽگاُ واٍغ :;;9

 ورج آزهایؽگاُ ـثا >;;9

 ورج آزهایؽگاُ پَیػ ><:=

 ورج آزهایؽگاُ هْراى =00<

 ورج تفَیرترزاری ًَر ;>;:

 ورج تفَیرترزاری تْار 5:?>

 ورج آزهایؽگاُ هاّسؼت ;;;9

 ورج هروس تفَیرترزاری پارض)ورج( <<5=

 ورج هروس تفَیر ترزاری ایراًیاى)ورج( :>8;

 ورج هروس تفَیر ترزاری فه ٍ ـَرت هْرگاى)ورج( 0?;>



 ورج هروس تفَیر ترزاری زّاى،فه ٍ ـَرت زوترهرین عسالت)فرزیط( ;:><

 ورج هروس تفَیر ترزاری خام خن ؼْریار)ورج( 5:>9

 ورج پسؼىی ّعتِ ای  خام خن ؼْریار)ورج( :=<<

 ورج اُ زوتر تَزُ فالح)ورج(آزهایؽگ 0;;9

 ورج آزهایؽگاُ تْار)ورج( 9;;9

 ورج آزهایؽگاُ هالرز)ورج( 9>;9

 ورج آزهایؽگاُ گَّرزؼت)ورج( 9?5>

 ورج آزهایؽگاُ تؽریفی طثی حىین)ورج(  ::><

 ورج رازیَلَشی زّاى، فه ٍ ـَرت ظاهاى)ورج( 50>?

 ورج رازیَلَشی ٍ ظًََگرافی ورج تسري)ورج( ?=;?

 ورج زرهاًگاُ رتان ورین 9?:=

 کرمان

 ورهاى تیوارظتاى رالیِ فیرٍز <=59

 ورهاى تیوارظتاى لائن)خیرفت( 9=0=

 ورهاى هروس چؽن پسؼىی تفیر)ورهاى( ==0=

 ورهاى تیوارظتاى هْرگاى )ورهاى( <<59

 ورهاى زًساًپسؼىی ورهاى ولیٌیه )ورهاى( <:0<

 ورهاى )ورهاى( زًساًپسؼىی هحوس حیسری زازُ 0<:=

 ورهاى تیوارظتاى علی اتي اتیطالة )رفعٌداى( :>85

 ورهاى تیوارظتاى ارخوٌس )ورهاى( ;599

 ورهاى زًساًپسؼىی هاّاى )ورهاى( ;>?;

