
 ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاناز  نفر 2000 بیش از نامه اعتراضی بیش از   "

اعضای جامعه  و جامعه شعب و ها کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن

 تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از در سراسر کشور دندانپزشکی ایران

 و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات باره چند

 " انتخابات کمیته

 

  حجازی فخرالدین سید دکتر آقای جناب

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتگروه پزشکی  علمی های انجمن کمیسیون محترم دبیر
 

 احترام و سالم با  

 کمتر موضوع این اعالم .افتاد تعویق به ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات بار چندمین برای که شدیم خبر با متاسفانه            

 از نفر چهار صالحیت رد اعالم همراه به اتفاق این. است نظیر بی اتفاقی و عجیب امری گیری رای آغاز از قبل ساعت ۲۴ از

 جامعه داران دوست ناراحتی و نگرانی موجب علمی انجمن یک در بودند، نموده داوطلب را خود که دندانپزشک همکاران

 .است صنفی و علمی های انجمن فعالین و ایران دندانپزشکی

 خدمات ،شیخو برکت پر عمر طول در و دارد ساله ۶۰ قدمتی ایران دندانپزشکی جامعه که برسانیم شما اطالع به بایستی

 برای مفیدی اقدامات منشا گذشت، کرونا دوران در  عمرشان بیشتر که مدیره هیئت اخیر ه. دوراست داده انجام ای شایسته

 . هستند همکاران قبول و اعتماد مورد و بوده همکاران و مردم

 طاهریان محمدرضا دکتر بقایی، فرشته دکتر غزنوی، غالمرضا دکتر شیرازی، هءالعطا دکتر ترکیب با انتخابات کمیته همچنین

 سالم و عادالنه را انتخابات برگزاری مراحل شک بدون که هستند ما همکاران ترین خوشنام جزو صادقی قاسم دکتر و

 .اند نموده هدایت

 ،ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت ضمن زیر امضاکنندگان ما ،شده گفته موارد به توجه با 

 انتخابات تا نموده اقدام موجود موانع رفع به نسبت ،انتخابات نامه آیین مبنای بر و قانون به عمل با داریم تقاضا جناب آن از

 .گردد برگزار خوبی به مورد، بی های سازی حاشیه بدون ایران دندانپزشکی جامعه ارزشمند تشکل

 : کنندگان ءامضا

 ایران دندانپزشکی تخصصی - علمی های انجمن مدیره هیئت روسای .۱

  ایران دندانپزشکی جامعه شعب روسای.۲

  تهران استان دندانپزشکان و جامعه پیشکسوتان.۳

  شرقی آذربایجان استان دندانپزشکان.۴

 غربی آذربایجان استان دندانپزشکان.۵

 اردبیل استان دندانپزشکان.۶

 اصفهان استان دندانپزشکان.۷

 البرز استان دندانپزشکان.۸



 ایالم استان دندانپزشکان.۹

 بوشهر استان دندانپزشکان.۱۰

 بختیاری و چهارمحال استان دندانپزشکان.۱۱

 شمالی خراسان استان دندانپزشکان.۱۲

 جنوبی خراسان استان دندانپزشکان.۱۳

 رضوی خراسان استان دندانپزشکان.۱۴

 سبزوار شعبه رضوی خراسان استان دندانپزشکان.۱۵

 اهواز شعبه خورستان استان دندانپزشکان.۱۶

 دزفول شعبه خورستان استان دندانپزشکان.۱۷

 زنجان استان دندانپزشکان.۱۸

 بلوچستان و سیستان استان دندانپزشکان.۱۹

 سمنان استان دندانپزشکان.۲۰

 فارس استان دندانپزشکان.۲۱

 قزوین استان دندانپزشکان.۲۲

 قم استان دندانپزشکان.۲۳

 کردستان استان دندانپزشکان.۲۴

 کرمان استان دندانپزشکان.۲۵

 کرمانشاه استان دندانپزشکان.۲۶

 احمد بویر و کهگیلویه استان دندانپزشکان.۲۷

 گرگان شعبه گلستان استان دندانپزشکان.۲۸

 کاووس گنبد شعبه گلستان استان دندانپزشکان.۲۹

 رشت شعبه گیالن استان دندانپزشکان.۳۰

 سیاهکل و الهیجان شعبه گیالن استان دندانپزشکان.۳۱

 لرستان استان دندانپزشکان.۳۲

 ساری شعبه مازندران استان دندانپزشکان.۳۳

  بابل شعبه مازندران استان دندانپزشکان.۳۴

 مرکزی استان دندانپزشکان.۳۵

 هرمزگان استان دندانپزشکان.۳۶

 همدان استان دندانپزشکان.۳۷

 یزد استان دندانپزشکان.۳۸

  دندانپزشکی دانشجویان.۳۹

 دندانپزشکی علوم های رشته.۴۰



 .جامعه دندانسازان ایران۴۱

 
 ارسال می گردد. جداگانه پیوست ۴۱ در ها نامه ء و امضا ،ادامه در

 این لیست ادامه دارد.....



 ایران دندانپزشکی تخصصی - علمی های انجمن مدیره هیئت روسای: ۱ پیوست

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

  ایران پریودنتولوژی انجمن   هوشمند بهزاد دکتر-۱

 ایران صورت و فک ، دهان جراحان انجمن   رهسپار بهزاد دکتر-۲

 ایران ترمیمی  متخصصین انجمن  میرزایی منصوره دکتر-۳

 ایران ایمپلنتولوژی انجمن   بهنیا حسین دکتر-۴

 ایران وصورت فک دهان، رادیولوژی انجمن  وفایی مجید دکتر-۵

 ایران اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت انجمن  کاظمیان علی دکتر-۶

  ایران های پروستودنتیست انجمن   زربخش آرش دکتر-۷

 ایران های ارتودنتیست انجمن  اسالمیان الدن دکتر-۸

 ایران های اندودانتیست انجمن  ساعی سعید دکتر-۹

  ایران کودکان دندانپزشکی انجمن   حیدری علی دکتر-۱۰

 ایران وصورت فک و دهان پاتولوژی انجمن  رضوی محمد دکتر-۱۱

 دندانپزشکان تعاونی  میرزمانی معصومه دکتر-۱۲

  ایران دندانسازان جامعه-۱۳

 

 ایران دندانپزشکی جامعه شعب مدیره هیئت روسای: 2 پیوست
 

 روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   " "

 تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها کمیته

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات باره چند

  

 : کنندگان ءامضا

 شرقی آذربایجان       موسوی امین سید دکتر -۱

 غربی آذربایجان     زاده مصطفی وحید دکتر -۲

 اردبیل   حسینی خواجه شبنم دکتر -۳

 اصفهان           برکتین مهرداد دکتر -۴

  البرز        خدارحمی سعید دکتر -۵

  ایالم        ماژین الله کریم دکتر -۶



  بوشهر     هاشمی احمد سبد دکتر -۷

  بختیاری و چهارمحال          کبیری اردشیر دکتر -۸

  جنوبی خراسان              باللی خلیل دکتر -۹

 مشهد - رضوی خراسان       قنبری اهلل حبیب دکتر -۱۰

 سبزوار - رضوی خراسان    عباس اکبری زادهدکتر -۱۱

 اهواز - ستانزخو        زارعی مهراب دکتر -۱۲

 دزفول - خوزستان            پیامی یداهلل دکتر -۱۳

  زنجان    کبودوند حسین علی دکتر -۱۴

 بلوچستان و سیستان     شهرکی اهلل حشمت دکتر -۱۵

  سمنان                 بینایی تقی  دکتر -۱۶

 فارس             شهبازی نازیال دکتر -۱۷

 قزوین    مژدهی شکری مریم دکتر -۱۸

 قم             کاظمی حسن دکتر -۱۹

 کرمان  اسالمی پور  حمیدرضا دکتر -۲۰

 کردستان          شاهمرادی کاوه دکتر -۲۱

  احمد بویر و یلویهککه   منش فاطمیان محمد  دکتر -۲۲

 کرمانشاه           نوربخش رضا  دکتر -۲۳

 گرگان - گلستان             شیرانی محمد دکتر -۲۴

  کاووس گنبد -گلستان     کاظمیان محمدرضا دکتر -۲۵

 رشت - یالنگ    اژدادی خلیل یاسر سید دکتر -۲۶

 سیاهکل و الهیجان -گیالن       محسنی حسام فریبا دکتر -۲۷

 لرستان                 زکیان فرزاد دکتر -۲۸

 ساری - مازندران           فر وحدتی مجید دکتر -۲۹

 بابل - مازندران      دانشور امیری عباس  دکتر -۳۰

 مرکزی        افالکی فلک کاوه دکتر -۳۱

  هرمزگان             ساالری عیسی دکتر -۳۲

 همدان       حیدریان فخرالدین دکتر -۳۳

 یزد        اعظم نواب علیرضا  دکتر ۳۴

  



