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  تهرانریاست محترم هیأت نظارت انتخابات نظام پزشکی شهرستان 

  

  سالم علیکم

نامـه انتخابـات، بـه پیوسـت نتـایج نهـایی و قطعـی بررسـی صـالحیت          آیین 15       ً                احتراما ، در اجراي ماده      

شـود. شایسـته اسـت اقـدامات الزم     آن شهرستان ارسال مـی  کاندیداهاي انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی

  اجرایی صورت پذیرد. نامه توسط هیأتآیین 16براساس مفاد ماده 

  

  

  حسین قربانی محمددکتر 

  انتخاباترییس هیأت مرکزي نظارت بر 

  سازمان نظام پزشکی کشور

  

  

  

  تهرانرونوشت: ریاست محترم هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی شهرستان 

  /ن/م/هـ1134

17/4/1396  

 پیوست دارد



 

  تهرانلیست کاندیداهاي هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان 

  

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

 تخصص ارتودانتیکس  23512  احمدآخوندي  محمدصادق پزشکان 1

 دکتراي حرفه اي پزشکی  108269  احمدي سرصحرا  داریوش پزشکان 2

3 
  22444  اسحق حسینی  سیدمحمود پزشکان

فوق تخصص بیماري هاي گوارش و 

 کبد بزرگساالن

 دکتراي حرفه اي پزشکی  107804  اسفندیاري  احمد پزشکان 4

 عمومی  140433  اشرفی  سهراب پزشکان 5

 فلوشیپ جراحی عروق و تروما  16971  افشارفرد  ابوالفضل پزشکان 6

7 
  57412  امیرسوادکوهی  علی پزشکان

فلوشیپ مراقبت هاي ویژه (آي سی 

 یو)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  43050  اناري  محمدحسن پزشکان 8

 داخلیتخصص بیماري هاي   13517  انوري  مصطفی پزشکان 9

10 
  52149  ایمانی  محمد پزشکان

تخصص بیماري هاي پوست 

 (درماتولوژي)

 تخصص بیهوشی  37543  آذریان  منصور پزشکان 11

 دکتراي حرفه اي پزشکی  115563  آزاداحیائی  دامون پزشکان 12

13 
  38910  آزما  کامران پزشکان

تخصص پزشکی فیزیکی و 

 توانبخشی

14 
  99829  بابائی  محمدرضا پزشکان

فلوشیپ تصویربرداري مداخله اي 

 (اینترونشنال رادیولوژي)

 فلوشیپ اکوکاردیوگرافی  29014  باقري  عبدالحمید پزشکان 15

 تخصص زنان و زایمان  13291  بدخش  محمدحسین پزشکان 16



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

 تخصص تصویر برداري (رادیولوژي)  35755  برفه ئی  محمود پزشکان 17

 تخصص بیماري هاي کودکان  28779  بهزادمقدم  محمدحسین پزشکان 18

 دکتراي حرفه اي پزشکی  44233  بیرق دار  فرامرز پزشکان 19

 تخصص جراحی مغز و اعصاب  25222  بیطرف  محمدعلی پزشکان 20

21 
 پزشکان

سیدعلی 

  اکبر
 تخصص جراحی عمومی  42159  پیروي حسینی

22 
  28163  پیوندي  علی اصغر پزشکان

فلوشیپ جراحی بینی و سینوس 

 (رینولوژي)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  31019  تأملی  سعید پزشکان 23

