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ردیف

نام و نام خانوادگی

8

عبذ الشضا لادسصادٌ

نام مرکس /

جمع

شبکه

امتیاز

معاونت

69

دانشجویی

پیشنهاد
سامان دَی سیستم ذتزششو ي وً ت دَتی دس وییىیته
امام سضا ( ع )

5

فُیمٍ اطفُاوی

شبىٍ سايٌ

65

اشجاد اشگاوی سشیی ي وظب شوامٍ HIS

6

احمذ عیی امیىی

شبىٍ سايٌ

65

شىسان ستاص ممبتًسوه َتا َتش شُشستمان اص و تش

7

جمییٍ خاوساس

شبىٍ سايٌ

67

8

طیبٍ سعادت ذًس

شبىٍ سايٌ

77

9

طیبٍ سعادت ذًس

شبىٍ سايٌ

66

:

مُش ر یحی

شبىٍ سايٌ

68

;

مُش ر یحی

شبىٍ سايٌ

69

مجُض ومًدن وگُباوی ٍ واست الىمشيویه

<

محمذ سضا عطیفٍ

حًصٌ سشاس

;6

خط وشتی محًطتٍ حیتاش ذشت داوشتگاٌ جُت ذتاسن

89

محمذ سضا عطیفٍ

حًصٌ سشاس

67

وظب تا یً  LEDدس طبمٍ َمىف داوشگاٌ

88

مُش ر یحی

شبىٍ سايٌ

67

مىاسب وشدن ششاشط شا ماللات ملاشان اص یماساوشان

85

سعیذ شششعمی

شبىٍ شاصوذ

69

عتذم جتز ویتشي تخظظتی واسشىاستی ي تاستش دس

86

مُذ حمضٌ لًشان

شبىٍ شاصوذ

69

87

مُشیذ سضاشی

شبىٍ شاصوذ

;6

88

عییشضا عطیفٍ

حًصٌ سشاس

68

ُساص فضا يسيد جاوباصان ي معیًلیه عضشض

89

دايد گىجی

شبىٍ شاصوذ

79

جیًگیش اص تعًشض مىشس مذششان ي ...

8:

دايد گىجی

شبىٍ شاصوذ

69

عذم ىاسگیش

;8

مشش خذا خشی

مرکس بهداشت اراک

67

ممًصو مطالب ُذاشمی اص طششك َ CDا ممًصشی

<8

مشش خذا خشی

مرکس بهداشت اراک

66

استتمفادٌ اص سیستتم وتتامپیًتش دس مشاوتتض ي ذاشگاَُتتا

لفسٍ ىذ وا یه عمب ممبًسوه
ا تًجٍ ٍ اشىىٍ یمتاسان ممىته است

تیز اص شىتی دي

سيص دس خز تح و ش اشىذ .
دس طًست امىان اطاق عمل مجُض ٍ وامپیًتش شتًد تتا
ٍ جا ثب دسمی الالم مظشفی یماس ظتًست تتاشپی
ثب شًد .
وظب شه وشيوی شا ومشٍ اص ستاخممان دس ا متذا دس
يسيد ي يجًد شگٍ َاشی شا ساَىماشی یماسان
گزاشتتمه طتتىذلی مىاستتب جُتت وشستتمه َمشاَتتان ي
مشاجعیه ( مصماششگاٌ  ،سًوًگشافی  ،دسماوگاٌ )

اتًمبیل َا َمىاسان ا شه و

خاص

مشاوتتض استتمان اص طششتتك مگُتتی استتمخذام ي اص طششتتك
سيصوامٍ
دسج دومٍ ي لیىته دس طتفحات ي ستاش وییتٍ مشاوتض
تا عٍ داوشگاٌ
شذاشی يسصو و یتش اششي یته ي شتىا ي ذیتادٌ سي

تٍ

طًست شه سيص دس میان شا واسوىان

ُذاشمی
;8

ًُسصان دس سدشفُا غیش تخظظی

59

عییشضا عطیفٍ

58

طیبٍ سیماشی فش

مرکس بهداشت اراک

55

يشىمًسشا طفش

معاونت درمان

68

56

دومش فاطمٍ وادس

مرکس بهداشت اراک

68

57

عییشضا عطیفٍ

حًصٌ سشاس

7:

وظب اششاوی دس ساٌ ذیٍ َا داوشگاٌ

68

طشفٍ جًشی دس َضشىٍ
تشتتًشك فشصوتتذان شتتاخض واسوىتتان وتتٍ دس مصمًوُتتا
عیمی – َىش شا يسصشی حاشض ستبٍ شذٌ اوذ .
تخظیض يجٍ واساوٍ ي ذتشویه تٍ ذشستىل ي ذضشتىان
دسماوگاَُا

حًصٌ سشاس

65

احذاث ذاسویىگ دس اومُا محًطٍ سماد داوشگاٌ ا اسمفادٌ اص
اششاوی

58

مُذ عالی

مرکس بهداشت اراک

69

59

مُذ عالی

مرکس بهداشت اراک

65

طشح ُبًد مشاوتض ُذاشتمی دسمتاوی ختاسج اص ستاعات
اداس
تمام مشاحل طذيس وتاست ُذاشت دس شته ستاخممان اداس
اوجام گیشد

تَجِ  :پیطٌْادات پزیشفتِ ضذُ ّوکاساى فَق الزکش دس ضَسای پزیشش ٍ بشسسی پیطنٌْادات کاسکٌناى  ،هطنوَ جنایضُ
( کاست ّذیِ ) ٍ اخز تطَیقی اص سئیس هحتشم داًطگاُ علَم پضضکی اساک ضذُ اًذ  .بذیْی است سایش پیطٌْادات اسائِ ضذُ
بعذ اص هَسخ  ، 09/7/12هتعاقبا اعالم خَاّذ ضذ.
ضوٌاً فشآیٌذ بشسسی پیطٌْادات دس ضَسای پزیشش ٍ بشسسی پیطٌْادات کاسکٌاى بِ ضشح ریل بَدُ است :
 -8اسائِ پیطٌْاد تَسط کاسکٌاى بِ ًوایٌذُ ضَسای پزیشش ٍ بشسسی پیطٌْادات کاسکٌاى آى ٍاحذ
 -5دسیافت پیطٌْاد تَسط دبیشخاًِ ضَسای پیطٌْادات دس ستاد داًطگاُ
 -6اسسا داٍسی پیطٌْاد بذٍى رکش ًام ٍ ًام خاًَادگی پیطٌْاد دٌّذُ بشای داٍساى
 -7اخز ًظشات داٍسی تَسط دبیشخاًِ ضَسا
 -8تعییي هبلغ کاست ّذیِ طبق اهتیاص هکتسبِ ٍ تْیِ لَح تقذیش بشای پیطٌْاد دٌّذُ
 -9اسسا پیطٌْاد بِ کویسیَى تحَ اداسی جْت اجشایی ضذى پیطٌْاد
ّ -9وکاساى هحتشم جْت دسیافت اطالعات اص فشآیٌذ ضَسای پزیشش ٍ بشسسنی پیطنٌْادات کاسکٌناى بنِ سنایت WWW.arakmu.ac.ir
بخص ساهاًِ ّای ٍیژُ ( بشسسی ٍ پزیشش پیطٌْادات ) هشاجعِ فشهایٌذ .

دکتش هجیذ سهضاًی
قائن هقام ٍصیش دس استاى ٍ سئیس داًطگاُ علَم پضضکی اساک
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