
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی پیوسته به پویش 

 جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، دکتر ایرج خسرونیا  انجمن پزشکان عمومی ایران، دکتر عباس کامیابی

 پاشا میثمیانجمن پزشکی اجتماعی ایران، دکتر علی  دندانپزشکی ایران، دکتر علی تاجرنیا جامعه 

 زادهانجمن جامعه شناسی ایران، دکتر سید حسین سراج انجمن داروسازان ایران، دکتر محمدباقر ضیاء 

 طاهری انجمن رادیولوژی ایران، دکتر مرتضی صانعی انجمن متخصصین ریه ایران، دکترداوود عطاران

های ویژه ایران، دکتر علیرضا  انجمن آنستزیولوژی و مراقبت

 سلیمی

 فرد انجمن آسیب شناسی ایران، دکتر محمدرضا امینی

های تخصصی و فوق تخصصی داخلی ، دکتر  جامعه انجمن

 جمشیدی  احمدرضا

 انجمن مامایی ایران، دکتر ناهید خداکرمی

 انجمن متخصصین پوست ایران، دکتر فرهاد هنجنی  ایران، دکتر حامد باطنیانجمن جراحان پلاستیک و زیبایی 

 انجمن جراحان ارتوپدی ایران، دکتر محمد رازی  انجمن انفورماتیک پزشکی ایران، دکتر کامبیز بهاءالدینی

انجمن غذا و تغذیه و حامی سلامت ایران، دکتر ربابه شیخ  

 الاسلام

 مد موذن زاده انجمن فیزیوتراپی ایران، آقای اح

انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران، دکتر جمشید   انجمن علوم اعصاب ایران، دکتر محمد تقی جغتایی 

 زاده سلام

های ایران، دکتر امید  شناسی و مسمومیتانجمن سم انجمن متخصصین علوم دارویی ایران، دکتر امید سبزواری 

 سبزواری

 انجمن فارماکوگنوزی ایران، دکتر مهناز خانوی فارماکوکنتیک ایران، دکتر حسنیه تاجرزاده انجمن بیوفارمسی و 

 انجمن پریودنتولوژی ایران، دکتر بهزاد هوشمند  انجمن فیزیک پزشکی ایران، دکتر محمدامین مصلح شیرازی



کی ترمیمی ایران، دکتر منصوره  انجمن متخصصین دندانپزش انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، دکتر بهزاد رهسپار

 میرزایی

 های زنان ایران، دکتر میترا محیط انجمن سرطان های ایران، دکتر لادن اسلامیانانجمن ارتودنتیست

 درمانی ایران، دکتر سامان توکلیانجمن روان انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران، دکتر علی شریفی

ی ورزشی ، دکتر هاانجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیب

 محمد رازی

 انجمن اکوکاردیوگرافی ایران، دکتر نیلوفر سمیعی

انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دکتر سید حسن موسوی  انجمن اپتومتری ایران، دکتر علی میرزاجانی

 چلک

 محمدتقی صفدریانجمن پرستاران قلب ایران،  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دکتر هادی خانیکی

 انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، دکتر بهمن سراج انجمن باکتری شناسی ایران، دکتر فاطمه فلاح 

 انجمن آسم و آلرژی ایران، دکتر مصطفی معین ایران، دکتر مسعود مهرپور سکته مغزی انجمن 

انجمن ایرانی اخلاق در امور علوم و فناوری، دکتر مصطفی 

 معین

دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، دکتر انجمن 

 شهروز همتی

  

 

 

 

 

 
 