 تخصص پزشکی قانونی  4894  توفیقی زواره  حسن پزشکان 24

 دکتراي حرفه اي پزشکی  49729  تیمورزاده نجار  فرهاد پزشکان 25

 دکتراي حرفه اي پزشکی  89904  تیموري طوالبی  الدن پزشکان 26

 دکتراي حرفه اي پزشکی  67736  جعفریان  محمدرضا پزشکان 27

 دکتراي حرفه اي پزشکی  69190  جهاندیده  اصغر پزشکان 28

 دکتراي حرفه اي پزشکی  77729  جهانگیري  محمد پزشکان 29

 دکتراي حرفه اي پزشکی  25759  چوبساز  عبدالکریم پزشکان 30

 دکتراي حرفه اي پزشکی  78254  حاجی رحیمی  مرتضی پزشکان 31

 تخصص بیهوشی  60536  حاجی قاسمعلی  علی پزشکان 32

33 
  31478  حافظی  رحمت اله پزشکان

تخصص پزشکی فیزیکی و 

 توانبخشی

 دکتراي حرفه اي پزشکی  113015  حبیبی  علی پزشکان 34

 دکتراي حرفه اي پزشکی  66139  حسن پور  مهیار پزشکان 35

 فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی  83103  حسنی  حمیدرضا پزشکان 36



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

 دکتراي حرفه اي پزشکی  77527  حسین پور  پژمان پزشکان 37

 تخصص آسیب شناسی (پاتولوژي)  85439  حسین پور  پریسا پزشکان 38

 فلوشیپ جراحی ترمیمی اورولوژي  24677  حسینی  سیدجلیل پزشکان 39

40 
  82790  حسینی یکتا  نفیسه پزشکان

) طب Ph.Dدکتراي تخصصی (

 سنتی ایرانی

41 
  47784  حق ازلی  مهرداد پزشکان

فوق تخصص بیماري هاي گوارش و 

 کبد بزرگساالن

 فلوشیپ نازایی و آي وي اف  44770  حیدري  فریبا پزشکان 42

 تخصص بیماري هاي داخلی  11396  خسرونیا  ایرج پزشکان 43

 تخصص بیماري هاي کودکان  97379  خطی دیزآبادي  بابک پزشکان 44

 حرفه اي پزشکیدکتراي   52206  خلیلی  محسن پزشکان 45

46 
  67269  خوش سیرت  شاهرخ پزشکان

فلوشیپ جراحی بینی و سینوس 

 (رینولوژي)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  117214  خوشنویسان  فاطمه پزشکان 47

 تخصص جراحی عمومی  38513  داورزنی  زهره پزشکان 48

49 
  47874  دایر  داریوش پزشکان

تخصص بیماري هاي پوست 

 (درماتولوژي)

 فلوشیپ بیهوشی قلب  62906  دباغ  علی پزشکان 50

 فلوشیپ اورژانس کودکان  63571  درخشان فر  حجت پزشکان 51

52 
  18518  رحمانی  بهزاد پزشکان

فوق تخصص جراحی قفسه صدري ( 

 جراحی توراکس)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  62953  رحمانی  پیمان پزشکان 53

54 
  43009  رحیم نیا  علیرضا پزشکان

جراحی استخوان و مفاصل فلوشیپ 

 کودکان (ارتوپدي کودکان)



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

55 
  20464  رزم پا  ابراهیم پزشکان

فلوشیپ گوش، گلو، بینی و جراحی 

 سر و گردن

 دکتراي حرفه اي پزشکی  138462  رضائی  میثم پزشکان 56

 تخصص طب اورژانس  94534  روشنی  داود پزشکان 57

 حرفه اي پزشکیدکتراي   75143  رهنماي چیت ساز  فربد پزشکان 58

 تخصص آسیب شناسی (پاتولوژي)  84517  زارعی  عبدالمجید پزشکان 59

60 
  21194  زمانی  بابک پزشکان

تخصص بیماري هاي مغز و اعصاب 

 (نورولوژي)

 تخصص جراحی عمومی  94311  سادات صفوي  سیدعباس پزشکان 61

 تخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)  46593  ساعی  سعید پزشکان 62