 نفر ۱68تعداد  – تهران استان دندانپزشکان و جامعه پیشکسوتان:  ۳ پیوست

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا
 مرتضوی غالمعباس دکتر-۱

   خامسی اهلل عزت دکتر-۲

 یزدانی علی دکتر-۳

   مسگرزاده ابوالحسن تردک-۴

 گلپایگانی وحید مجتبی دکتر-۵

  مرتضوی سیدحسین تردک-۶

  اسالمی محمد دکتر-۷

   پور رحیم عبدالجواد دکتر-۸

   ذاکر ابراهیم کترد-۹

  افشار حسین دکتر-۱۰

  آخوندی احمد صادق محمد کترد-۱۱

 رکن رضا امیر دکتر-۱۲

  بیات محمد کترد-۱۳

 سراج بهمن دکتر-۱۴

 عاقل محمود دکتر-۱۵

    موحد بیات رضا دکتر-۱۶

 شهرابی مهدی دکتر-۱۷

 سمیاری حسن دکتر-۱۸

  سیادت حکیمه دکتر-۱۹

   نژاد فالحی مسعود دکتر-۲۰

    میران محمود سید کترد-۲۱

  صدری دنیا دکتر-۲۲

 جعفری احمد دکتر-۲۳

 سبحانی امین محسن دکتر-۲۴

 پور امامقلی علی کترد-۲۵

  زرگریان واهه دکتر-۲۶

   زاده آصف فرخ دکتر-۲۷



 شهاب شهریار دکتر-۲۸

   اکبری حسین کترد-۲۹

 معیر رضا امیر دکتر-۳۰

 کبیری امیر دکتر-۳۱

  نیا جهانگیر علیرضا دکتر-۳۲

  پناهی ماریا دکتر-۳۳

  جباری اسماعیل دکتر-۳۴

 عابسی فریده دکتر-۳۵

  حائری علی دکتر-۳۶

 پارسیون محمد دکتر-۳۷

  علیمحمدی ندا دکتر-۳۸

  سربازی حسین امیر دکتر-۳۹

   جهانبانی نغمه دکتر-۴۰

   کاشی فرهاد دکتر-۴۱

 بهناز محمد دکتر-۴۲

 زاده عباس نقی دکتر-۴۳

 پدرام پرهام دکتر-۴۴

 پور ملک محمد دکتر-۴۵

 حسنی علی دکتر-۴۶

 دولو دکتر-۴۷

 زاده اصفهانی غالمرضا دکتر-۴۸

   ماهگلی حسین دکتر-۴۹

 عنصری دکتر-۵۰

 غیور  دکترکیانوش-۵۱

 عباسی فریده دکتر-۵۲

    یوسفی  هیال دکتر-۵۳

  کشاورز پیمان  دکتر-۵۴

 محمدی سهیل دکتر-۵۵

 ای قراچه   عطااله دکتر-۵۶

 صالحی مهدی دکتر-۵۷

 مستوفی شهباز ناصر دکتر-۵۸

 مهرداد علی دکتر-۵۹



 فیروزی فاضل دکتر-۶۰

 اصالنی  پویا دکتر-۶۱

 جعفری  شفیع دکتر-۶۲

 فرید پور حسین امیر دکتر-۶۳

 نواب دکترسینا-۶۴

  نجفی حسین دکتر-۶۵

 رحیمی آسیه دکتر-۶۶

 پیرامون مجتبی دکتر-۶۷

  توفیقی زاده حمزه امید دکتر-۶۸

    خطیبی ماندانا دکتر-۶۹

 ماژین قاسمی علی دکتر-۷۰

 فر رحیمی افشین دکتر-۷۱

 صفری جمشید کترد-۷۲

 درخشان هنگامه دکتر-۷۳

 فیضی قادر کترد-۷۴

 شفیعی فائزه دکتر-۷۵

 علوی ابوالفضل دکتر-۷۶

 جعفری شفیع دکتر-۷۷

  کاظم مجید دکتر-۷۸

  اکبری حسین دکتر-۷۹

  سبحانی امین محسن دکتر-۸۰

  زاده صباغ امیر دکتر-۸۱

 شیرازی محمد دکتر-۸۲

 فرشاد پریسا دکتر-۸۳

 فرید پور حسین امیر دکتر-۸۴

 محمودیان عباس دکتر-۸۵

 حاتمی حمیرا دکتر-۸۶

 ماژین قاسمی علی دکتر-۸۷

 کبیری امیر دکتر-۸۸

 لباف حسین کترد-۸۹

  دادگر فرحناز دکتر-۹۰

  منتظر محقق مژگان دکتر-۹۱



 رضایی شیخ سعید محمد دکتر-۹۲

 نوعی اصغر علی دکتر-۹۳

  سیاه شاه سمیرا کترد-۹۴

 دباغ اسماعیل دکتر-۹۵

  فالح مهران دکتر-۹۶

 موحد مهدی دکتر-۹۷

 مختاری نسترن دکتر-۹۸

 اندیش خیر یاسمن دکتر-۹۹

 درخشان اهلل لطف سید دکتر-۱۰۰

 اقبال جعفر محمد دکتر-۱۰۱

 حسینی فرزانه دکتر-۱۰۲

 شیخانیان مریم ردکت-۱۰۳

 طارمی سارا دکتر-۱۰۴

 پور حمزه گلنار دکتر-۱۰۵

 زاده هادی حسین دکتر-۱۰۶

 عبدالحسینی علی دکتر-۱۰۷

 کسرایی رضا دکتر-۱۰۸

 نیاستی فرشته  دکتر-۱۰۹

 رضوی شیوا دکتر-۱۱۰

 دانشمند علی دکتر-۱۱۱

 آقابیگی ترنگ دکتر-۱۱۲

 انصار رضا علی دکتر-۱۱۳

 مجابی الدین معین سید دکتر-۱۱۴

 کوشا کامبیز دکتر-۱۱۵

    یوسفی نوید دکتر-۱۱۶

    لطفی عارفه دکتر-۱۱۷

    مُشکی مینا دکتر-۱۱۸

    فر صالحی نیلوفر دکتر-۱۱۹

      مشهدی فرگل دکتر-۱۲۰

    نژاد قاسم قاسم دکتر-۱۲۱

    شاکر رضا دکتر-۱۲۲

   میرزایی فاطمه دکتر-۱۲۳



   هاشمی سادات ستاره دکتر-۱۲۴

   آقاجری صادق دکتر-۱۲۵

    افتخارعمرانی محمدرضا دکتر-۱۲۶

   فرسام منیژه دکتر-۱۲۷

    صداقتی محمدرضا دکتر-۱۲۸

   خضرلو افشین دکتر-۱۲۹

    مبلغی راضیه دکتر-۱۳۰

    شادکار زهرا دکتر-۱۳۱

   دبیرزاده سیاوش دکتر-۱۳۲

    پیامی محمد دکتر-۱۳۳

    شریعتی مهسا دکتر-۱۳۴

     عبدالمالکی مریم دکتر-۱۳۵

    محمدی الهه دکتر-۱۳۶

      فالح ینبز دکتر-۱۳۷

                   افتخارعمرانی هانیه دکتر-۱۳۸

   رایجی زهرا دکتر-۱۳۹

   خانی حاجی شیرین دکتر-۱۴۰

    نوری مریم دکتر-۱۴۱

    بیگدلی عرفاندکتر-۱۴۲

    فرد یگانه حُدَیث دکتر-۱۴۳

    ملکی بهنام دکتر-۱۴۴

   زاده حسن اردالن دکتر-۱۴۵

 نوروزی محمد دکتر-۱۴۶

 مازیار فرزاد دکتر-۱۴۷

 علیرضای سمیه کترد-۱۴۸

 نژاد تقی سوین دکتر-۱۴۹

 الهیاری غزاله دکتر-۱۵۰ 

 عکافان ریحانه دکتر-۱۵۱

   فر نادری مرجان تردک-۱۵۲

    بوشهری صادق دکتر-۱۵۳

    عامری حافظ دکتر-۱۵۴

    معتمدی کشاورز پیمان دکتر-۱۵۵



    میرپنجی منصور دکتر-۱۵۶

    طهماسبی محمد دکتر-۱۵۷

    اکبری یاسین دکتر-۱۵۸

    میرمعینی روشنک دکتر-۱۵۹

    ابوارجیح میساء دکتر-۱۶۰      

    فریان بهرام دکتر-۱۶۱

    سرهنگی عرب رضا دکتر-۱۶۲

    زاده صوفی نازنین دکتر-۱۶۳

   تسلیمی علیرضا دکتر-۱۶۴

  امینی مهسا دکتر-۱۶۵

  زردکی فرزانه دکتر-۱۶۶

  جهانفر نرگس دکتر-۱۶۷

   تسلیمی علیرضا کترد-۱۶۸

 نفر 92تعداد  –شرقی ذربایجان: استان آ4پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا
 توپچیان یاسیندکتر -۱

 خلفی عنادکتر ر-۲

 دوجهانی احساندکتر -۳

 شهیم احمد دکتر-۴

 پاشایی حامد دکتر-۵

 جعفری حسامدکتر -۶

 اکبری داود دکتر-۷

 زاده الهولی میرضیادکتر -۸

 ورمزیار افشین دکتر-۹

 غفارپور سهیال دکتر-۱۰

 امیرلو امیررضا دکتر-۱۱

 درگاهی علی دکتر-۱۲

 زادهآقاجان حامد دکتر-۱۳



 محمدباقرمحمودی دکتر-۱۴

 قاسمی اسما دکتر-۱۵

 هاشمی احسان دکتر-۱۶

 کاظمی محمد دکتر-۱۷

 شبستری محمد دکتر-۱۸

 پناهی پرهامدکتر -۱۹

 زارعی سارا دکتر-۲۰

 آریامنش مسعود دکتر-۲۱

 فتحی محدرضا دکتر-۲۲

 حسینیشاه سمیرا دکتر-۲۳

 جاملو آیدین دکتر-۲۴

 آبادی حامد دکتر-۲۵

 قدرتی مصطفی دکتر-۲۶

 پوروطن یاسمین دکتر-۲۷

 جلفایی مشهدی سودا دکتر-۲۸

 فروش مس امین دکتر-۲۹

 پور حاجی سعید دکتر-۳۰

 مسعودی ساناز دکتر-۳۱

 مددیعلی ساناز دکتر-۳۲

 مددیعلی یاشار دکتر-۳۳

 زاهد فرشته دکتر-۳۴

 اصغرزاده عرفان دکتر-۳۵

 جباری پویا دکتر-۳۶

 برزگر فرشاد دکتر-۳۷

 ابراهیمی امیر دکتر-۳۸

 ابراهیمی علی دکتر-۳۹

 پاشایی وحید دکتر-۴۰

 مقدم پریناز دکتر-۴۱

 خلیلی عمار دکتر-۴۲

 ذاکر لیال دکتر-۴۳

  آهنگر نیما دکتر-۴۴

 زاده قاسم صدفدکتر -۴۵



 نعمتی وحید دکتر-۴۶

 محمودیان عباس دکتر-۴۷

 پرهیزکار جواد دکتر-۴۸

 پیرزاده تیرداد دکتر-۴۹

 تمقاچی رعنا کتر-۵۰

 طلعت الهام دکتر-۵۱

 امین محمدرضا دکتر-۵۲

 کریمی امیر دکتر-۵۳

 زادغالمعلی سامن دکتر-۵۴

 کنیکوه شادی دکتر-۵۵

 جمالی آیلین دکتر-۵۶

 فتاحی سیدعطا دکتر-۵۷

 ماهری رامین دکتر-۵۸

 بندعالقه شراره دکتر-۵۹

 نظری حق آیدین دکتر-۶۰

 اکبری طالب دکتر-۶۱

 رزاقی اکبر دکتر-۶۲

  چرندابی مهسا دکتر-۶۳

 دلیر نسیمدکتر -۶۴

 گوزل ادی جواددکتر -۶۵

 زاده عبداهلل علیدکتر -۶۶

 فرضی ساالر دکتر-۶۷

  دهقانزاده امیر دکتر-۶۸

  مهر دانش شیوا دکتر-۶۹

  محمدیان ثمینه دکتر-۷۰

  نیا غفاری مینا دکتر-۷۱

 محمدی نور رضا دکتر-۷۲

  فتاحی سمانه دکتر-۷۳

  میراسکندری پیامدکتر -۷۴

 آقاپور سعیددکتر -۷۵

 آزادی فرهاددکتر -۷۶

  خاکپور امیندکتر -۷۷

  نوروزی جواددکتر -۷۸

 زاده رسول سپیدهدکتر -۷۹



  شناس وظیفه شقایقدکتر -۸۰

 شرقی رضا دکتر-۸۱

  فخری بیتا دکتر-۸۲

  اقاجانزاده مریمدکتر -۸۳

  گلشنی رضا علی دکتر۸۴

 متین رضا حمیددکتر -۸۵

  مرادزاده حامددکتر -۸۶

 مرادزاده علی دکتر-۸۷

 گلوانی زهرا دکتر-۸۸

 فررحیمی هادی دکتر-۸۹

 عزتی اکبرعلی دکتر-۹۰

 کریمی محمود دکتر-۹۱

 فر ایین علی دکتر-۹۲

 

 نفر 64تعداد   – آذربایجان غربی استان:  5پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از سراسر کشوراعضای جامعه دندانپزشکی ایران در  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 دکتروحید مصطفی زاده*

 دیبا علی امیردکتر  -۱

  فالح امیر بیژندکتر -۲

 باغ قره آقامحمدی مهدیدکتر -۳

  قربانی  فرهنگدکتر -۴

  زاده عباس اصالندکتر -۵

  برجی جهار بهارهدکتر -۶

  طاهریان شهرامدکتر -۷

  شیرزاده ریمادکتر -۸

  سلطانی پور شادیدکتر -۹

  سخامنش وحیدهدکتر -۱۰

  عبدالهی اردالندکتر -۱۱

 ماهر غزالدکتر -۱۲



  صدیقی توفیقدکتر -۱۳

  اقدامی مجتبیدکتر -۱۴

  صالحیان سمیرادکتر -۱۵

  زاده ولی اسماعیلدکتر -۱۶

  سخت سی قربانی اکبر علیدکتر -۱۷

  انویه جمسدکتر -۱۸

  حیدرلو بهلولی سعید-۱۹

 نیا فرزانه مرتضیدکتر -۲۰

  ترمنی یوخنه ژاندکتر -۲۱

  مالک مسعوددکتر -۲۲

  پاینده مجیددکتر -۲۳

  انصاری پردیسدکتر -۲۴

  نعمانی چنگیزدکتر -۲۵

  تاییدی مریمدکتر -۲۶

 راد جلیلی حسیندکتر -۲۷

  پرنیان کورشدکتر -۲۸

  ساز چاره حسندکتر -۲۹

  زاهدی الدین صالحدکتر -۳۰

 سرگیز یوبرتدکتر -۳۱

  غزنوی آیساندکتر --۳۲

  جلیلی محمدرضادکتر -۳۳

  عباسیان سلدادکتر -۳۴

  همتی یاسردکتر -۳۵

  زاده اکبر آیشیندکتر -۳۶

 پور واحد حافظدکتر -۳۷

  ناطقی مهشیددکتر -۳۸

  جواهری محمدرضادکتر -۳۹

  نیری شهنازدکتر -۴۰

 پور شیر فیروزدکتر -۴۱

  کاظمی اصغردکتر -۴۲

  قلعه آغچه محمدی محمددکتر -۴۳

  نیا یاوری صابردکتر -۴۴



 محمودی علی کامیاردکتر -۴۵

 بابا میرزا جهانگیر دکتر -۴۶

 پاکزاد حمیددکتر -۴۷

 طایفی النازدکتر -۴۸

 اسدی پویادکتر -۴۹

 میرزاطلوعی فرخدکتر -۵۰

 کریمی داووددکتر -۵۱

 بابازاده عباسدکتر -۵۲

 مهدیزا هوشنگدکتر -۵۳

 پور واحد حافظدکتر -۵۴

 دادللهی ماکاندکتر -۵۵

 حمیدی کاظمدکتر -۵۶

 تاییدى مریم دکتر-۵۷

 اشرفى سید میرمهدى دکتر-۵۸

 نژاد رازقى حسین محمد دکتر-۵۹

 امیرایلبگى دکتر-۶۰

 فدوى الناز دکتر-۶۱

  سلطانیان نگار دکتر-۶۲

 فدوی الناز دکتر -۶۳

 نفر   ۳0تعداد   – اردبیل استان:  6پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از دندانپزشکی ایران در سراسر کشوراعضای جامعه  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات
 

 : کنندگان ءامضا

 حسینی خواجه شبنم دکتر*-۱

 رو خنده امیر دکتر-۲

 شاهمرادی محمد دکتر-۳

 جهانگیری سردار دکتر-۴

 آبادی دولت نسترن دکتر-۵

 پوررشید رباب دکتر-۶

 رسولزاده دکترنگین-۷

 بینافر سمیه دکتر-۸

 جوادی سیدجواد دکتر-۹



 یعقوبی علی دکتر-۱۰

 لطفی گیتی دکتر-۱۱

 زاده حدیدی فرانک دکتر-۱۲

 علوی علی دکتر-۱۳

 زاده اله عین اله فتح دکتر-۱۴

 بهمنی عبداله دکتر-۱۵

 رحیمی علیرضا دکتر-۱۶

 اسمی حمداله دکتر-۱۷

 اجارودی دکترمعین-۱۸

 نامور عیسی دکتر-۱۹

 زاده نجف علی دکتر-۲۰

 ؛جلیلی محمد دکتر-۲۱

 مردانی ناصر دکتر-۲۲

 دادخواه رضا دکتر-۲۳

 جعفری شکور سید دکتر-۲۴

  نیا مهدی پریسا دکتر-۲۵

 رجایی ظهیر دکتر-۲۶

 صفوی حامد دکتر-۲۷

 صبری فرامرز دکتر-۲۸

 قدیرزاده دکتر-۲۹

 احمدی جمال دکتر-۳۰
 نفر   84تعداد   – اصفهان استان:  7پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 برکتین مهرداد دکتر*_۱

