
 

                             )مجله پژوهشي دانشکده پزشکي( پژوهش درپزشکي       
                 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

 )٨۴ بهار( ۸۶ تا ٨٥، صفحات ١، شماره ٢٩سال               

  

  ي مجله پژوهش در پزشک٨٣ داوران سال ياسام
  

زان ين عز يله از ا  ينوسي داشتند که بد   ي همکار ي مقاالت مجله پژوهش در پزشک     ير در امر داور   يد ز ي اسات ۱۳۸۳در سال   
  . شودي ميتشکر و قدردان

  
  ، فاطمهيدکتر اصفهان
  ري، غديدکتر اباسهل
  سي، بلقيدکتر اوالد
  ي، مهددکتر امام

  ، عباسيدکتر ارجمند شبستر
  ل زاده، احمدي ا سماعيآقا

  اليخانم آزاد بخت، ل
  ، احمديدکتر احمد

  ، رضايدکتر ابوفاضل
  ني،حسيدکتر استک

   افشار، احمدينيدکتر ام
  ن زاده، زهرايدکتر ام

  ، سروريدکتر ارشد
  ميدکتر آقازاده، رح

  دکتر ابوالحسن زاده، اکرم
  ،ابوالحسنيانيدکتر احمد
  دي مقدم، ناهيدکتر بالد
  ، عصمتيدکتر باروت
  ، جواديدکتر بهجت
  ، عباسيريدکتر بص

  دکتر بهداد، احمد
  ميدکتر پوررضا، مر
  ناي، ماريدکتر پورافکار

  دکترپژهان، نوشابه
  ميپژومند، عبد الکر

  ، محمديپژوه

  ، محموديپناه
  ، فرشتهيليدکتر پوراسماع

  کدختي، نيدکتر تقو
  د، محمي خانيدکتر تق
   پور، يدکتر تق

  ، حسنيدکتر تنکابن
  ق، جعفريدکتر توف

  ، معصومهيدکتر جرجان
  قيدکتر جوادزاده، توف

  ، محمديدکتر جهان
  ز، طاهرهيدکتر چنگ
  مانهيان، پيدريدکتر ح

  ، احمدينيدکتر حس
  دکتر حق شناس، منصور

  ، محسنيدکتر حجت
  ني، حسيدکتر حاتم

  دکتر حدائق، فرزاد
  يد هادي، سيدکتر خراز
  ، ناصرييايدکتر در

  دکتر دژکام، محمود
  ي عباسقلدکتر دانشور،

  ان، رضايدکتر رجب
  ، ربابهيدکتر رضائ
  ، فرزانهيميدکتر رح

  دکتر رخشان، محمد
  يديدکتر رش

  ، نعمت الهيدکتر رستم
  ر، فرشاديدکتر روشن ضم

  رضاي، عليدکتر رجائ
  ريان،نيدکتر رسائ
  ، محمد رضايدکتر زال

   اکبردکتر سلطان زاده،
  دکتر سعادت ، اسداهللا

  ، فرزانهيدکتر سروقد
  ، بهروزيدکتر سلطان

  ، مهرداديميدکتر سل
  وسفي، يدکتر سمنان

  ، ربابهيخ االسالميدکتر ش
  ، فرهاديخ االسالميدکتر ش

  ، ساعديدکتر شهاب
  ي، مرتضيدکتر صاف

  ي، مرتضيدکتر صلصال
  يد مرتضي، سيدکتر صفو

  د محمودي، سيدکتر طباطبائ
  زي، پرويدکتر طوس

  ي، محمد تقيدکتر طهماسب
  رضاين، عليرالديدکتر ظه
  ي دوستيدکتر عل

   اکبري، عليدکترعامر
  ، حسنيزيدکتر عز
  اثوند، نورمحمديدکتر غ

  يديدکتر فرخ سع
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                        ۱۳۸۳                                         اسامی داوران مجله در سال                                                            مجله پژوهش در پزشکی / ۸۶
  ان، معصومهيدکتر فالح

  رجيدکتر فاضل،ا
  ، محمديدکتر فرهاد
  ان، آرشيدکتر قنبر

  ريدکتر قوام زاده، اردش
  ،يدکتر قاسم
  ديرسعي، ميدکتر قاض
  امت، محمديدکتر ق

، يدکتر کالنتر معتمد
  دمحمدرضايس

  دي، سعيدکتر کاظم
  ، بهراميدکتر کاظم

  دکتر کاظم مهر
  دکتر کشاورز،
  ش،يدکتر کاراند

  اگر، مسعوديميدکتر ک
  ني ، حسيدکتر کالن

  فيدکتر گچکار، لط
  يا،مهديدکتر گو

  ني، حسيدکتر گودرز
  يدکتر مهاجر، مرتض

  مهي، فهي مرتضوخانم
  دکتر ملک زاده، رضا

  د، بهراميدکتر مف
  ،فرشتهيدکتر معتمد
  ،يدکتر محمد

  ،جواديليکائيدکتر م
  نيران،پرويرميخانم م

  ني، حسيدکتر ملک افضل
  دکتر مکنون، رضا

  ي، عليدکتر مرعش
  ي، معصوم عليدکتر معصوم

  دکتر مصدق، محمود
  رضاي، عليدکتر مرند

  دکتر مومن زاده، عباس
   ،ير ملتدکت

  ، مسعوديدکتر مردان
  روزي، فيدکتر مدد

  ، يدکتر مظفر
  زي ،پرويدکتر ماف

  ان،يدکتر محمد
  مانيدکتر مصفا، نر
  ، شهدختيدکتر سمنگوئ
  ، منوچهريدکتر نخجوان

  ، محمد رضايدکتر نظر
  داي، ليخانم نوائ

  ، محمدرضاي دلوئينوردکتر 
  رجي، ا پورينبدکتر 
  دالهي، سعينوحدکتر 

  ي ، عليقيخت حقدکتر نوب
  ني، حسيدکتر نجم آباد
  ، ناصريمهندس والئ
  ي، مهديتيدکتر هدا

  ي، محمدتقياسميدکتر 
  ، شهراميزدانيدکتر 
  ، محسنيزدجرديدکتر 
  ، بهرامييغمايدکتر 
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