 تخصص بیماري هاي قلب و عروق  26244  ساالري فر  مجتبی پزشکان 63

 تخصص پزشکی قانونی  105136  سربازبردسیري  محدثه پزشکان 64

65 
  58268  سرکارات  فرزین پزشکان

تخصص جراحی دهان، فک و 

 صورت

 دکتراي حرفه اي پزشکی  76918  سروش  ابوالفضل پزشکان 66

 بیهوشیتخصص   59520  سلیمی  علیرضا پزشکان 67

 دکتراي حرفه اي پزشکی  53393  شایق  فاطمه پزشکان 68

 متخصص چشم پزشکی  22792  شجاعی باغینی  احمد پزشکان 69

 دکتراي حرفه اي پزشکی  56980  شمس  شهرام پزشکان 70

 تخصص جراحی عمومی  1728  شمیمی نوري  کورش پزشکان 71

 دکتراي حرفه اي پزشکی  38392  شیبانی  علی پزشکان 72

73 
  شهاب الدین پزشکان

صابونچی 

  کرهرودي
 دکتراي حرفه اي پزشکی  106137



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

 دکتراي حرفه اي پزشکی  41043  صدرائی  علیرضا پزشکان 74

 دکتراي حرفه اي پزشکی  115522  صفرنژاد  سعید پزشکان 75

76 
  31124  صالحی  عباس پزشکان

تخصص پزشکی فیزیکی و 

 توانبخشی

77 
  110302  طبائی  سیدمهدي پزشکان

تخصص بیماري هاي پوست 

 (درماتولوژي)

 فلوشیپ جراحی عروق و تروما  22513  ظفرقندي  محمدرضا پزشکان 78

 تخصص تصویر برداري (رادیولوژي)  11319  عامري  علی اکبر پزشکان 79

 تخصص جراحی عمومی  28773  عباس پور  ولی پزشکان 80

 دکتراي حرفه اي پزشکی  51559  عبدي  علیرضا پزشکان 81

 دکتراي حرفه اي پزشکی  27992  عزیزي  سهیال پزشکان 82

83 
  12703  عکاشه  غالمعلی پزشکان

تخصص جراحی استخوان و مفاصل 

 (ارتوپدي)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  101490  عالمی  پانته آ پزشکان 84

 دکتراي حرفه اي پزشکی  74496  علیمردانی  محسن پزشکان 85

86 
  20373  عمارسعیدي  حمید پزشکان

جراحی استخوان و مفاصل  تخصص

 (ارتوپدي)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  60764  غفارزاده  جالل پزشکان 87

 تخصص تصویر برداري (رادیولوژي)  37792  غفوري  مهیار پزشکان 88

 تخصص بیماري هاي داخلی  86218  غالمی  عباس پزشکان 89

 تخصص جراحی عمومی  12467  فاضل  ایرج پزشکان 90

91 
  25570  فتاحی بافقی  علی پزشکان

تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی 

 سر و گردن



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

92 
  75924  فقانی  حسن پزشکان

تخصص بیماري هاي پوست 

 (درماتولوژي)

 تخصص بیماري هاي داخلی  33762  فالح  سلطانعلی پزشکان 93

 داندانپزشک  143720  فالحی  امین پزشکان 94

95 
  53579  قدمی  محسن پزشکان

ژنتیک  )Ph.Dدکتراي تخصصی (

 انسانی

 دکتراي حرفه اي پزشکی  124529  قدوسی  کاوه پزشکان 96

 دکتراي حرفه اي پزشکی  56463  قطریفی  روح اله پزشکان 97

 تخصص آسیب شناسی (پاتولوژي)  27284  کاظمی آشتیانی  محمدرضا پزشکان 98

 دکتراي حرفه اي پزشکی  50615  کاظمی نژاد  یوسف پزشکان 99

100 
 پزشکان

سیدامیرحسی

  ن
 دکتراي حرفه اي پزشکی  87833  کسائی

 تخصص جراحی عمومی  28610  گرانپایه  لعبت پزشکان 101

 دکتراي حرفه اي پزشکی  119215  گلستانی  محبوبه پزشکان 102

 عمومی  134915  الري پورهرات  رضا پزشکان 103

 تخصص جراحی عمومی  19560  لشگري  محمدحسین پزشکان 104

 دکتراي حرفه اي پزشکی  136922  مبرا  مهدي پزشکان 105

 دکتراي حرفه اي پزشکی  86075  متاجی امیررود  جواد پزشکان 106

 تخصص جراحی عمومی  32226  محمدصادقی  شاهین پزشکان 107

 تخصص جراحی عمومی  25883  مرعشی  سیدعلی پزشکان 108

 دکتراي حرفه اي پزشکی  139177  مزینانی  عباس پزشکان 109

 دکتراي حرفه اي پزشکی  71924  مصطفوي  سیدابوالفضل پزشکان 110

 دکتراي حرفه اي پزشکی  72646  معدنی  محمدرضا پزشکان 111



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

112 
  18987  معین  مصطفی پزشکان

فوق تخصص آلرژي و ایمنی شناسی 

 بالینی (آلرژي و ایمونولوژي بالینی)

 فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی  112881  مقدسی  علیرضا پزشکان 113

 عمومی  141272  مقدم  نوید پزشکان 114

 دکتراي حرفه اي پزشکی  66333  مهدي پور  آبتین پزشکان 115

 دکتراي حرفه اي پزشکی  46195  میراکبري  سیدعبداله پزشکان 116

117 
  67098  میرزاي رزاز  جالل الدین پزشکان

) علوم Ph.Dدکتراي تخصصی (

 تغذیه

 جراحی مغز و اعصابتخصص   16319  میري  مجتبی پزشکان 118

 فلوشیپ جراحی ستون فقرات  56548  نبیونی  محسن پزشکان 119

 تخصص روانپزشکی  14963  نجمی  حسین پزشکان 120

 تخصص زنان و زایمان  31503  نعمت اللهی  فاطمه پزشکان 121

122 
  28754  نوربخش  سیدتقی پزشکان

تخصص جراحی استخوان و مفاصل 

 (ارتوپدي)

 دکتراي حرفه اي پزشکی  41624  نوروزي  امیر پزشکان 123

 دکتراي حرفه اي پزشکی  75496  نوروزي  غالمرضا پزشکان 124

 دکتراي حرفه اي پزشکی  118228  نوري گوشکی  ابراهیم پزشکان 125

 دکتراي حرفه اي پزشکی  83588  ودودي  شهرام پزشکان 126

127 
  65647  وقردوست  رضا پزشکان

فوق تخصص جراحی پالستیک، 

 ترمیمی و سوختگی

 تخصص آسیب شناسی (پاتولوژي)  24827  هاشمی بهرمانی  محمد پزشکان 128

 تخصص روانپزشکی  125717  هرمزپور  مهدي پزشکان 129

 دکتراي حرفه اي پزشکی  87250  یحیی زاده لنگرودي  سیدعلی پزشکان 130



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

 داخلی  120715  یزدان حق شناس  محمد پزشکان 131

 دکتراي حرفه اي پزشکی  34366  یزدانی  شهرام پزشکان 132

 فلوشیپ نازایی و آي وي اف  104143  یونسی  معصومه پزشکان 133

134 
  28318  بیات  محمد دندانپزشکان

تخصص جراحی دهان، فک و 

 صورت

135 
  84441  جوان  مهدي دندانپزشکان

تخصص پروتزهاي دندانی 

 (پروستودانتیکس)

 دکتراي حرفه اي دندانپزشکی  109284  شایان امین  سیامک دندانپزشکان 136

137 
 دندانپزشکان

حاجی 

  حسین
 دکتراي حرفه اي دندانپزشکی  100476  طاهرسلطانی

 دکتراي حرفه اي دندانپزشکی  82848  محمدي  فرهاد دندانپزشکان 138

 دکتراي حرفه اي دندانپزشکی  16438  میرمعصومی  رضا دندانپزشکان 139

 دکتراي حرفه اي دندانپزشکی  51242  نشاندار  مرتضی دندانپزشکان 140

 دکتراي حرفه اي دندانپزشکی  24224  نصیبی  مهدي دندانپزشکان 141

 تخصص دندانپزشکی ترمیمی  15278  یزدانی  علی دندانپزشکان 142

  دکتراي حرفه اي داروسازي  7038-د  اذانی  علیرضا داروسازان 143

  دکتراي حرفه اي داروسازي  8884-د  افشین  فرامرز داروسازان 144

145 
  5539-د  پناهی  یونس داروسازان

) Ph.Dدکتراي تخصصی (

  داروسازي بالینی (کلینیکال فارماسی)