 سلیمی هادی دکتر_۲

 حقیقت عباس دکتر_۳

 قاسمی احسان دکتر_۴

 خشوئی محمدی زهرا دکتر_۵

 کوثری نیما دکتر_۶

 شیرانی شمیم دکتر_۷



 غزلگو علی دکتر_۸

 ساعتچی مسعود دکتر_۹

 بابایی سجاد دکتر_۱۰

 جعفریان علی دکتر_۱۱

 فرمحمدی امیر دکتر_۱۲

  ناظمی الله دکتر_۱۳

 کیماسی مژده دکتر_۱۴

 آذری مریم دکتر_۱۵

 اولیا مصطفی دکتر_۱۶

 مظاهری سعید دکتر_۱۷

  صادقیان سعید دکتر_۱۸

 ریاحی میر تاج آرمین دکتر_۱۹

 ظفرقندی عباس دکتر_۲۰

  فصیحی بهناز دکتر_۲۱

  نیا الهی پرهام دکتر_۲۲

 نژاد زاهدی علی امیر دکتر_۲۳

 داودی مصطفی دکتر_۲۴

 کتابی محمد دکتر_۲۵

  فرهاد زهرا شیرین دکتر_۲۶

  رفیعی احسان دکتر_۲۷

 فرخانی نسیم دکتر_۲۸

 کاظمیان مهرداد دکتر_۲۹

  کوچکی میرزا پروین دکتر_۳۰

 زاده قلی سارا دکتر_۳۱

 جهرمی زارع مریم دکتر_۳۲

 امینی کمال دکتر_۳۳

 مومنی حسن دکتر_۳۴

 گلستانه آرش دکتر_۳۵

 ابریشمی مهدی دکتر_۳۶

 شهسواری رضا علی دکتر_۳۷

  شهسواری غالمرضا دکتر_۳۸

 نژاد جوادی شهرزاد دکتر_۳۹



 ابراهیمیان مریم دکتر_۴۰

 فروغی الناز دکتر_۴۱

 رفیعی مهدی دکتر_۴۲

 صادقیان سوسن دکتر_۴۳

 دارابی رضا دکتر_۴۴

 آذریان محمد دکتر_۴۵

  چیان گیوه پیروز دکتر_۴۶

 کلباسی نادر دکتر_۴۷

 ذرخش شادی دکتر_۴۸

 جو آشتی پویا دکتر_۴۹

 زاده ترک آزاده دکتر_۵۰

  جو آشتی زهره دکتر_۵۱

 عباسی مریم دکتر_۵۲

  احمدی مهرداد دکتر_۵۳

  سالم مهدی دکتر_۵۴

  گر شیشه مرتضی دکتر_۵۵

  مانیان سعید دکتر_۵۶

  سعیدی سعید دکتر_۵۷

 دبستانی هوشنگ دکتر_۵۸

  عصارزادگان شهرزاد دکتر_۵۹

 ملبوبی الهام دکتر_۶۰

  فر ریاحی لیال دکتر_۶۱

  بزرگی بهزاد دکتر_۶۲

 زاده شماعی احمد دکتر_۶۳

 جاوری منصور دکتر_۶۴

  تشکر مهدی دکتر_۶۵

  داوری سهیال دکتر_۶۶

  مدنی فاطمه دکتر_۶۷

  خوانساری مقیمی ندا دکتر_۶۸

  احمد خان میترا دکتر_۶۹

 فیضی الهه دکتر_۷۰

 باقریان لیال دکتر_۷۱



  صنعت علی دکتر_۷۲

 اصالنی کامبیز دکتر_۷۳

 دانشمند احمد دکتر_۷۴

 بزرگی بهزاد دکتر _۷۵

 جابری منصور دکتر_۷۶

  برازنده فرزاد دکتر_۷۷

  قدسیانی اهلل حجت دکتر_۷۸

 موحد اهلل عطا دکتر_۷۹

 موالیی منیره دکتر _۸۰

 رضایی آزیتا دکتر_۸۱

 همتی دکتر_۸۲

 دکتر کورش رحیمی_۸۳

 عزیزی نسترن دکتر_۸۴

 نفر  22۱تعداد  -البرز استان:  8پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

        

 : کنندگان ءامضا

 خدارحمی سعید دکتر-۱

 نوری هوشنگ دکتر-۲

 موبدی احمد دکتر-۳

 فریدونی مجید دکتر-۴

 شجاعی اژدر دکتر-۵

 گرجی فرزانه دکتر -۶

 جعفری احمد دکتر-۷

 سلطانیان رضا دکتر-۸

 خوشکام وحید کترد-۹

 جاللی حمید دکتر-۱۰

 کرباسی رضا دکتر-۱۱

 بیدگلی فاطمه دکتر-۱۲

 عزیزی حمید دکتر-۱۳



 میرشمسی حمید دکتر-۱۴

 ناصری محمد دکتر-۱۵

 بدخشان صالح دکتر-۱۶

 کریمی امین دکتر-۱۷

 رشیدی حسن محمد کترد-۱۸

 جهانمردی پژمان دکتر-۱۹

 سیف وحید دکتر-۲۰

 سلیمانی فاطمه کترد-۲۱

 زاده کوچک اقا ارزو دکتر-۲۲

 قاسمی شبنم دکتر-۲۳

 توکل فوزیه دکتر-۲۴

 روزبهانی احمد دکتر-۲۵

 سعادت رضا دکتر-۲۶

 وند زهره رامین دکتر-۲۷

 جمالی وحید دکتر-۲۸

 پورکی همایون دکتر-۲۹

 بیگی سهراب رضا محمد دکتر-۳۰

 بابایی مهبد دکتر-۳۱

 تیموریان شکوفه دکتر-۳۲

 رزاقی بهرام دکتر-۳۳

 جلیلوند محمود دکتر-۳۴

 پیروزفر سیاوش دکتر-۳۵

 کار جاوید حمید دکتر-۳۶

 فاضل هایده دکتر-۳۷

 افضلی ملک آزیتا دکتر-۳۸

 سمنانی علی دکتر-۳۹

 ابراهیمی روناک دکتر-۴۰

 رامی رضا کترد-۴۱

 قمری مهدی کترد-۴۲

   زاده یوسف حمید دکتر-۴۳

 قاسمی ملک شهرام کترد-۴۴

 محتشمی الدن دکتر-۴۵



 محتشمی مهرسا دکتر-۴۶

 کیمیاگر نقی دکتر-۴۷

 زاده عبداهلل سحر دکتر-۴۸

 جهانبانی نغمه دکتر-۴۹

 پورحیدری مینا دکتر-۵۰

 فر بهزادی پریچهر دکتر-۵۱

 زاده عبداهلل سپیده دکتر-۵۲

 جمالی وحید دکتر-۵۳

 دربندی مریم دکتر-۵۴      

 مقصودی حمید دکتر-۵۵

 جانی بابا شکراهلل دکتر-۵۶

 وحدت هاشم دکتر-۵۷

 براتلو پریسا کترد-۵۸

 بین نیک فاضل دکتر-۵۹

 جایدری مهران دکتر-۶۰

 رفیع زارع محسن دکتر-۶۱

 زاده خیاط اکرم دکتر-۶۲

 بخت ناصر حسین دکتر-۶۳

 حمزه بیژن دکتر-۶۴

 حمزه مهدی دکتر-۶۵

 توالیی مهدی دکتر-۶۶

 واحد رنجبری فرامرز دکتر-۶۷

 نیا پیمبر علی دکتر-۶۸

 ناصری شکر دکتر-۶۹

 حیدری پژمان دکتر-۷۰

 نوری خواجه فرهاد دکتر-۷۱

 افتخار لیال دکتر-۷۲

 ملکی رضا سعید دکتر-۷۳

 ناصح علی دکتر-۷۴

 زاده یوسف پریسا دکتر-۷۵

 زیدی سجاد دکتر-۷۶

 عاملی وحید دکتر-۷۷



 عاملی ندا دکتر-۷۸

 الهی دکتر-۷۹

 زیدی رضا دکتر-۸۰

 اسحاقی علیرضا دکتر-۸۱

 گودرزی ناصر دکتر-۸۲

 خوشبویی علی دکتر-۸۳

 رشیدی رامین دکتر-۸۴

 خدارحمی سجاد دکتر-۸۵

 شهمیرزاد مریم دکتر-۸۶

 رشیدی رضا دکتر-۸۷

 نظری سعید دکتر-۸۸

 -   کاوه سعید دکتر-۸۹

 نسب رشید آزاده دکتر-۹۰

 عمرانی ایمان دکتر-۹۱

 بین نیک داریوش دکتر-۹۲

 نادری هومن دکتر-۹۳

 بین نیک شیث دکتر-۹۴

 قنبری الهه دکتر-۹۵

 رفیعی اتنا دکتر-۹۶

 هرندی ساغر دکتر-۹۷

 شعبانی سیما دکتر-۹۸

 مسعودی بهاره کترد-۹۹

 شفیعیان شایان دکتر-۱۰۰

 سمنانی اردالن دکتر-۱۰۱

 سمنانی ارسالن دکتر-۱۰۲

 مسعودی مهدی دکتر-۱۰۳

 نیکدل ایسان دکتر-۱۰۴

 خداپرست مهدی دکتر-۱۰۵

 خدارحمی الهام دکتر-۱۰۶

 جمالی علی دکتر-۱۰۷

 سلیمانی اصغر دکتر-۱۰۸

 هوشیاری عصمت دکتر-۱۰۹



 غفاری فرید دکتر-۱۱۰

 هادیان نگین دکتر-۱۱۱

 نادری رضا دکتر-۱۱۲

 جایدری شیوا دکتر-۱۱۳

 کمونه علی دکتر-۱۱۴

 حصیری شیوا دکتر-۱۱۵

 حصیری سارا دکتر-۱۱۶

 عمیدی مهناز دکتر-۱۱۷

 بهاری دکتر-۱۱۸

 زاده یوسف ایدا دکتر-۱۱۹

 همت مریم دکتر-۱۲۰

     یگانه دکتر-۱۲۱

    نورلو میترا دکتر-۱۲۲

 امامی هوشنگ دکتر -۱۲۳

 حسینی علیرضا دکتر -۱۲۴

 عراقی حمید دکتر -۱۲۵ 

 اقبالی فخریه دکتر  -۱۲۶

 بریمانی بنفشه دکتر  -۱۲۷

 رشیدی وحید دکتر -۱۲۸

 ایلیامهر اسماعیل دکتر -۱۲۹

 قاسمی مسعود دکتر - ۱۳۰

 بخت منصور حبیب دکتر-۱۳۱

 اکینو ماریسا دکتر-۱۳۲

 بشیرزاد جلیل دکتر -۱۳۳

 رشیدی عاطمه دکتر -۱۳۴

 بیگلر علی دکتر -۱۳۵

 بداغی اشکان دکتر -۱۳۶

 دادرس دکترامیر -۱۳۷

 خسروانی میالد دکتر -۱۳۸

 اقدسی افشین دکتر-۱۳۹

 کالیه محمود دکتر -۱۴۰

 توکلی جعفر دکتر -۱۴۱



 گودرزی ناهید دکتر  -۱۴۲ 

 میردهقان کاظم سید دکتر  -۱۴۳

 طبسی حسین دکتر -۱۴۵

 طبسی دکتردانیل -۱۴۶

 محبوبی مسعود دکتر -۱۴۷

 انصاری نوشین دکتر  -۱۴۸

 مظاهری علیرضا دکتر -۱۴۹

  رضایی قاسم دکتر -۱۵۰

 محمودی پوپک دکتر  -۱۵۱

 فالحی رضا دکتر -۱۵۲

 فالحی دکترکورش -۱۵۳

  جنابی علیرضا دکتر -۱۵۴

 نیکان محمد دکتر -۱۵۵

  رادفر علی دکتر -۱۵۶

 سرمدی ساسان دکتر -۱۵۷

 یاور رضا دکتر -۱۵۸

 تفرشی زهرا دکتر  -۱۵۹

 نبوی رضا محمد دکتر -۱۶۰

 بدرقه رضا دکتر -۱۶۱

 ریاضی ژاکلین دکتر  -۱۶۲

 شیخی افروز دکتر  -۱۶۳

  اقبالی عبداهلل دکتر -۱۶۴

 اقبالی الدن دکتر  -۱۶۵

 زاده کمال مهدی دکتر-۱۶۶

 محمدی رضا محمد دکتر -۱۶۷ 

 امیری مریم دکتر  -۱۶۸

 رفیعی یوسف دکتر -۱۶۹

 اقاگلی مهران دکتر-۱۷۰

 سلیمانی ایمان دکتر -۱۷۱

 بهزادی دکترنرگس -۱۷۲

 پور ایالم دکتر-۱۷۳

 دار زعیم دکترفریبا  -۱۷۴



  دکترفوالدی  -۱۷۵

 زاده حسین ساحره دکتر  -۱۷۶

 پور سبزواری  دکتر  -۱۷۷

 زارعی مصطفی دکتر -۱۷۸

 میرزایی مرضیه دکتر  -۱۷۹ 

  طوافی هاشم دکتر -۱۸۰

 زاده مهدی منوچهر دکتر -۱۸۱

 خیامی زهرا دکتر  -۱۸۲

 تفرشی دکتر  -۱۸۳

 ایمانی رضا دکتر -۱۸۴

 امیری  مرضیه دکتر -۱۸۵

 افاقی مرضیه دکتر  -۱۸۶

 محمدی اقا دکتر  -۱۸۷

 قاسمی محمد دکتر -۱۸۸

 کیان محمد دکتر -۱۸۹

 زاهدی ساناز دکتر  -۱۹۰

 چگنی زهرا دکتر  -۱۹۱

  رسولی سادات مریم دکتر  -۱۹۲

 میرزایی آزاده دکتر  -۱۹۳

 میرخانی مرضیه دکتر  -۱۹۴

  نادر عبدالرضا دکتر -۱۹۵

 اردکانی محمد دکتر -۱۹۶

 پور شریف شاپور دکتر -۱۹۷

  کریمی حیدر دکتر-۱۹۸

 شکوری رضا محمد دکتر -۱۹۹

 علیزاده اناهیتا دکتر  -۲۰۰

 عباسی قنبر مرسده دکتر  -۲۰۱

 عبدالهی باقر دکتر -۲۰۲

 محمدی شاه حسین دکتر -۲۰۳

 امیری مهرزاد دکتر -۲۰۴

 عباسی  مرسده دکتر  -۲۰۵

 چلبی مریم دکتر  -۲۰۶

 حجازی رضا محمد دکتر -۲۰۷

 زارع حق علیرضا دکتر -۲۰۸

 خیرخواه رامین دکتر -۲۰۹



 داداشی ساغر دکتر  -۲۱۰

 دوستی ابراهیم دکتر -۲۱۱

 رادمهر علی دکتر -۲۱۲

 رحمانی اهلل قدرت دکتر -۲۱۳

 رضوان بیژن دکتر -۲۱۴

  رحیمی حسام دکتر -۲۱۵

 پور سبزواری پرستو دکتر  -۲۱۶

 صفاری علیرضا دکتر -۲۱۷

 زرگانی علی دکتر -۲۱۸

 باقرزرگانی دکتر -۲۱۹

 زاده عیوض ابراهیم دکتر -۲۲۰

  چهر وره یاسر دکترمحمد -۲۲۱
 

نفر  ۱تعداد   -ایالم استان:  9پیوست   

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

        ماژین الله کریم دکتر *

 نفر  2تعداد   -بوشهر استان:  ۱0پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از در سراسر کشوراعضای جامعه دندانپزشکی ایران  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