 کرماوشاٌ

 ورهاًؽاُ هروس خراحی هحسٍز ًَر ورهاًؽاُ >;:5

 ورهاًؽاُ تیعتَى ورهاًؽاُ <5:9

 گرگان

 گرگاى تیوارظتاى تعىی >=58

 گرگاى تیوارظتاى ترزٍیِ ;=58

 گرگاى تیوارظتاى هععَز :=58

 گرگاى تیوارظتاى واپری 9=58

 گرگاى تیوارظتاى اهیرالوَهٌیي 0<58

 گرگاى تیوارظتاى للة ؼفا <08=

 گرگاى تیوارظتاى هَظَی :=5=

 گرگاى هروس تفَیرترزاری ایسزی ذلیلی  9>0=

 گرگاى پرتًَگاری ؼفا گلعتاى )گرگاى( هروس تفَیرترزاری ؼروت تعاًٍی  ??>=

 گرگاى هروس تفَیرترزاری گلعتاى )گرگاى( >9=>

 گرگاى هروس تفَیرترزاری رازیَتراپی ٍ اًىَلَشی هیرزاهاز )گرگاى( >=:<



 گرگاى آزهایؽگاُ ظیٌا )گرگاى( 59=>

 گرگاى آزهایؽگاُ زوتر ؼْریار علیسازُ )گرگاى( 05<<

 گرگاى رگاى(آزهایؽگاُ زاًػ )گ 98;<

 گرگاى آزهایؽگاُ پاتَتیَلَشی زوتر ایری )گٌثس واٍٍض( >9;=

 گرگاى آزهایؽگاُ زوتر چپرلی گٌثس واٍٍض  =;:=

 گرگاى زًساًپسؼىی زوتر اهیرحعیي زرگراى گرگاى  ;5>>

 گرگاى زًساًپسؼىی زوتر احوسرلا خاهی )گرگاى( 0:0=

 ىگرگا زرهاًگاُ زًساًپسؼىی تعثت گرگاى  <<<>

 گرگاى زرهاًگاُ زًساًپسؼىی پرزیط )گرگاى( >;0=

 گرگاى زًساًپسؼىی ظحر لرُ لاؼی گرگاى  =;8=

 گرگاى زوتر طاّرُ ؼید )گرگاى( ;;0=

 گرگاى ولیٌیه زًساًپسؼىی لثرٌس )گرگاى( :>:?

 گرگاى زًساًپسؼىی زوتر آی ظي پَری )گرگاى( 9;;?

 گرگاى زوتر هلیحِ اوراهی )گرگاى(  :>;?

 گرگاى (گرگاى)زًساًپسؼىی لثرٌس :>:?

 الرستان

 الرظتاى تیوارظتاى اهام رلا)الر( 855<

 مشُد

 هؽْس تیوارظتاى آریا  ?;58

 هؽْس تیوارظتاى پاظتَر ًَ  8>58

 هؽْس تیوارظتاى تٌت الْسی  5>58

 هؽْس تیوارظتاى ظیٌا  =9:=

 ومک آبريد

 ًوه آترٍز (هروس خراحی هحسٍز اهام رلا )چالَض <598

 ًوه آترٍز تیوارظتاى ؼْعَار)تٌىاتي( =9;<

 َمدان

 ّوساى تیوارظتاى فرؼچیاى ;?89

 ّوساى تیوارظتاى ؼْیس تْؽتی :?89

 ّوساى تیوارظتاى فاطویِ  >>;8

 ّوساى تیوارظتاى  اتي ظیٌا 5=5=

 ّوساى تیوارظتاى تعثت ;9>8

 ّوساى تیوارظتاى هطْری >9>8

 ّوساى اهام حعیي )ع(تیوارظتاى  =9>8

 ّوساى تیوارظتاى زوترغرلی <9>8

 ّوساى تیوارظتاى اهام رلا )ع(  ;>;8

 ّوساى تیوارظتاى علیورازیاى ?9>8



 ّوساى تیوارظتاى ؼْیس حیسری  0:>8

 ّوساى تیوارظتاى لائن اظسآتاز 8:>8

 ّوساى تیوارظتاى آیت الِ تْاری 9:>8

 ساىّو تیوارظتاى اهام حعي )ع( ::>8

 ّوساى تیوارظتاى ٍلیعفر)عح( تَیعرواى >:>8

 ّوساى تیوارظتاى ٍلیعفر)عح( رزى ;:>8

 ّوساى زرهاًگاُ هْسیِ  =:>8

 ّوساى هروس خراحی هحسٍزالًَس <:>8

 ّوساى تیوارظتاى هْر هالیر ;<:9

 ّوساى تیوارظتاى للة فرؼچیاى 0;5=

 ّوساى تیوارظتاى تَعلی :=?5

 یاسًج

 یاظَج تفَیرترزاری زوتر خْاى تیي )یاظَج( هروس <?59

 یاظَج هروس خراحی هحسٍز رازی )یاظَج( :5:5

 یاظَج زًساًپسؼىی زًا)یاظَج( 5=?>

 یاظَج آزهایؽگاُ پاظتَر)یاظَج( <80=

 یاظَج آزهایؽگاُ آپازاًا)زّسؼت( ?80=

 یاظَج آزهایؽگاُ زًا)یاظَج( >85=

 یاظَج پازٍن )گچعاراى( زًساًپسؼىی زوتر لیال تیٌایی <98=

 یاظَج آزهایؽگاُ زوتر عست اهلل اظسی )گچعاراى( ?98=

 یاظَج زًساًپسؼىی ـسف )یاظَج( 5>:=

>5?0 MRI )یاظَج وَثر )یاظَج 

 یاظَج هروس تفَیرترزاری زوتر هحوس واظن ععگری )گچعاراى( ;;8<

 یاظَج هروس تفَیرترزاری ًَر )یاظَج( 8?8<

 یاظَج زوتر ظیسهرلیِ حعیٌی )زّسؼت(زًساًپسؼىی  <<9<

 یاظَج رازیَلَشی فه ٍ ـَرت زوتر پٌاّی)یاظَج(  <8;?