  دکتراي حرفه اي داروسازي  8906-د  پیرصالحی  مهدي داروسازان 146

  دکتراي حرفه اي داروسازي  5331-د  جالل  مسعود داروسازان 147

  دکتراي حرفه اي داروسازي  12794-د  خوئی  سیدحمید داروسازان 148

  دکتراي حرفه اي داروسازي  6189-د  خیرآبادي  مرتضی داروسازان 149



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

  دکتراي حرفه اي داروسازي  3470-د  سالم زاده  جمشید داروسازان 150

151 
 داروسازان

سیدحسام 

  الدین
  دکتراي حرفه اي داروسازي  15662-د  شریف نیا

  دکتراي حرفه اي داروسازي  6320-د  صبور  بهمن داروسازان 152

  دکتراي حرفه اي داروسازي  11000-د  محبوبی  آرش داروسازان 153

  دکتراي حرفه اي داروسازي  15490-د  والی  احسان داروسازان 154

  دکتراي حرفه اي داروسازي  1431-د  والشجردي فراهانی  غالمرضا داروسازان 155

  دکتراي حرفه اي داروسازي  4879-د  هاشم بیک محالتی  وحید داروسازان 156

157 

علوم 

 آزمایشگاهیان
  816- آ  خوانساري  نعمت اله

دکتراي حرفه اي ایمنی شناسی 

  آزمایشگاهی

158 

علوم 

 آزمایشگاهیان
  2043- آ  سلیمانی  مسعود

دکتراي حرفه اي خون شناسی بالینی 

  (هماتولوژي بالینی)

159 

علوم 

 آزمایشگاهیان
  908- آ  سینائی پورفرد  احمد

تخصص میکروب شناسی 

  آزمایشگاهی (میکروبیولوژي)

160 

علوم 

 آزمایشگاهیان
  دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی  841-آ-ع  صاحب الزمانی  محمد

161 

علوم 

 آزمایشگاهیان
  3201- آ  فیض آبادي  محمدمهدي

) باکتري Ph.Dدکتراي تخصصی (

  شناسی آزمایشگاهی (باکتریولوژي)

162 

علوم 

 آزمایشگاهیان
  تخصص ایمنی شناسی آزمایشگاهی  940- آ  وجگانی  محمد

  ) ماماییPh.Dدکتراي تخصصی (  868- م  آباد  معصومه ماماها 163

  کارشناسی مامایی  10070- م  بهادري زاده  فروغ ماماها 164



 

  تخصص  ش ن پ  نام خانوادگی نام گروه ردیف

  کارشناسی ارشد مامایی  8689- م  خداکرمی  ناهید ماماها 165

  کارشناسی مامایی  139- م  کرپی  معصومه ماماها 166

  کارشناسی ارشد مامایی  5219- م  نامنی  فاطمه ماماها 167

168 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی بینایی سنجی (اپتومتري)  2-ب  اربابی  محمود

169 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی کاردرمانی  434- د- ك  اسدي  محمدرضا

170 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی فیزیوتراپی  5104- ف  اهوازیان  عبدالرحمن

171 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی فیزیوتراپی  196- ف  پارسانژاد  پرهام

172 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  دکتراي حرفه اي علوم تغذیه  221-ت  حاجی فرجی  مجید

173 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی ارشد علوم تغذیه  44-ت  حسن قمی  مجید

174 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی فیزیوتراپی  1180- ف  حیدري  مرتضی

175 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی فیزیوتراپی  663- ف  سعیدي  عارف

176 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  962- ف  محسنی بندپی  محمدعلی

) Ph.Dدکتراي تخصصی (

  فیزیوتراپی

177 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  32- ف  نوروزي فشخامی  امین

) Ph.Dدکتراي تخصصی (

  فیزیوتراپی

178 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  کارشناسی گفتاردرمانی  35- گ  وثوقی  اتابک

179 

لیسانسیه هاي پروانه 

 دار
  دکتراي حرفه اي علوم تغذیه  647-ت  وفا  محمدرضا

  


