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پیام کتبی مشترک رئیسجمهور و نخستوزیر پاکستان به رهبر انقالب تسلیم دکتر والیتی شد

پیامندامت

از مرزها حفاظت بیشـــتری انجام دهند و این نوع حوادث دیگر تکرار نشـــوند و

وزیر راهآهن فدرال پاکستان پیام کتبی مشترک رئیسجمهور و نخستوزیر این
دکتر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب در امور بینالملل در دیدار با شیخ رشید

کشـــورهای دیگر مانند عربستان سعودی و صهیونیستها در روابط دو کشور

احمد وزیر راهآهن فدرال پاکستان ،ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار اظهار
داشـــت« :رابطه دو کشور ایران و پاکســـتان ،رابطهای برادرانه ،خوب و سازنده

است و برقراری روابط اقتصادی و ساخت خط راهآهن تجاری که از ایران ،چین
و پاکســـتان میگذرد یکی از راههای مســـتحکم کردن روابط است ».والیتی با
اشـــاره به بروز برخی حوادث ناگوار افزود« :اما بعضی اوقات حوادثی میان دو

کشور رخ میدهد که موجب اختالل در روابط میشود ،از جمله حمالت اخیر

پاکســـتان کشوری قدرتمند است و قادر به کنترل و مراقبت از مرزهای مشترک

اســـت تا به این اقدامات تروریستی پایان دهد و وزیر در این مالقات قول داد که

گروههای تروریســـتی در سیستان و بلوچستان که از خاک پاکستان وارد ایران

کشور را جهت تقدیم به محضر رهبر معظم انقالب تسلیم علیاکبر والیتی کرد.

خواسته شد پاکستان در مراقبت از مرزهای دو کشور اهتمام بیشتری داشته باشد.

مقامات پاکســـتانی قول دادهاند که حفاظت از مرزهای مشـــترک میان ایران و
پاکستان را افزایش دهند».

شـــدند و باید برای رفع این شرایط اقدام کرد .دولت پاکستان نباید اجازه بدهد

شیخ رشید احمد ،وزیر راهآهن فدرال پاکستان نیز گفت« :من آقای والیتی را از قبل

تاثیر ســـوء بگذارند و بحران در مرزها ایجاد کنند و امنیت جان مرزبانان دالور و

که با ایشان دارم و در این دیدار درباره موضوعات زیادی درخصوص روابط دو جانبه

مردم شریف ما و جمهوری اسالمی ایران را به خطر بیندازند».

در زمانی که وزیر امور خارجه ایران بودند میشناســـم و امروز سومین دیداری است

گفتوگو کردهایم و امیدواریم بتوانیم روابط فیمابین را با کشور دوست و برادر ایران

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بینالملل تاکید کرد« :گروههای تروریستی که

بهبود ببخشـــیم ».وزیر راهآهن فدرال پاکســـتان تصریح کرد« :امیدواریم با کمک

شدند ،تجهیزات و امکانات خود را از عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تامین

تمام دنیا از جمله جمهوری اســـامی ایران بهبود بخشد و به همین دلیل است که

اخیرا در سیستان و بلوچستان موجب شهادت جمعی از پاسداران انقالب اسالمی

میکنند و از آنجا حمایت مالی میشوند ».والیتی خاطرنشان کرد« :در دیدار امروز

یکدیگر بتوانیم بر مشـــکالت فائق آییم .عمرانخان مایل است روابط پاکستان را با
امروز اینجا هستم».

سفر پراهمیت بشار اسد به تهران و مذاکرات منتشرشده نشان از آغاز دوره جدید از تقویت گفتمان جمهوری اسالمی در منطقه دارد
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فرهیختــگان ســفر چنــد هفتــه پیــش بشــار اســد

و روســیه در معــادالت میدانــی اثرگــذاری دارد .در

بود که تمامی رســانههای موثر بینالمللــی از همان

نیــز مجــاب بــه حضــور در ســوریه کنــد و از ظرفیــت

رئیسجمهــور ســوریه به ته ـران آنقــدر حائــز اهمیت
ابتدای انتشــار به صــورت ویــژه بــه آن و محتــوای رد و