          

 : کنندگان ءامضا

     هاشمی احمد سید دکتر *

  حبشی سید مینا دکتر-۱

  



 نفر   ۳8تعداد     -چهار محال بختیاری استان:  ۱۱پیوست  

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 کبیری اردشیر دکتر-۱

 شیروانی پورج دکتر-۲

 محمدی اعظم دکتر-۳

 یزدانی کیومرث دکتر-۴

 نظری بهبود دکتر-۵

 قربانی آسا دکتر-۶

 نظری پویا دکتر-۷

 پور احمد المیرا دکتر-۸

 سارقی آمنه دکتر-۹

 صادقی ابراهیم دکتر-۱۰

 پور حبیب بنفشه دکتر-۱۱

 رحمتی اسکندر دکتر-۱۲

 هاشمی محمد سید دکتر-۱۳

 یزدانی دانیال دکتر-۱۴

 شاهینی مرتضی دکتر-۱۵

 محسنی مسلم دکتر-۱۶

 رییسی مهشید دکتر-۱۷

 امیدوار مهدی دکتر-۱۸

 نوزده نسیم دکتر-۱۹

 امینی رضا محمد دکتر-۲۰

 ایرانی شیوا دکتر-۲۱

 شناسا نغمه دکتر-۲۲

 توسلی علیرضا دکتر-۲۳

 مومنی گالره دکتر-۲۴

 جعفری امید دکتر-۲۵

 علوی آیدا دکتر-۲۶



 جهانبازی حبیب دکتر-۲۷

 محمودیان مصطفی دکتر-۲۸

 محمودیان مصطفی دکتر-۲۹

 غفاری ابراهیم دکتر-۳۰

 محمودی بهزاد دکتر -۳۱

 شکوری جواد محمد دکتر-۳۲

 نادری علیرضا دکتر-۳۳

 هاشمی مریم دکتر-۳۴

 جانمحمدی مراد دکتر-۳۵

 اسماعیلی حسین دکتر-۳۶

 سعیدی علیرضا دکتر-۳۷

 دارابی مهدی دکتر-۳۸

 نفر ۱6تعداد   -خراسان جنوبی استان:  ۱2پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

     

 : کنندگان ءامضا

 مود باللی خلیل دکتر*-۱

 خیرابادی نعیم دکتر-۲

 بانویی حسین دکتر-۳

 مرادی مهدی دکتر-۴

 طباطبایی رضا حمید دکتر-۵

 ساالری حسین دکتر-۶

 رستمی رضا محمد دکتر-۷

 افروزه هدی دکتر-۸

 خسروی خسرو  دکتر-۹

 پیما احمدی ویدا دکتر-۱۰

 شاهی محسن دکتر-۱۱

 عزیزی مجید دکتر-۱۲

 خسروی علیرضا دکتر -۱۳

 مقربی محسن دکتر -۱۴



 محمدی دکتر خانم-۱۵

 طباطبایی دکترحمیدرصا-۱۶

 نفر  45تعداد    - شعبه مشهدخراسان رضوی  استان:  ۱۳پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 قنبری اهلل حبیب دکتر-۱

 عرب رضا حمید دکتر-۲

  چاهی قره جعفر دکتر-۳

 اللهی نعمت حسین دکتر-۴

 عابدینی قدرت دکتر-۵

 باقریان علی دکتر-۶

 خانی صنعت مجید دکتر-۷

 نوعی اصغر علی  دکتر-۸

 علوی محمد دکتر-۹

 شهیدی عصمت دکتر-۱۰

 فر فرخ فرهاد دکتر-۱۱

 ادیب حسینی محسن دکتر-۱۲

 ابوبکری علی دکتر -۱۳

 نژاد صالحی جهانشاه دکتر -۱۴

 کاظمیان مژگان دکتر -۱۵

 هروی فرزین دکتر -۱۶

 باصفا محمد دکتر -۱۷

 مظفری مسنن پگاه دکتر-۱۸

 ایلیاتی رضا حمید دکتر -۱۹ 

 بیگلری حسین دکتر-۲۰

 شمسیان خسرو دکتر-۲۱

 ترشیزی کریمی شریف دکتر-۲۲

 تدین محمدرضا دکتر -۲۳

 راد سیفی غالمرا دکتر-۲۴



 پریسای ایمان دکتر-۲۵

 رنجبر مجید دکتر -۲۶

 رستگار فالح امیر دکتر-۲۷

 صادقی جواد دکتر - ۲۸

 فانی اهلل فتح دکتر -۲۹

 هروی عبداهلل دکتر -۳۰

 محمدزاره علی شاپور دکتر -۳۱

 فدایی حسین دکتر -۳۲

 عجم محمد دکتر -۳۳

 نصرتی رضا محمد دکتر-۳۴

 برون کامل امیر دکتر -۳۵

 زمانیه جواد دکتر -۳۶

 نژاد رفیعی احمد دکتر -۳۷

 مقربی محمد دکتر-۳۸

 خدادادی رجبعلی دکتر -۳۹

 آقایی علی محمد دکتر - ۴۰

 نبوی علیرضا دکتر -۴۱

 اسدیان اهلل نعمت دکتر -۴۲

 غالمی حسن دکتر-۴۳

  اسدی شمیمه دکتر-۴۴

 محمدآبادی آیدا دکتر-۴۵

 نفر   ۱تعداد    -سبزوار شعبهاستان خراسان رضوی : ۱4پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 *دکتر عباس اکبری زاده  

  



 نفر  9تعداد   -خراسان شمالی استان:  ۱5پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 رنجبر مجید دکتر-۱

 یزدی مجبوری صادق دکتر-۲

 جهانگیری طاهره-۳

 حسینی زاده رحیمی ناصر سید-۴

 آبادی علی محمد-۵

 شمشیریان آرش-۶

 قدوسى مسعود -۷

 یعقوبی مسعود-۸

 نمدیان حمیدرضا -۹

 نفر 2۳4تعداد   – خورستان: استان  ۱6پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