 یاظَج فیسیَتراپی پاظارگاز )یاظَج( <;8<

 یاظَج زًساًپسؼىی ٍحیس زازُ تالری )یاظَج( ::5:

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر علی ًصاز  ==:?

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر ظیسُ رلیِ پٌاّی)یاظَج(  ?<>?

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر رفیعی)یاظَج(  80:?

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر خعفر هحراتی)یاظَج(  :8=?

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر ورم تْرٍز پَر )یاظَج( ;0;<

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر عثسالٌاـر هحعٌیاى ظی ظرت)یاظَج( <85=

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر طْوَرث حدتی )یاظَج( ::5<

 یاظَج تیوارظتاى آهَزؼی زرهاًی ؼْیس تْؽتی)یاظَج(  :9>?



 یاظَج تیوارظتاى اهام ظداز )ع()یاظَج(  8:;?

 یاظَج آزهایؽگاُ ًگیي ظالهت )یاظَج( :>0?

 یاظَج آزهایؽگاُ زًا)یاظَج( >85=

 یاظَج آزهایؽگاُ زوتر یسزاًپٌاُ )یاظَج(  509?

 جیاظَ آزهایؽگاُ زوتر عسیسی)یاظَج(  ;?>?

 یاظَج رازیَلَشی ٍ ظًََگرافی زوتر گرخی زازُ)گچعاراى( >?>?

 یاظَج ولیٌیه زًساًپسؼىی آتیِ)گچعاراى(  =?>?

 یاظَج آزهایؽگاُ تؽریؿ طثی ظیٌا)گچعاراى(  8?>?

 یاظَج زًساًپسؼىی زوتر ظی ظرت ًصاز)ظی ظرت(  98>?

 یاظَج آزهایؽگاُ هْر )زّسؼت(  =<9<

 یاظَج ٍ ظًََگرافی زوتر اًَری)زّسؼت( هروس رازیَلَشی ;?;?

 یاظَج آزهایؽگاُ زوتر ًیىرَ)زّسؼت(  5?;?

 یسد

 یسز تیوارظتاى حمرت ظیس الؽْساء <9;5

 یسز تیوارظتاى هرتاق )یسز( 8:;5

 یسز تیوارظتاى زوتر هدیثیاى )یسز( >9;5

 یسز زرهاًگاُ ؼثاًِ رٍزی زاًؽگاُ )یسز( 98>=

 یسز )یسز(تیوارظتاى هازر  =9;5

 یسز تیوارظتاى هَلَفِ گَزرز )یسز( 0:;5

 یسز هروسخراحی هحسٍز اتي ظیٌا)یسز( ;:;5

 یسز زرهاًگاُ وَثر ؼفاء)یسز(  9<9?

 یسز زًساًپسؼىی ظعیس همسم)یسز(  ;09>

 یسز زرهاًگاُ ؼثاًِ رٍزی ٍلیعفر)یسز( 5::?

 یسز زًساًپسؼىی ولیٌیه تْار)یسز( ;;9?

 یسز فرٌّگیاى)یسز(زرهاًگاُ  55:?

 یسز آزهایؽگاُ پارض)یسز( 885?

 یسز آزهایؽگاُ ظیٌا)یسز( 880?

 یسز آزهایؽگاُ وعری)یسز( 955?

 یسز آزهایؽگاُ زی)یسز( ?89?

 یسز آزهایؽگاُ ًَیي )یسز( 0;>?

 یسز رازیَلَشی ٍ ظًََگرافی زوتر پیواى ٍارزی)یسز( ;;=;

 یسز ی زّماى آزاز)یسز(هروس تفَیرترزاری زوتر عثسالعل 0<;?

 یسز هروس تفَیرترزاری زّاى،فه ٍ ـَرت زوتر ـٌن تیگی)یسز( :;9?

 