بدل شــده در دیدارها و حتی تصاویر منتشرشــده آن

نفــر تخمیــن زده میشــود .ایران طــرح غــرب و ترکیه

ســوریه اســت کــه در مســائل داخلــی تصمیمگیــری

تروریس ـتهای مورد حمایــت ترکیه و کردهــای مورد

توگو
داد ،ســفر بنیامین نتانیاهو به مســکو برای گف 

ایــن پرونــده ای ـران بــا تیزبینــی توانســت روسهــا را

برای اســتقرار نزدیــک  80هزار نیروی نظامی شــامل

ایــن کشــور بــرای نابــودی گروههــای تروریســتی

حمایــت آمریــکا در شــمال شــرق ســوریه را توطئهای

بهرهبــرداری کنــد .نقشآفرینــی ســپاه قــدس در

پرداختند .اما تحلیلها درباره این ســفر با اســتعفای

ســفر اســد بــه ای ـران ،ایــن پیــام را بــه مســکو و آنــکارا

وزیر امور خارجــه ایران خیلــی زود تغییر جهــت داد و

ســوریه موثــر هســتند امــا دمشــق ،هیچکــدام از این

کشــور حــاال میخواهــد ائتالفــش در ســوریه را از فاز

رســانههای بینالمللــی تــاش کردنــد از ایــن اتفاق،

ب ـرای تحتالشــعاع ق ـرار دادن این ســفر بهــره ببرند.
ایــن رویکــرد نیــز باعــث شــد اهمیت نخســتین ســفر
اســد بــه ته ـران پــس از هشــت ســال و نیــم و بهویــژه

پــس از بحـران ســوریه ،کمتر مــورد توجــه قـرار گیرد.
اکنــون کــه دوهفتــه از ایــن ســفر گذشــته اســت و

ظریــف همچنان وزیــر امــور خارجــه اســت و جزئیات
بیشــتری از ماجرای این ســفر منتشر شــده ،میتوان

بــار دیگر بــه بررســی اهمیــت ایــن ســفر پرداخت.
پیام از تهران به مقصد جهان

منتقل کــرد کــه هرچنــد ایــن دو کشــور در روند صلح
دو کشــور را بــه انــدازه ایـران قابــل اعتمــاد نمیداند.

روشــنی داشــت .در ماههــای گذشــته بســیاری از

«آقــای بشــار اســد را نیــروی قــدس ســپاه بــه ته ـران
جانشــین فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران را

کــه ایــن بــار از ته ـران بــه جهــان اعــام کــرد پیونــد

کســانی درک میکننــد کــه از نزدیــک بــا تحــوالت

میدانــی و سیاســی در پرونده ســوریه آگاه باشــند .از
ابتــدای بحـران ســوریه چندین کشــور تــاش کردند

بــه نقشآفرینــی در دمشــق بپردازنــد .کشــورهای

حاشــیه خلیجفــارس ،ترکیــه ،اروپــا و آمریــکا بــا
میلیاردهــا دالر ســرمایهگذاری روی گروههــای
تروریســتی ،یــک ســوی ایــن میــدان چشــمانتظار

ســقوط دولت اســد و نابودی محــور مقاومــت بودند.
در ســوی دیگــر ایــن میــدان ،تنها یــک کشــور بهطور
قاطع از ســوریه دفــاع میکــرد و آن ایران بــود .اکنون

امــا بســیاری از کشــورهایی کــه در ابتــدا در ســوریه

نقشآفرینــی میکردنــد ،تنهــا نقــش ناظــر را ایفــا
میکننــد و ایــن ایــران اســت کــه بــه همــراه ترکیــه

مــورد تفقد رهبــر انقالب قـرار گرفــت .او نه از دمشــق
ته ـران و دمشــق ناگسســتنی اســت.

امان را در دســت گرفته و «خط امتداد محور مقاومت

«حائــل» در شــمال شــرقی ســوریه ،چهــار سیســتم

ای ـران مخالف حضــور آمریــکا در منطقــه اســت و این

در برابــر مســیر نفــوذ زمینــی ایـران بــه ســوریه ایجــاد

تهران-بغداد-دمشق-بیروت» را تحت نظر بگیرند .اما

موضوع را در جریان ســفر اســد بــه تهران ،بــه او اعالم
کرده کــه حضور آمریــکا در مرز عـراق و ســوریه توطئه

جدیدی ب ـرای آینــده ســوریه اســت .هرچنــد در خبر

منتشرشــده از دیــدار اســد بــا رهبــر معظــم انقــاب،

مجزا را طراحــی کرده اســت تا بتواند ســدی یکپارچه
کنــد .در صــورت ایجــاد سیســتم حائــل در شــمال

شــرقی ســوریه شــاید بتــوان آن را مســتحکمترین
و مهمتریــن سیســتم از چهارگانههــای آمریــکا در
مناطــق شــرقی ســوریه دانســت ،زیـرا برخــاف دیگر

اطالعــات بیشــتری منتشــر نشــده اســت اما بــه نظر

التنــف روســتایی در صحــرای ســوریه (البادیــه) در

کشــور باشــد و باید در آینــده نزدیــک شــاهد افزایش

باشــد؛ بخشــی ترکی و بخشــی غربی .بخــش مربوط

دارد .ایــن روســتا بــه دلیــل واقــع شــدن روی محــور

ایــن منطقه اســتراتژیک باشــیم.