  زارعی مهراب دکتر -۱

 احمدی پرویز دکتر -۲

 رستمیان جعفر دکتر -۳

  علیزاده حمیدرضا دکتر -۴

 شوریابی محمد دکتر -۵

  زارعی علی دکتر -۶

  سیحون شهریار دکتر -۷

  جعفرزاده منصور دکتر -۸

 بهروزی علیرضا دکتر-۹

 پور طاهری مسعود دکتر-۱۰



 احمدی مرضیه دکتر - ۱۱

 صفاریان مهران دکتر-۱۲

 عبداالهی بهمن دکتر-۱۳

 زارعی آذین دکتر-۱۴

 آرمین آناهید دکتر -۱۵

 مکوندی محمد دکتر - ۱۶

 نژاد قاسمی جمشید دکتر-۱۷

  جاللی عال دکتر-۱۸

  شیری علی دکتر -۱۹

 الیزیی وحیدی آیدین دکتر-۲۰

  خمیسی دکترهوشنگ-۲۱

 عبادی رضا دکتر-۲۲

 سردی قلعه شیخی فردیدون دکتر-۲۳

 اخالقی نگین دکتر-۲۴

 نبوی زهرا سیده دکتر -۲۵

 طاهری حسین غالم دکتر -۲۶

 شهرویی صدرااله دکتر -۲۷

 براتی رحیم دکتر -۲۸

 براتی ایمان دکتر -۲۹

 زاده حسن حمیدرضا دکتر - ۳۰

 حیدری محبوبه دکتر -۳۱

 موسایی مهدی دکتر -۳۲

 پور عالی رضا دکتر -۳۳

 ثقفی مهدی محمد دکتر -۳۴

 موسوی مدرس صدیقه دکتر -۳۵

  زرگر محمد دکتر -۳۶

 گوران مرتضی دکتر -۳۷

  شیخی معصومه دکتر-۳۸

  پور قلی مکوند آرش دکتر -۳۹

  آرویش دکتر -۴۰

 مسجدی امید دکتر-۴۱

 یزدانی ناز فرح دکتر-۴۲



 آلبوکردی سوسن دکتر-۴۳

 اخوانپور احسان دکتر -۴۴

  جعفرنژادی پریسا دکتر-۴۵

 جمالی اله حجت دکتر-۴۶

 پور تقی اله فتح دکتر-۴۸

 مدهنی اسماء دکتر -۴۹

 پور کوچکیانی حبیب دکتر -۵۰

 بحرنیان ساسان دکتر -۵۱

 موخد قاسمی داود دکتر -۵۲

  اسکندری نادیا دکتر -۵۳

 پیوسته مهرداد دکتر -۵۴

 فراهانی شاپور دکتر - ۵۵

 اردکانی صادقی علی دکتر - ۵۶

 نژادصفوی کیهان دکتر-۵۷

 عسکری ندا دکتر -۵۸

 کوبان گچ دکتر-۵۹

 زاده هاشم خیر قدم دکتر-۶۰

 شاهولی حسین دکتر-۶۱

 محمدیان شکراله دکتر-۶۲

  زاده تقی بیژن دکتر-۶۳

 پور عالی کوروش دکتر-۶۴

 چکاوک جاسم دکتر -۶۵

 بهوندی آنا دکتر-۶۶

  قریشوندی دکتر -۶۷

 خواجوی اله عزیز دکتر-۶۸

 براتی غفار دکتر -۶۹

 بابلی فریدون دکتر -۷۰

 اهوازی عباسی علی دکتر -۷۱

 زاده نعمت حسن دکتر-۷۲

 قاسمی ساناز دکتر-۷۳

 بهرامی غالمعلی دکتر-۷۴

 صادقی آزیتا دکتر -۷۵



 امیری احمد دکتر -۷۶

 عرفانی دکتر-۷۷

 قاسمی نغمه دکتر -۷۸

 پور عظیمی حسین دکتر-۷۹

 مهدوی شهرام دکتر -۸۰

 نجاتی علی دکتر-۸۱

 شنبدی محمد دکتر-۸۲

 کیانی دکتر-۸۳

 کوهی شب دکتر-۸۴

 اتابک مصطفی دکتر-۸۵

 زاده شکار میر نگار دکتر-۸۶

 ویسی هادی دکتر -۸۷

 نژاد بهمن رضا دکتر -۸۸

 بهمن کامران دکتر -۸۹

 پور اولی بابک دکتر-۹۰

 همتی دکتر-۹۱

 بهداروند مژده دکتر-۹۲

 موسوی هاشمی نعیم سید دکتر-۹۳

 صمیمی صمد دکتر-۹۴

 سیا شاه دکتر-۹۵

 عفری عبدالرضا دکتر_۹۶

 صالحی میر حسن سید دکتر -۹۷

 غفورنیا دکترشهروز-۹۸

 بوذرجمهری زینب دکتر-۹۹

 زاده درخشان دکتر -۱۰۰

 دزفولی سیاف سارا دکتر - ۱۰۱

 رستگار محسن دکتر -۱۰۲

 ابدالی آیگین دکتر-۱۰۳

 ممبینی احسان دکتر-۱۰۴

 زاده اشرفی مریم دکتر -۱۰۵

 احمدی مریم دکتر-۱۰۶

 پرست حق فرانک دکتر-۱۰۷



 بیرگانی مرادی احمد دکتر-۱۰۸

 کردی سارارجب دکتر-۱۰۹

 هاشمی علی دکتر-۱۱۰

 جوهری میترا دکتر-۱۱۱

 دست نیک علیرضا  دکتر-۱۱۲

 چعبی علی دکتر-۱۱۳

 جلودار غالمحسین دکتر-۱۱۴

 پیری عاطفه دکتر-۱۱۵

 ایزدی فرزاد دکتر -۱۱۶

 خرم دکترطاهره-۱۱۷

 محمودی زهرا دکتر-۱۱۸

 شیخ مریم دکتر-۱۱۹

 شفیعی شهاب دکتر-۱۲۰

 دباغی آرش دکتر-۱۲۱

 رجایی لیال دکتر-۱۲۲

 خواجوی .نیکزاد دکتر -۱۲۳

 دودانی علی دکتر-۱۲۴

 آبادی حاجی رامین دکتر -۱۲۵

 عذاری دکترصبیحه-۱۲۶

 ابدالی بهرام دکتر-۱۲۷

 مهرابی گودرز دکتر-۱۲۸

 افشار شهال دکتر-۱۲۹

 بختیاری  دکترمحمد-۱۳۰

 شادروان دکترحورا-۱۳۱

 زاده محمدملک دکتر-۱۳۲

 راد آذری مرضیه دکتر-۱۳۳

 صالحی پروین دکتر-۱۳۴

 بهبهانی داودی زهرا دکتر-۱۳۵

 سرورطهماسبی دکتر-۱۳۶

 راعی   سینا دکتر-۱۳۷

 غزالوی ندا دکتر-۱۳۸

 محققی آرمان سید دکتر-۱۳۹



 ساز  چیت دکترسینا-۱۴۰

 شاکری بابک دکتر-۱۴۱

 سروربوشهری دکتر-۱۴۲

 آزیتامحجوبی دکتر-۱۴۳

 سیحون هومن دکتر-۱۴۴

 نژاد محمود صدف دکتر-۱۴۵

 بهنام نسیم دکتر-۱۴۶

 راد اهیمی ابر مرتضی دکتر -۱۴۷

 آرا چمن پرویز دکتر-۱۴۸

 نژاد وکیلی احسان .دکتر-۱۴۹

 ساکت دکترعلی-۱۵۰

 آریامنش علی دکتر -۱۵۱

 درخشان علیرضا دکتر-۱۵۲

 مومنی عماد دکتر -۱۵۳

 طرفی سمیه دکتر-۱۵۴

 شریعتی حسن سید دکتر-۱۵۵

 فیض آرمان دکتر-۱۵۶

 افشاری فرزین دکتر-۱۵۷

 قائمی آزاده دکتر-۱۵۸

 فروغی فاطمه دکتر-۱۵۹

 سارامرمضی دکتر-۱۶۰

 نظاری مریم دکتر-۱۶۱

 آقاجانی سارا دکتر-۱۶۲

 نیا طاهری دکترعلی-۱۶۳

 زاده فتحی پوریا دکتر-۱۶۴  

 زاده کریم ایراهیم دکتر-۱۶۵

 سینا بهمن دکتر-۱۶۶

 دیبایی محمد دکتر-۱۶۷

 مرادی رضا دکتر-۱۶۸

 کاویانپور پویا دکتر -۱۶۹

 زمان حسین دکتر-۱۷۰

 زاده احمدی مهستی دکتر-۱۷۱



 اسدی کوروش دکتر-۱۷۲

 علیزاده پردیس دکتر-۱۷۳

 پورهوشیاری احمد دکتر -۱۷۴

 مناساکی دکتر-۱۷۵

 نیا خاتمی محسن دکتر-۱۷۶

 غفوری دکترحسام-۱۷۷

 بهبودی اعظم دکتر-۱۷۸

 آقاجری صادق دکتر-۱۷۹

 نیا درخشان نیلوفر دکتر -۱۸۰

 ایادعبیات دکتر -۱۸۱

 شکوهی محمدرضا دکتر-۱۸۲

 حافظی دکتررکسانا-۱۸۳

 قشقایی سمیه دکتر-۱۸۴

 زاده خیراله امیر-۱۸۵

 قدسی عادل دکتر-۱۸۶

 سالمی نرگس دکتر-۱۸۷

 موسوی دکترریحانه-۱۸۸

 هاشمی مهسا کتر د-۱۸۹

 کرد فروغ دکتر-۱۹۰

 کاوش مهیار دکتر-۱۹۱

 شجاع رعنا دکتر-۱۹۲

 بیگی شاه نیلوفر دکتر-۱۹۳

 مریخ فاطمه دکتر-۱۹۴

 پور موسوی دکترالهه-۱۹۵

 محمدی فرزاد دکتر -۱۹۶

 دریایی مجتبی دکتر -۱۹۷

 رامفر مهدی دکتر-۱۹۸

 خدری الهه دکتر-۱۹۹

 نیا معلم  عباس امیر دکتر -۲۰۰

 غالمعلیان غالمعباس دکتر-۲۰۱

 ذرتیپور عزیز دکتر-۲۰۲

 هنرمند ابراهیمی داریوش دکتر-۲۰۳



 خدامرادی رقیه دکتر-۲۰۴

 زاده خلیل منیژه دکتر-۲۰۵

 فرشادزرگرطالبی دکتر-۲۰۶

 آقاجانی افشان دکتر-۲۰۷

 مالکی مولود دکتر-۲۰۸

 ربیعی دکتر-۲۰۹

 تجلی دکتر-۲۱۰

 مجیدمهدوی دکتر-۲۱۱

 منش یوسفی اله حجت دکتر-۲۱۲

 ساجدی نگار-۲۱۴

 وحیدی حسینی محمد  دکتر-۲۱۵

  احمدی بابا باقری موسی دکتر-۲۱۶

 اسدی سپیده دکتر -۲۱۷

 داغری محمد دکتر -۲۱۸

 عطارنیا اکرم دکتر-۲۱۹

 زاده احمد اسداله دکتر-۲۲۰

 توکلی گلشید دکتر-۲۲۱

 زاده امجد دکترمینو-۲۲۲

   مرزید هوشنگ دکتر -۲۲۳

   محمدی مجید دکتر -۲۲۴

   شنبدی محمد دکتر -۲۲۵

 زاده اسماعیل عالیه دکتر-۲۲۶

 احمد شهرزاد دکتر-۲۲۷

 بحرینیان نسترن دکتر-۲۲۸

 رجایی سارا دکتر -۲۲۹

 عطشانی حکیم دکتر-۲۳۰

 خانی صفی یاسمن دکتر -۲۳۱

 رسته بیتا دکتر-۲۳۲

 فرد انصاری سهامه دکتر-۲۳۳

 رضایی اکبر دکتر-۲۳۴

 

 
  



 نفر 72تعداد   – : استان خوزستان شعبه دزفول۱7پیوست 

 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

                 

 : کنندگان ءامضا

 پیامی دکتریداهلل-۱

 دکتررضاخورشیدی-۲

 رومیانی دکترمهری-۳

 زاده دکترمنصورصلواتی-۴

 بابادی سبحان دکتررحمان-۵

 مجیدی دکتراحمد-۶

 دهشیری قاسم-۷

 معلم علی دکتر -۸

     باقری احسان علی دکتر -۹

 نوربهبهانی دکترنیره-۱۰

  پور فهیمی رضا محمود دکتر-۱۱

 فر وثوقی سهیل دکتر-۱۲

 رادار روناک دکتر.۱۳

 صالحی دکترفهیمه-۱۴

 فتحی دکترمریم-۱۵

 زاده نجف دکترلیال-۱۶

 ظریف فرحناز دکتر-۱۷

 احمدی افشین دکتر-۱۸

 بیاتیانی دکتراسماعیل-۱۹

 اخالقی امید دکتر-۲۰

 نقیبی دکترنسیم-۲۱

 حیدری دکترمحبوبه-۲۲

 رحمانی دکترفاطمه-۲۳

 زاده حنطوش علیرضا دکتر.۲۴

 بیاتی دکترسهیال-۲۵

 نژاد مرادی ه آدکترپانت-۲۶



 فروغی دکترفاطمه-۲۷

 پور اشکانی دکترمحسن-۲۸

 علوی دکترمینو-۲۹

 دکترسیدسعیدهاشمی-۳۰

 بهداروندی مریم دکتر_۳۱

 دلجو دکترامید-۳۲

 المی دکترزهرا-۳۳

 صنیعی دکترراضیه-۳۴

 ادیبان دکترهوشنگ-۳۵

 دکترنیمایاراحمدی-۳۶

 دکترمحمودکرد-۳۷

 راد خلفی امین دکتر-۳۸

 تیموری احمد دکتر-۳۹

 آذربیک یاسمین دکتر_۴۰

 نواز خوش یزدان دکتر -۴۱

 نسیم مهدی محمد دکتر -۴۲

 زاده مهرابی دکترهدی-۴۳

 یوسفی دکترارش-۴۴

 قائدی دکترمحمدکامل-۴۵

 دکترمیعادشیخی-۴۶

 دکترنوروزسواری-۴۷

 دکترعلیرضاپاشافر-۴۸

 نیا کسری دکترهادی-۴۹

 زاده عبدال دکترمصطفی-۵۰

 امیدی محمد دکتر-۵۱

                       احمدی پردیس دکتر-۵۲

 علوی مینا دکتر-۵۳

  دهبد هژیر دکتر-۵۴

                          تراهی زهرا دکتر -۵۵

 مهربانی محمدرضا دکتر-۵۶

 فالح دکترعلیرضاجوان-۵۷

 حمیدنژاد محمد دکتر-۵۸



 حقانی دکترانیس-۵۹

 افرید داد دکترزهرا-۶۰

 روحانی دکترمریم-۶۱

 دهقانی پدرام دکتر-۶۲

 کاوندی زینب دکتر-۶۳

 زمان دکتراعظم-۶۴

 دکترسعیدشیروی-۶۵

 زرگران محمدرضا دکتر -۶۶

 زاده صفاری دکترمهدی-۶۷

 محمدسعید زهرا دکتر-۶۸

 ذلکی اکرم دکتر -۶۹

 حمیدنژاد دکترمحمد-۷۰

 نجاتی دکترابوالفضل-۷۱

 غفاری مریم بی بی دکتر-۷۲

 نفر  50تعداد    – زنجان: استان ۱8پیوست 

 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا 

      کبودوند حسین علی دکتر *

 خلجی حسن محمد کترد-۱

  لویان بهرام منیره دکتر -۲

 غصنفریان زهره دکتر -۳

  ده نظم گیتی دکتر -۴

  رسولی مهدی دکتر -۵

 یکانه توحید دکتر -۶

  بنازاده یاشار دکتر -۷

 شهابی شکور مریم دکتر -۸

  عسگری مینو دکتر -۹

 محمدی مسعود دکتر -۱۰

 سنج سخن مهدی دکتر -۱۱



 قدوسی حمید دکتر -۱۲

 سرچمی وحیده دکتر -۱۳

 عبدالکریمی دکترفرشاد -۱۴

 تدین حسین دکترمحمد -۱۵

 کاوندی محمدرضا دکتر -۱۶

 اسکندری احمد دکتر -۱۷

 اقمشه فرهاد دکتر -۱۸

 مسعودهداوند دکتر -۱۹

  جلودار رضا دکتر -۲۰

 مهدی لیال دکتر -۲۱

 مهدی فرشته دکتر -۲۲

 کوشا صادق دکتر-۲۳

 زمانی احسان دکتر -۲۴

 طریقی عالمحسین دکتر -۲۵

 بهلولی علی دکتر -۲۶

 منصوری ایکندر دکتر -۲۷

 خانلو گنج اله روح دکتر -۲۸

 افشاری افشار دکتر -۲۹

  میرابیون حسین دکتر -۳۰

 ساجدی ندا دکتر-۳۱

 وند باقری سارا دکتر -۳۲

 کردلو ابولفضل دکتر -۳۳

 کردلو دکرعیسی -۳۴

 مقبولی داوود دکتر -۳۵

 مقدم علی محمد دکتر -۳۶

 ریحانی زهره دکتر -۳۷

 رضایی حسین محمد دکتر-۳۸

 باباخانی افشین دکتر -۳۹

 پور ابراهیم لیال دکتر -۴۰

 افشارنیا سمیه دکتر -۴۱

 عربیان پریسا دکتر -۴۲

  آریامنش حافظ دکتر -۴۳



 پزشکی سجاد دکتر -۴۴

 فر بخشنده علی دکتر -۴۵

  زاجکانی الهام دکتر -۴۶

 جوالیی محمد دکتر -۴۷

 خسروی عباس دکتر -۴۸

 پرویزیان ناهید دکتر -۴۹

 نفر  8تعداد   – : استان سمنان ۱9پیوست 
 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 بینایی تقی دکتر*-۱

 ادب مصطفی دکتر-۲

 رفعت نجمه دکتر-۳

 حسینی مستخدمین لیال دکتر-۴

 علیان سیف بهزاد دکتر-۵

 مرتضوی ماجد سید دکتر-۶

 پناه یزدان سمانه دکتر-۷

 بینایی حمیدرضا دکتر-۸

 نفر  ۱تعداد   – سیستان و بلوچستان: استان 20پیوست 

 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

      شهرکی اهلل حشمت دکتر*

  



 نفر ۱89تعداد  – فارس استان:  2۱پیوست 

 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشوراعضای  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا 

 شهبازی نازیال دکتر*-۱

 عزمی امیر دکتر -۲

  فروزانفر مهدی دکتر -۳

  زاده نداف بابک دکتر -۴

 ناصری نوید دکتر-۵

 مقدم باهری طاهره دکتر-۶

 تابان کاظم سید دکتر -۷

 پردیس پویان دکتر-۸

 سروستانی مومنی دکترحبیبه -۹

 ربیعی فرانک دکتر-۱۰

 برازجانی فرخنده محسن دکتر-۱۱

 مومنی پریسا دکتر -۱۲

 گوشه حسینی محسن سید دکتر -۱۳

 ضمیری مهدی محمد دکتر-۱۴

 مرزبان سیروس دکتر-۱۵

 محمودی اشکان دکتر-۱۶

  فتی نسترن دکتر-۱۷

 همدانی شهرام دکتر-۱۸

 خورسند رضا حمید دکتر۱۹

  ادراکی آزاده دکتر-۲۰

 دشتیانه محبوبه دکتر-۲۱

 درودگر سیاوش دکتر-۲۲

 آبادی دولت دهقانی حسن دکتر-۲۳

 هدشی رویا دکتر-۲۴

 امیریان یوسف دکتر-۲۵

 حاجیان شکوفه دکتر-۲۶



 فربدان فرانک دکتر۲۷

 وجدانی مهرو دکتر-۲۸

 دهقان آزیتا دکتر-۲۹

 دهقان جواد دکتر-۳۰

 میرهادی حسین دکتر-۳۱

 مصباحی مریم دکتر-۳۲

 فانی مهدی محمد دکتر-۳۳

 ایزدپناه ایمان دکتر-۳۴

 شریفی زهرا دکتر-۳۵

 پیما کوه حمید دکتر-۳۶

 میری موسی سید دکتر-۳۷

 عطاپور دردانه دکتر-۳۸

 جیرودی نغمه دکتر-۳۹

 وهبی پگاه دکتر-۴۰

 جوکار ناهید دکتر-۴۱

 صباغی علیرضا دکتر-۴۲

 حقیقی بهجت سحر دکتر-۴۳

 رحیمی مهران دکتر-۴۴

 الری اسدی زهرا دکتر-۴۵

 کاوه بابک دکتر-۴۶

 حقیقت شهره دکتر-۴۷

 مظفری فاطمه دکتر-۴۸

 کیانوش ایرج دکتر-۴۹

 تکمیل فرناز دکتر-۵۰

 رستگار  دکترمجید-۵۱

 ذاکری فروغ دکتر-۵۲

 آزاد منصور دکتر-۵۳

 صداقت ناهیتاآ دکتر-۵۴

 زاده فیلی غالمحسین-۵۵

 نیکورزم علی-۵۶

 نظری علی دکتر-۵۷

 لهراسب صدف دکتر-۵۸



 نظری حسام دکتر-۵۹

 دهقان ماجد دکتر-۶۰

 دهقان رضا محمود دکتر-۶۱

 اسماعیلی اردشیر دکتر-۶۲

 دهقان کورش دکتر-۶۴

 اسماعیلی نصراهلل دکتر-۶۵

 بیرونی حسین دکتر-۶۶

 موسوی یار محمد دکتر-۶۷

 باقی سعید دکتر-۶۸

 عراقی مرضیه دکتر-۶۹

 احمدزاده میثم دکتر-۷۰

 محمدرضازارع دکتر-۷۱

 روایی سعادت دکتر-۷۲

 نژاد زاهدی فاطمه دکتر-۷۳

 هوشمندی احمد دکتر-۷۴

 گلباباپور شیال دکتر-۷۵

 خلوصی مسعود محمد دکتر-۷۶

 خلوصی سارا دکتر-۷۷

 سیرت نیک پارسا دکتر-۷۸

 صفایی آمنه دکتر-۷۹

 کریمی بهنام دکتر-۸۰

 امامی علی دکتر-۸۱

 مهدوی عمران دکتر-۸۲

 زارع شهرام دکتر-۸۳

 بیگی محمدعلی مریم دکتر-۸۴

 طباخ فرشته دکتر-۸۵

 صالحی عبدالمحسن دکتر-۸۶

 نجفی الهیار دکتر-۸۷

 حاتمی عباس دکتر-۸۸

 فر کرمی کسری دکتر-۸۹

 میرزایی احمد دکتر-۹۰

 آزادی آرش دکتر-۹۱



 اسیری بهزاد سحر دکتر-۹۲

 بدیعی سادات نگار دکتر-۹۳

 درویشی معصومه دکتر-۹۴

 مرتضوی مهران دکتر-۹۵

 قلخانی زهره دکتر-۹۶

 معدنی هوشنگ دکتر-۹۷

 آرچین گلنار دکتر-۹۸

 اسدی امیر دکتر-۹۹

 باقری علی دکتر-۱۰۰

 کاظمینی علی سید دکتر-۱۰۱

 نمیرانیان مهران دکتر-۱۰۲

 امامی زهرا دکتر-۱۰۳

 مددی گلسا دکتر۱۰۴

                                .پوزش آیت دکتر-۱۰۵

 رضوی حمیدرضا دکتر-۱۰۶

 شیرازی یاسمین مهدی دکتر-۱۰۷

 کشاورزی فرشاد دکتر-۱۰۸

 نیا آذر فریدون دکتر-۱۰۹

 چوبینی شیوا دکتر-۱۱۰

 خورشیدی ابراهیم محمد دکتر-۱۱۱

 رضوی عبدالمطلب دکتر-۱۱۲

 زاده اله فرج یلدا دکتر-۱۱۳

 ایزدی عبدالحسین دکتر-۱۱۴

 پاکشیر زهرا دکتر-۱۱۵

 اقبال مژگان دکتر-۱۱۶

 ناظم فاطمه دکتر-۱۱۷

 زاده محقق ساره دکتر۱۱۸

 پیلتن افشین دکتر-۱۱۹

 حقیقی باستان جالل  دکتر-۱۲۰

 نجفی ساره دکتر۱۲۱

 زاده حاجی ویدا دکتر-۱۲۲

 حسینی ارسالن سید دکتر-۱۲۳



 روا علیمحمد دکتر-۱۲۴

 بدیعی گیلدا  دکتر-۱۲۵

 جابری .عبدالرحیم دکتر-۱۲۶

 دانشجو دانادخت دکتر-۱۲۷

 قنبران سحر دکتر-۱۲۸

 وانی ناژ دهقانی علی دکتر-۱۲۹

 اصفهانی سپاهی دکترمحمد-۱۳۰

 جامعی حیدر دکتر-۱۳۱

 قاسمی کرم دکتر-۱۳۲

 حقانی محمود دکتر-۱۳۳

 دهقانی سرمست دکتر-۱۳۴

 آیین بهین ناهید دکتر-۱۳۵

 آذر لطف مهرداد دکتر-۱۳۶

 ناظمی حسین دکتر-۱۳۷

 کمالی هادی دکتر-۱۳۸

 خواه محمدی اصغر علی دکتر-۱۳۹

 حیدری سعید دکتر-۱۴۰

 کامجو ندا دکتر-۱۴۱

 تدین مهشید  دکتر-۱۴۲

 رفیعی آزاده دکتر-۱۴۳

 جاویدی مهرداد دکتر-۱۴۴

 بهرامپور احسان دکتر-۱۴۵

 صیرفی محسن دکتر-۱۴۶

 دهقان اصغر علی دکتر-۱۴۷

 منصوریان حمید دکتر-۱۴۸

 الری صادقی سعید دکتر-۱۴۹

 ادیبی صدف دکتر-۱۵۰

 پور تسلیم مرتضی دکتر-۱۵۱

 زارعی عاطفه دکتر-۱۵۲

 شکری لیال دکتر-۱۵۳

 فرارویی مهدی محمد دکتر-۱۵۴

 زارع غالمعلی دکتر-۱۵۵



 کاظمی اله حبیب دکتر-۱۵۶

 مینا احمد دکتر-۱۵۷

 پور هاشم نرجس دکنر-۱۵۸

 مورنانی اکبری علیرضا دکتر-۱۵۹

 امامی زارع عبداله دکتر-۱۶۰

 عالمی زهره دکتر-۱۶۱

 رزازان نادر دکتر-۱۶۲

 چنگیزی شهره دکتر-۱۶۳

 افروزی بهار دکتر-۱۶۴

 حمیدی نیلوفر دکتر-۱۶۵

 برازجانی سوسن دکتر-۱۶۶

 کشاورزی سولماز دکتر-۱۶۷

 قیصری رسول دکتر-۱۶۸

 آقایی قاسم دکتر-۱۶۹

 رحیمی حسین دکتر-۱۷۰

 زاده نجف امیر دکتر-۱۷۱

 سروستانی شفیعی سمیه دکتر-۱۷۲

 حدائق یاسمین دکتر-۱۷۳

 ابراهیمی ریحانه دکتر-۱۷۴

 پورحسینی علیرضا دکتر-۱۷۵

 بهمنی سمانه دکتر-۱۷۶

 خانی هاشم ابراهیم دکتر-۱۷۷

 صالحی مریم دکتر-۱۷۸

 جاه آصف طاهره دکتر-۱۷۹

 زاده حسن حسن دکتر-۱۸۰

 خالدی علیرضا امیر دکتر -۱۸۱

 سعیدی مهدی دکتر-۱۸۲

 خورشیدی گل حسن دکتر-۱۸۳

 صولت رستم الهام دکتر -۱۸۴

 نسب موسوی نیما دکتر-۱۸۵

 زاده حسن هاجر دکتر-۱۸۶

 محمدی علیرضا دکتر-۱۸۷

 پور صلح حسین دکتر-۱۸۸

 رضاپناه ثمین دکتر-۱۸۹

 



 نفر 85تعداد  – قزوین: استان 22پیوست 

 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 مژدهی شکری مریم دکتر* -۱

 بهتویی اله حبیب دکتر-۲

 رحمانی جالل دکتر -۳

 بهرامی حاجی حمید دکتر -۴

 یوسفی اکبر دکتر -۵

 زمانی ابراهیم دکتر-۶

 دکترمهردادپورکاظمی-۷

 جباری جمشید دکتر-۸

 پدیسار پرویز دکتر -۹

 یزدی علی دکتر-۱۰

 وند جلیل محمد دکتر-۱۱

 محمدی علیرضا دکتر-۱۲

 حسینی رحیم سید دکتر-۱۳

 پورصمیمی جمشید دکتر -۱۴

  جلوخانی محسن دکتر -۱۵

 نژاد کاظمی غالمحسین دکتر -۱۶

 رحمنی امین دکتر -۱۷

 پاشائی پوریا دکتر -۱۸

 کاشی سعیده دکتر-۱۹

 مرتضائی علی میر دکتر -۲۰

  مهر دکترسلیمانی-۲۱

 افتخاری دکترحسین-۲۲

 خورشیدی نورالدین سید-۲۳

 نوروزیها آزاده دکتر -۲۴ 

 لشگری حمید دکتر -۲۵

 رسولی مسعود دکتر -۲۶

 سکاکی محمد دکتر -۲۷



 ناصح محمدرضا دکتر -۲۸

 شهبازی اردشیر دکتر -۲۹

 مظفری آسیه دکتر_۳۰

  عبدالهی دکتر -۳۱

 عبدی محمود دکتر -۳۲

 حصاری اکبر دکتر-۳۳

 مهاجر دکتر-۳۴

 پور حسن مجید دکتر- ۳۵

 عادل مامک دکتر -۳۶

 جمشیدی داود دکتر -۳۷

  دیارجانی مرتضی سید دکتر-۳۸

 مهرعلیان علیرضا دکتر-۳۹

 خراسانی محمدی میترا دکتر-۴۰

 دکترمحمدرضاامینی-۴۱

 زاده کرم سعید دکتر -۴۲

 زکانی شبنم دکتر -۴۳

 ولیعهدی دکتر -۴۴

 احمدی شایان دکتر-۴۵

 قمری مریم دکتر -۴۶

 فر معین محمود دکتر-۴۷ 

 پور زرآبادی مهدیه دکتر -۴۸

 هنردوست یوسف دکتر -۴۹

 بگلو علی  رضا دکتر-۵۰

 یکتا جاللی اله حجت دکتر -۵۱

 تبار موسوی زینب سیده دکتر -۵۲

 رجبی محمود دکتر -۵۳

 کهنی پریسا دکتر -۵۴

 کاکایی شهریار دکتر -۵۵

 عبابافها دکتر -۵۶

 هندسی مهنوش دکتر -۵۷

 منتظری کریم-۵۸

 افتخاری امیر دکتر -۵۹



 عسگری محمد دکتر -۶۰

 کاظمی نیما دکتر-۶۱

 احمدی سهیال دکتر -۶۲

  مومن حمیده دکتر -۶۳

  ترک کشاورز محمد دکتر -۶۴

  ملکی سارا دکتر -۶۵

  جمشیدی داوود دکتر -۶۶

   آقامحمدی سارا دکتر -۶۷

 تبار افشار شهریار دکتر-۶۸

 مجابی حسین دکترسید - ۶۹

  کاظمی محمود دکتر -۷۰

 منوچهری محمدیان یحیی دکتر -۷۱

  گو علی متین دکتر -۷۲

  رضایی حسین دکتر -۷۳

  رضایی مسعود دکتر -۷۴

 قجر سعید دکتر -۷۵

  طاهریها شهرام دکتر -۷۶

 محمدی یلع رضا دکتر -۷۷

 خلج نیلوفر دکتر -۷۸

 رفیعی محمد دکتر-۷۹

 شعبانی مهدیس دکتر-۸۰

 پوراعتمادی امین دکتر-۸۱

 بهتویی محمدرضا دکتر-۸۲

 معتمدی متین دکتر-۸۳

 حضوری حسن  دکتر -۸۴

 شجاعی اهلل حبیب دکتر -۷۹

 یوسفی اهلل سیف دکتر -۸۰

  یوسفی اکبر دکتر -۸۱

  محمدی حمید دکتر -۸۲

            فر صمیمی محسن سید دکتر -۸۳

 واش دانه اعظم دکتر-۸۴ 

 اعتماد امیر دکتر-۸۵



 نفر 46تعداد  – : استان قم 2۳پیوست 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشوراعضای  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 امضاء کنندگان:

 کاظمی حسن دکتر.*۱

 حسینی ناصر  دکترسید.۲

 اعظمی محسن دکتر.۳

 زاده نایب دکترمینو.۴

 شیری دکترنیره.۵

 محسنی دکتربابک.۶

 زاده فردوسی دکترفاطمه.۷

 دکترمحمدشرفی.۸

 پور مقدم دکترمنیره.۹

 قدمی دکترعباس.۱۰

 گلکار دکترافسانه.۱۱

 اسدگل دکترزهرا.۱۲

 بطحایی دکتر.۱۳

 بیگدلی دکترعلیرضا.۱۴

 بیان دکترمیالدطاهری.۱۵

 رضوانی دکترمهدی.۱۶

 عرب دکترعلی.۱۷

 اعظمی دکترفریا.۱۸

 رضی دکتربنی.۱۹

 متقی دکترکتایون.۲۰

 مطلق محمدی دکتر.۲۱

 آمد خوش سارا.۲۲

 پورشریف موسی.۲۳

 حامدصفری.۲۴

 زاده مهدی محمد.۲۵

 اربابی ساینا.۲۶



 احمدی مجید.۲۷

 آشوری رضوان.۲۸

 اسماعیلی اباذر.۲۹

 رحیمی اصغر علی.۳۰

 رحیمی حامد.۳۱

 سکوتی مهدی دکتر.۳۲

 شریف دکتر.۳۳

 اصالنی دکتر.۳۶

 ذوالفقاری محمدحسین دکتر.۳۷

 زاده علی دکترسعید.۳۸

 خورشیدیان دکترفریبا.۳۹

 تسخیری دکترعلی.۴۰

 پورعبدالهی محبوبه دکتر-۴۱

 نعیمیان دکترسیدمحمود-۴۲

 جوادحامدعزیزی-۴۳

 باعثی دکترعباس-۴۴

 دکترعلیرضارضوانی-۴۵

 دکترمحمدباقرمحقق-۴۶

 نفر  64  تعداد – کردستان: استان  24پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 امضاء کنندگان:

  شاهمرادی کاوه دکتر *-۱

 محمدی فاتح دکتر -۲

 محمدی هادی دکتر -۳

 نژاد رحیم رسول محمد دکتر -۴

 درخشانی بات دکترخه -۵

 مقدم عربزاده دکترسوما -۶

 کرمی سمیه دکتر -۷

 بهمنی شهرام دکتر -۸



 فضلی  لقا فرخ دکتر -۹

 پژوهان عادل دکتر _۱۰

 شفیعی شهریار دکتر _۱۱

 دوستکامی هیرش دکتر _۱۲

 همتی حاج ایلناز دکتر _۱۳

 زاده عزیز طاهر  دکتر _ ۱۴

 باسامی مهدی دکتر _۱۵

  احمدیانی عرفان دکتر _۱۶

 میرزایی محمد لیال دکتر _۱۷

 شمس فریبا دکتر _۱۸

 کریمی خالد دکتر _۱۹

 دلفرخش صالح محمد دکتر _۲۰

 زندی ساریسا دکتر _۲۱

 اختری کژال دکتر _۲۲

 مولودی صابر دکتر _ ۲۳

  صالحی بهزاد دکتر _۲۴

  آدابی فلور دکتر _۲۵

 رستمی نعمت دکتر _۲۶

 شادی افشین دکتر _ ۲۷

 مولودی صادق دکتر _ ۲۸

 احمدی بهار دکتر _ ۲۹

 مفاخری علی دکتر _ ۳۰

 ناجدی شاهو دکتر _۳۱

 احمدی شیدا دکتر _۳۲

 نیلی جعفر دکتر _۳۳

 قادرمرزی زبیر دکتر _۳۴

 ناصری رضا دکتر _۳۵

 پناه رحمان اسماعیل دکتر _۳۶

 حیدریان توفیق دکتر _۳۷

  عبدی حامد دکتر _۳۸

 ارزه سارا دکتر _۳۹

 ساعدی اقبال دکتر _۴۰



 رشیدی صدیق دکتر _۴۱

 فتحی محمد دکتر _۴۲

  پور نجف فرشید دکتر _۴۳

 خضریان رضا دکتر _۴۴

  کوخی عبداهلل نازیه دکتر _ ۴۵

 مصلحتی هژیر دکتر _ ۴۶

 زندسلیمی شعیب دکتر _۴۷

 صاحب صالحی هنا دکتر _۴۸

 نادری حمید دکتر _۴۹

  میرزایی زهرا دکتر _۵۰

 ویسی خدا ناصر دکتر _ ۵۱

 کریمی اکبر علی دکتر _ ۵۲

 قادرمرزی خالد دکتر _۵۳

 قاسمی جمال محمد دکتر _۵۴

 جاللی یسرا دکتر _۵۵

 عبدالهی شیدا دکتر _۵۶

  سجادی پروین دکتر _۵۷

 نقشبندی حمید دکتر _۵۸

 حسینی کامل دکتر _۵۹

  قادری اقبال دکتر _۶۰

 احمدی حسن محمد دکتر _ ۶۱

 سدری آوات دکتر _۶۲

 فرشادی فرید دکتر _۶۳

 رشیدی محمد دکتر _ ۶۴

 



نفر ۳6تعداد  – کرمان: استان  25پیوست   

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 امضاء کنندگان:

    پوراسالمی حمیدرضا دکتر*

     پاریزی سعید دکتر-۱

    دهفان علیرضا دکتر-۲

    فرهادتوکلی دکتر-۳

    سجادشهریاری دکتر-۴

    نسب جابری سروناز دکتر-۵

    نسب جابری سهیل دکتر-۶

    مدبری دکترحسین-۷

    عارفی دکتربهزادحسام-۸ 

    بلوچ حاتم دکتر-۹

    افشار رییسی ملیکا دکتر-۱۰ 

    رضایی اعظم دکتر-۱۱

  افصحی محمود دکتر-۱۲

   افصحی محمود دکتر-۱۳

   دهفان علیرضا دکتر-۱۴

   فرهادتوکلی دکتر-۱۵

   سجادشهریاری دکتر-۱۶

   نسب جابری سروناز دکتر-۱۷

   نسب جابری سهیل دکتر-۱۸

   مدبری دکترحسین-۱۹

   عارفی دکتربهزادحسام-۲۰ 

   بلوچ حاتم دکتر-۲۱

   افشار رییسی ملیکا دکتر-۲۲ 

   رضایی اعظم دکتر-۲۳

   رستگاری کیوان دکتر-۲۴

   افضلی رضا  دکتر-۲۵



   منوچهرسنجری  دکتر-۲۶

   بحرینی محسن دکتر-۲۷ 

   زاده شیخ عطا دکتر-۲۸ 

   محمودشهباز دکتر-۲۹

    کمالی جالل علی دکتر-۳۰

    مسعودمطهری دکتر-۳۱

    فرزاد مریم دکتر-۳۲

    انصاری جابری شهاب دکتر-۳۳

    سعیدصالح دکتر-۳۴

   عارفی بهزادحسام دکتر-۳۵

 نفر ۱۳9تعداد   – کرمانشاه استان:  26 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

  نوربخش رضا دکتر* 

  قبادی فرزاد دکتر-۱

  ناصری علی سید دکتر-۲

  بیگی ولد جهانبخش دکتر-۳

  سلیمی بهروز دکتر-۴

 امیری علی دکتر-۵

  پور نوذر سهراب سید دکتر-۶

 نعمتی فریدون دکتر-۷

 جهانی شاپور دکتر-۸

  طهوری نوراهلل دکتر-۹

 عباسی خلیل دکتر-۱۰

 فرخی محمدرضا دکتر-۱۱

 خسروآبادی اسداهلل دکتر-۱۲

 مظفری سعداهلل دکتر-۱۳

  زاده رهبر قباد دکتر-۱۴



 رستمی احمد دکتر-۱۵

 شیرزادی منصور دکتر-۱۶

  خالصه فرنوش دکتر-۱۷

 رشتیانی آذین دکتر-۱۸

 غروی سارا دکتر-۱۹

 فالحی نگار دکتر-۲۰

  جلیلیان حسینی طناز دکتر-۲۱

 خسروی مریم دکتر-۲۲

 آبادی عباس معصومه دکتر-۲۳

  امیرخانی زهرا دکتر-۲۴

  لطفی مهناز دکتر-۲۵

  بیات دکتر-۲۶

  مهدوی هوشیار دکتر-۲۷

 آغازی نظر دکتر-۲۸

 نظری فرهاد دکتر-۲۹

  صیادی یاور دکتر-۳۰

  محمدی یاور دکتر-۳۱

  محمدی حسن دکتر-۳۲

 بهرامی دنیا دکتر-۳۳

  هژبری الهام دکتر-۳۴

 سعادمنش فاطمه دکتر-۳۵

 اسفندیاری زهرا دکتر-۳۶

 فلکی باغ  زهرا دکتر-۳۷

  میره حسنا دکتر-۳۸

  خزایی دکترزهرا۳۹

 کرمانشاه نوربخش رضا دکتر -۴۰

 گودرزی مهدی دکتر-۴۱

 عارفی زنیب دکتر-۴۲

 حشمتی سارا دکتر-۴۳

 جلیلی سحر دکتر-۴۴

  الدینی سیف ثریا دکتر-۴۵

 محمودی شیما-۴۶



 احمدی صبا دکتر-۴۷

  طوالبی مرضیه دکتر-۴۸ 

 بابایی آراس دکتر-۴۹

  سیدی جواد دکتر-۵۰

 قاسمی فایزه دکتر-۵۱

 پروانه فائزه دکتر-۵۲

 رضایی محبت دکتر-۵۳

 بابایی فرمان دکتر-۵۴

  حمیدی اردالن دکتر-۵۵

 رحیمی حارث دکتر-۵۶

  حسینی یونس سید دکتر-۵۷

  منصف رضا دکتر-۵۸

 خزایی داریوش دکتر-۵۹

  کرمی حسین دکتر-۶۰

  ویسی فرامرز دکتر-۶۱

 حمزه حسین دکتر-۶۲

  لطفی سعید دکتر-۶۳

 ظرافت سمیر دکتر-۶۴

  روانبخش پوریا دکتر-۶۵

  حسینی علی سید دکتر-۶۶

 ساالری فاطمه دکتر-۶۷

  نژاد محمد احسان دکتر-۶۸

  پور مقصودی نگین دکتر-۶۹

  جلیلیان صادق دکتر-۷۰

  اکبری نرگس دکتر-۷۱

  کرمی نشاط دکتر-۷۲

  پور سعیدی مهشید دکتر-۷۳

  محمودنژاد فاطمه دکتر-۷۴

  قزوینه نوید دکتر-۷۵

  عزیزی احمد دکتر-۷۶

  هاشمی بردیا دکتر-۷۷

  منتظری عبداهلل دکتر-۷۸



  گلشاه امین دکتر-۷۹

 مرادی امیرحسین دکتر-۸۰

  فرزانه سامان دکتر-۸۱

  فرزین بهمن دکتر-۸۲

  معصومی سیاوش دکتر-۸۳

 هاشمی داود دکتر-۸۴

  حیدری غفور دکتر-۸۵

  حیدری پوریا دکتر-۸۶

  ملکی مجتبی دکتر-۸۷

 حیاتی مینا دکتر-۸۸

 زارعی ظفر دکتر-۸۹

 ابکایی کیوان دکتر-۹۰

  شاهمرادی فائزه دکتر-۹۱

  باقری نیال دکتر-۹۲

  محمدی سیروس دکتر-۹۳

 فر اعتمادی سهراب دکتر-۹۴

 انتظاری علی دکتر-۹۵

 نیا رستم مریم دکتر-۹۶

  فر بیگلری نورعلی دکتر-۹۷

 رحمتی مریم دکتر-۹۸

 سیافی شهریار دکتر-۹۹

  بشیری هومن دکتر-۱۰۰

 سیفی حسین سید دکتر-۱۰۱

  تبار رسولی شاهرخ دکتر-۱۰۲

  حسینی علی سید دکتر-۱۰۳

 شریفی پروین دکتر-۱۰۴

 گراوند دکتر-۱۰۵

 شاویسی مرضیه دکتر-۱۰۶

  جلیلیان فاطمه دکتر-۱۰۷

 شامحمدی رضا دکتر-۱۰۸

 کمری فاطمه دکتر-۱۰۹

 ملکی کیکاوس دکتر-۱۱۰



 عزیزی آرش دکتر-۱۱۱

 شایان علیرضا دکتر-۱۱۲

  رستمی پیام دکتر-۱۱۳

  پناه یوسفی علیرضا دکتر-۱۱۴

 حشمتی صبا دکتر-۱۱۵

 احمدی بهادر دکتر-۱۱۶

  باقری السادات فاطمه دکتر-۱۱۷

  نقیبی نامیده سیده دکتر-۱۱۸

  موسوی رضا سید دکتر-۱۱۹

 مولودی سمیه دکتر-۱۲۰

 شهالیی سحر دکتر-۱۲۱

  سلحشور محیا دکتر-۱۲۲

 قربانی فاطمه دکتر-۱۲۳

 طهماسبی حسین دکتر-۱۲۴

  نژاد کمالی علی دکتر-۱۲۵

 خزاعی صابر دکتر-۱۲۶

 گودین مصطفی دکتر-۱۲۷

  خود عاطفه دکتر-۱۲۸

  تبار سیفی شاهین دکتر-۱۲۹

  غفوری حمید دکتر-۱۳۰

 سنجابی آرزو دکتر-۱۳۱

 امینی حبیب دکتر-۱۳۲

 کرمی سارا دکتر-۱۳۳

 احدی میر وحید دکتر-۱۳۴

 نژاد یعقوب فاطمه دکتر-۱۳۵

 سمواتی مهسا دکتر-۱۳۶

 نظری هومن دکتر-۱۳۷

 نظری فرهاد دکتر-۱۳۸

 



 نفر  25تعداد   – کهکیلویه و بویراحمد استان:  27 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

  منش فاطمیان محمد دکتر*

 حجتی طهمورث دکتر -۱

 گودرزی مسعود دکتر-۲

 پور بهروز کرم دکتر -۳

 ادیبی فیروز دکتر -۴

 اقبال نیک فرید دکتر-۵

 باقری زریر دکتر-۶

 نژاد الیق محمدکریم دکتر-۷

 اکبری محمدرضا دکتر-۸

 روایی فریدون دکتر-۹

 اباد قوام موسوی سجاد دکتر-۱۰

 بهادران کشتاسب دکتر-۱۱

 نیازی سعید دکتر-۱۲

 زاده حسن فرزانه دکتر -۱۳

 میرزایی سیما دکتر -۱۴

 مرادی ساسان دکتر -۱۵

 دکتر صابر باقریان-۱۶

 دکتر محبوبه زارع-۱۷

 دکتر زهرا هاشمی-۱۸

 دکتر طهمورث بهره مند -۱۹

 دکتر ویدا پاکباز -۲۰

 دکتر وحید زاده باقری-۲۱ 

 باقریدکتر حمیدزاده -۲۲

 دکتر محمد کریم الیق نژاد-۲۳

 دکتر جعفر محرابی-۲۴



 نفر  52تعداد   شعبه گرگان گلستان استان:  28 پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از ایران در سراسر کشوراعضای جامعه دندانپزشکی  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

             

 : کنندگان ءامضا 

   شیرانی دکترمحمد*- ۱

 نژاد کاظمی اله عزت دکتر- ۲

 نقاشپور نگار دکتر- ۳

 باغبانیان رویا دکتر- ۴

 راد مقصودلو حسین دکتر- ۵

 شهیدی میر مهدی دکتر- ۶

 مهویدیزاده عباسعلی دکتر- ۷

 زاده نبی نظام دکتر- ۸

 کشیری اله ذبیح دکتر- ۹

 هرندی دکترقربانعلی- ۱۰

 مازندرانی دکترمهشید- ۱۱

 طالعی محمد دکتر- ۱۲

 زوار رضا دکتر- ۱۳

 شجاعی فرشته دکتر- ۱۴

 ناظری معصومه دکتر- ۱۵

 یونسی شیرعلی دکتر- ۱۶

 چنگیزی طاهره دکتر- ۱۷

 عطارچی فرشته دکتر- ۱۸

 کاشانی کتایون دکتر- ۱۹

 خرم اکبری مریم دکتر- ۲۰

 بینات سمیه دکتر- ۲۱

 تجری عبدالرضا دکتر- ۲۲

 مرزنکالته تفکر نقی دکتر- ۲۳

 رفیعی احسان دکتر- ۲۴

 اخالقی بهاره دکتر- ۲۵

 کاظمیان رضا دکتر- ۲۶



 نظری بردی تاج دکتر- ۲۷

 خوری عبدالحمید دکتر- ۲۸

 جاذبی داود دکتر- ۲۹

 زاده کرمانی قدسیه دکتر- ۳۰

 پاکروان اصغر دکتر- ۳۱

 کر جلیل دکتر- ۳۲

 سلیمانی بتول دکتر- ۳۳

 گل قهرمانی هادی دکتر- ۳۴

 رستمی دکترطیبه- ۳۵

 زیادلو راحیله دکتر- ۳۶

 نیا کاظمی مرجان دکتر- ۳۷

 صادقی مرضیه دکتر- ۳۸

 نیا مهردادمعین دکتر- ۳۹

 بارانی رضا دکتر- ۴۰

 جامی رضا احمد دکتر- ۴۱

 توکلی یحیی دکتر- ۴۲

 بارانی مهدی دکتر- ۴۳

 قانعی سعیده دکتر -۴۴

 یزدی اله ذبیح دکتر -۴۵

 ندیمی جالل -۴۶

 پهلوانی آرمان دکتر-۴۷

 بینایی شهناز دکتر- ۴۸

 سبطی مصطفی دکتر- ۴۹

 صادقی صدیقه دکتر- ۵۰

 میشیان احمد دکتر- ۵۱

  



 نفر 40تعداد   – گنبد کاووس شعبهگلستان  استان:  29 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از کشوراعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا 

  کاظمیان محمدرضا دکتر* -۱

 پوالدی مجید دکتر-۲

 طبسى حسن دکتر-۳

 فزونی حمید دکتر -۴

 جوینى حسن دکتر-۵

 قرنجیک حصل دکتر-۶

 طهماسبى مهران دکتر-۷

 تهرانى لیال دکتر -۸

 مشرقى فرهمند دکتر -۹

  مشرقى عبدالعزیز دکتر -۱۰

 رحیمى حمید دکتر -۱۱

 مولوى ایلین دکتر -۱۲

 شیرازى ارمیا دکتر - ۱۳

 مارامایى محمد دکتر - ۱۵

  خسروى مسعود دکتر - ۱۶

 شیبانى محمدصادق دکتر - ۱۷

 عامرى بنى محمد - ۱۸

 عامرى بنى یلدا دکتر - ۱۹

 ویسى شیخ رضا-۲۰

 کمالى نژاد علیرضا دکتر -۲۱

  زاهدیان زاه مریم دکتر -۲۲

  فاطمى مهدى-۲۳

  اهنگرى لطیفه دکتر - ۲۴

  استوار ساناز دکتر - ۲۵

  شیخى مریم دکتر - ۲۶



  پرویز عبدالحکیم دکتر -۲۷

  شهمرادى غالمعلى دکتر -۲۸

  ایرى بردى تاج دکتر - ۲۹

 گوکالن محمد دکتر-۳۰

  گوگالن رحیم دکتر -۳۱

  سقلى   دکتر -۳۲

  فروز محمد دکتر -۳۳

 ارا نظم ناصر دکتر -۳۴

 حسینى زهرا سیده دکتر- ۳۵

 میرویسى محسن دکتر - ۳۶

  شیخ محمد دکتر -۳۷

 سرمد على محمد دکتر - ۳۸

  ایرى بردى تاج دکتر-۳۹

 سید شایسته دکتر-۴۰

 نفر ۱۳تعداد   -رشت  شعبه گیالن استان:  ۳0 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 اژدادی خلیل یاسرسید  دکتر .*۱

 گلچین دکترمحمد.۲

 نزهتی دکترعلیرضا.۳

 پور نورمندی دکترمحسن.۴

 سلیمانی آذر دکتر.۵

 جعفری ذاکر دکترحمید.۶

 صالحی محمد دکترکامبیز.۷

 موسوی محمد دکترسید.۸

 صابر علی دکتر.۹

 سعادت حمزه دکترسید.۱۰

 کریمی دکترنفیسه.۱۱



 نژاد رجایی دکتردکتر.۱۲

 بیگی شاه دکترنیلوفر.۱۳

 نفر ۱0۱تعداد  – سیاهکل و الهیجان شعبه گیالن استان:  ۳۱ پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

 محسنی حسام فریبا سیده دکتر*-۱

  توانا ذوقی مجید دکتر-۲ 

 صابر رامین دکتر-۳

 حسابی رضا محمد دکتر-۴

 خجسته آذری ابواافضل دکتر-۵

 زاده ملک طاهر محمد دکتر-۶

 الهیجی شکوهی عباس دکتر-۷

 یگانه بیز آتش لیال دکتر-۸

 فرجاد موسوی الهام دکتر-۹

 اصل شریفی السادات مریم دکتر-۱۰

 نظری مهشید دکتر-۱۱

 چافی اکبری علی دکتر-۱۲

 همیشگی صابر کاظم دکتر-۱۳

 پور قنبر علی دکتر-۱۴

 سرفراز دکترامیرحسین-۱۵

 گلباغی محمد دکتر-۱۶

 علیپور میرخسرو دکتر-۱۷

 پور نوروز مریم دکتر-۱۸

 پیروز معصومه دکتر-۱۹

 زاد شیر شیوا دکتر-۲۰

 بزرگمهر محمد دکتر-۲۱

 موید رضایی مهدی دکتر-۲۲

 علیزاده محمد دکترجواد-۲۳



 وثوقی ملیحه دکتر-۲۴

 فالح پور باقری دکتررضا-۲۵

 رمضانپور مجید دکتر-۲۶

 خواه آزاد محمدصادق دکتر-۲۷

 تبریزی محمدیان فهیمه دکتر-۲۸

 کامران سلیمانی آرشینه دکتر-۲۹

 محمودی مونا دکتر-۳۰

 زاد رستم الناز دکتر-۳۱

 جو صنعت مینا دکتر-۳۲

 لشکریان پی نبی فاطمه دکتر-۳۳

 فراهانی اله ذبیح دکتر-۳۴

 رادمریخی سحر دکتر-۳۵

 راد فالح دکترمهدی-۳۶

 علیدوست مائده دکتر-۳۷

 زندی نیلوفر دکتر-۳۸

 پور سید سیما دکتر-۳۹

 علیدوست شهره دکتر-۴۰

  تسلیمی اله حبیب دکتر-۴۱

 وجدانی پیروز دکتر-۴۲

 پور حسن خسرو دکتر-۴۳

 پور حسن مژگان دکتر-۴۴

 پشنگ رضا دکتر-۴۵

 کار محافظت فاطمه دکتر-۴۶

 تابش علی دکتر-۴۷

 پور محرم ساالر دکتر-۴۸

 افراسیابی پور محمد دکتر-۴۹

 شیخان لیال دکتر-۵۰

 عاقبتی حمید دکتر-۵۱

 پور ابراهیم زهرا دکتر-۵۲

 پورحاجی طیبه دکتر-۵۳

 محمدعلیزاده نادر دکتر-۵۴

 حدادی دکترمحسن-۵۵



 عبدالهی دکترحسن-۵۶

 ناصری دکترمریم-۵۷

 جوانپرست دکترمرتضی-۵۸

 کریمی جهانگیر دکتر-۵۹

 مهاجرفر دکترمریم-۶۰

 حریری دکترالناز-۶۱

 میرفالح مهتاب دکتر -۶۲

 کریمی صمد دکتر -۶۳

 تکامی فالح علی دکتر -۶۴

 دکترمسعودغالمی -۶۵

 نژاد قاسمی افسانه دکتر -۶۶

 دیباوند سمانه دکتر -۶۷

 جوانشیر بهاره دکتر -۶۸

 سهیلی ستاره دکتر -۶۹

 یوسفی آرمان دکتر – ۷۰

 امینی سهیال دکتر -۷۱

 روحی محمد دکتر -۷۲

 خواه وطن بهزاد دکتر -۷۳

 فرسام ناهید دکتر -۷۴

 پور غالمحسین الهام دکتر -۷۵

 فر روحانی فاطمه دکتر -۷۶

 ظهری حسن دکتر -۷۷

 ظهری المیرا دکتر -۷۸

 جوانشیر پریسا دکتر -۷۹

 زاده علوی کامران دکتر -۸۰

 قوامی مرسده دکتر -۸۱

 پور هادی زهرا دکتر -۸۲

 خائف ملیکا دکتر -۸۳

 مرادی فاطمه دکتر -۸۴

 گلزاری مریم دکتر -۸۵

 قاسمی واعظ فروغ دکتر -۸۶

 نیازیحسین دکتر -۸۷

 نیازی محمد دکتر -۸۸

 غالمی احسان دکتر -۸۹

 علینژاد دکترحلیمه -۹۰

 محمدپور حجت دکتر -۹۱



 پیشوازی انوش دکتر -۹۲
 صوفی رضایی مهرک دکتر -۹۳

 نژاد مرتضی فالح ریحانه دکتر -۹۴

  پور تقی امین دکتر -۹۵

 حکیمی بهرام دکتر -۹۶

 امیدی  بهرام دکتر -۹۷

 صفری فرشته دکتر -۹۸

 خلیلی عبدالمحمد دکتر -۹۹

 افرنگ طاهر دکتر -۱۰۰

 آقاجانی رسول دکتر -۱۰۱

 نفر  ۱7تعداد   – لرستان استان:  ۳2 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا  

 آبادی خرم زکیان فرزاد دکتر* -۱

 ورکوهی علی دکتر -۲

 مسعودی ستار دکتر -۳

 ملکشاهی محمد دکتر -۴

 پور خاکی اسما دکتر -۵

 محمودی عیسی دکتر -۶

 وند حاتم اهلل فضل دکتر -۷

 ابتهاج ایرج دکتر -۸

 رازانی صادق دکتر -۹

 پور سبزی قباد دکتر -۱۰

 پور سبزی فرشاد دکتر -۱۱

 حسنوند حامد دکتر -۱۲

 دلفان شیرین دکتر -۱۳

 فرد رشیدی هوشنگ دکتر -۱۴

 فر صالحی دکترمژگان -۱۵

 ولیزاده رضا دکتر -۱۶



 صفری امیر دکتر -۱۷

 نفر  ۱7تعداد   – ساری شعبه مازندران  استان:  ۳۳ پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

      

 : کنندگان ءامضا

         فر وحدتی مجید دکتر *

   رضوانی رضا محمد دکتر-۱

  حسینی احسان سیددکتر -۲ 

 مرشد اتابک-۳

 زاده عباس نقی-۴

 جانی عالمرضا-۵

 هاشمی سعید-۶

 ذبیحی علی-۷

 شاکری مجید-۸

 ثبوتی فرهاد-۹

 دباغیان ایمان-۱۰

 نقوی سعید-۱۱

 نخعی علی-۱۲

 برزگر خلیل-۱۳

 سوری فاطمه-۱۴

 آرمین مهران-۱۵

 مسگرانی عباس-۱۶

  



 نفر ۱تعداد   – بابلشعبه مازندران  استان:  ۳4 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا 

    دانشور امیری عباس  دکتر*      

 نفر 6  تعداد – مرکزی استان:  ۳5 پیوست 

 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

                 

 : کنندگان ءامضا

 افالکی فلک کاوه دکتر*-۱

 بیانی دکتر-۲

 دکتر کاویانفر-۳

 مرتضایی مستوره دکتر خانم -۴

  شیری امین دکتر-۵

  زاهدی امیرعباس کترد-۶ 

 نفر  4تعداد  – هرمزگان استان:  ۳6 پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

           ساالری عیسی دکتر *     

  مشایخی حسین دکتر-۱

 عامری لیال دکتر-۲

 افرا رضا محمد دکتر-۳



نفر ۱تعداد  –: استان همدان  ۳7پیوست   

 
 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

    حیدریان فخرالدین دکتر*      

 نفر  2۱تعداد   – یزد استان:  ۳8 پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا

         اعظم نواب علیرضا  دکتر *      

 ناظمیان رضادکتر  -۱

 زارع داوود دکتر-۲

 زاده عادل مسعود دکتر-۳

 حجت لیلی دکتر-۴

 رستگاری محمد دکتر-۵

 زاده تبریزی مهدی دکتر-۶

 نسب موسوی مجید دکتر-۷

 مروستی رومینا دکتر-۸

 ساالری مهدی دکتر-۹

 رضوی حسین دکتر-۱۰

 کرباسی اخوان حسن دکتر-۱۱

 زارع علی محمد-۱۲

 دکتر فرزاد دهقان-۱۳

 دکتر محسن دعایی-۱۴

 دکتر محمد زمانی باجگانی-۱۵

 زارع تقی محمد-۱۶



 جهانگیری فردکتر امید -۱۷

 دکتر استبرقی-۱۸

 دکتر سلمان دهقانی-۱۹

 دکتر ثابتی اشرف-۲۰

 نفر 4تعداد   – دانشجویان دندانپزشکی:  ۳9 پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از دندانپزشکی ایران در سراسر کشوراعضای جامعه  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا 

  یزد یدانشجو حسینی حاجی محمدرضا-۱

  بهشتی شهید یدانشجو یاسری مینا-۲

 اصفهان آزاد دانشجوی اکبری موسی بهامین-۳

 رفسنجان دانشجوی مظفری سعید محمد-۴

 نفر 0تعداد  – رشته های علوم دندانپزشکی:  40 پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از دندانپزشکی ایران در سراسر کشوراعضای جامعه  و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 ......: کنندگان ءامضا

 نفر 7تعداد   –جامعه دندانسازان ایران :  4۱ پیوست 
 

 کمیته روسای دندانپزشکی، تخصصی های انجمن ،عالی شورای اعضای و پیشکسوتاننفر از  ۲.۰۰۰ نامه اعتراضی بیش از   "

 باره چند تعویق و کاندیداها صالحیت بررسی روند از اعضای جامعه دندانپزشکی ایران در سراسر کشور و جامعه شعب و ها

 " انتخابات کمیته و مدیره هیئت از حمایت اعالم و ایران دندانپزشکی جامعه انتخابات

 

 : کنندگان ءامضا 

  نژاد هاشم فرید*-۱

  میرجاللی حمیدرضا -۲

  امامی اسحاق -۳

  بهرامیان سعید -۴



 یوسفی محمدجواد -۵

  رضایی جواد -۶

  مقدم رعنایی حمید -۷