منطقــه مثلــث مــرزی بیــن ســوریه ،عـراق و اردن قرار
دمشــق -بغــداد و نزدیکــی بــه نقطــه مــرزی مشــترک

ســوریه ،ع ـراق و اردن از اهمیــت اســتراتژیک ویژهای
در نبرد بیــن طرفهای مختلــف در ســوریه برخوردار
اســت .آمریکاییها چندین پایــگاه در محدوه التنف

و در مــرز ع ـراق و ســوریه ایجــاد کردهانــد تــا آنگونــه
که منابــع آگاه بــه روزنامــه «االخبــار» لبنــان گفتهاند

مســیر بینالمللی بین بغداد و دمشــق و بین بغداد و

کلیــدواژه ســفر اســد به تهـران بــود .این ســفر نشــان

داد توافقــات پشــت پــرده در جریــان اجالسهــای

ناشــی از تشــکیل ایــن منطقــه حائــل خواهند شــد.

مناطق این ناحیه دارای جمعیت زیــاد و منابع کافی

تمرکز ایران و سوریه بر التنف

اعتمــاد بــه تهـران دربــاره آینــده ســوریه ،اصلیترین

مناطق شرقی و شمالی این کشور نیز دچار بیثباتی

اتحادیــه عــرب را منــوط بــه تغییــر نگــرش ســوریه

اشــاره کــرده بــود امــا اینبــار بـرای نشــان دادن ایــن

تکمیل محور مقاومت

ســوریه بــه اشــغال درخواهــد آمــد و در ضمــن دیگــر

شــده بودنــد .اعـراب حضــور ســوریه در نشســت آتی

گذشــته بارهــا بــه ارتبــاط مســتحکم ای ـران و ســوریه

تهـران آمــد تــا در برابــر مذاکـرات اسـرائیل و روســیه،

ســنگین نیروهای نظامــی ائتالف غربــی در آن عمال

کشــورها خواهــان خــروج نیروهــای ایرانی از ســوریه

ارتبــاط ،شــخصا بــه تهـران آمد و بــه صــورت ویــژه نیز

آورد ».اهمیــت ایــن جملــه ســردار اســماعیل قاآنی،

«واکنــش» وارد اقدامــات «کنشــی» کنــد .در صــورت

موضعگیــری عملــی داشــته باشــد.

بخــش زیــادی از مناطــق مهــم مــرزی و دارای منابــع

بــه ایــن پیــش شــرطها بودنــد .اســد در ســالهای

ایــن رابطــه حیــرتزده کــرد .اســد حتــی اجــازه نــداد

ســوریه و تســلط دولــت ســوریه بــر بخــش اعظــم این

عالوهبر روســیه و ترکیه ،ســفر اســد برای کشــورهای

عربــی ،غربــی و بهویــژه رژیــم صهیونیســتی نیــز پیام

ته ـران هــم روسهــا و هــم رژیــم صهیونیســتی را در
نتانیاهــو به مســکو برســد و درباره ایـران بگویــد .او به

تشــکیل منطقه حائل در ناحیه شــرق ف ـرات و تجمع

نســبت بــه ایـران کــرده و همــه منتظر پاســخ دمشــق

دربــاره خــروج ایــران از ســوریه بــود .ســفر اســد بــه

خطرنــاک میداند کــه نبایــد در برابــر آن کوتــاه آمد.
ایـران بــا توجــه بــه تامیــن  90درصــد از اهدافــش در

اشــتباه و بدوقت اینســتاگرامی محمدجــواد ظریف،

میکنــد .مســاله دیگــر کــه ایــن ســفر را مهــم جلــوه

میرســد تســلط بر این منطقــه ،اولویت راهبــردی دو

فشــار ارتــش ســوریه و عـراق بـرای در اختیــار گرفتــن

«کنش» به جای «واکنش»

از حضور داعــش در محــدوده التنف تا بوکمــال و نیز
تقویت کردها در شــرق فرات و درنهایت ایجاد منطقه

سازمان تـــــوزیع روزنامه

دیدار پس از نشست ضدایرانی ورشو

در نشســت ضدایرانــی بهمــن مــاه ورشــو ،آمریــکا دو

و اس ـرائیل و دیگــری هماهنگــی بینالمللــی علیــه

ســوریه اســت امــا نمیتوانــد بـرای آینــده این کشــور

هــدف را همزمــان دنبال میکــرد؛ یکی پیونــد اعراب

شــامل میشــود .ترکیــه قصــد دارد بیــش از  50هزار

برعهده داشته باشند که تعدادشــان بالغ بر  30هزار

تعیینتکلیف کند .ســفر بشــار اســد به تهـران آن هم
بــدون اطــاع روسهــا و در بیخبــری کامــل دیگــر

بنشــاند .بشــار اســد پــس از ایــن نشســت ضدایرانی

پیــش از این ســفر ،در یــک دیــدار عمومــی انتقادات

حمایــت مســتقیم و پشــتیبانی از نظامیــان کــرد را

نــدارد .مســکو بخشــی از ائتــاف علیــه تروریســم در

ایـران .آمریکا موفق شــد مقامات عرب و نخسـتوزیر

کند ،به تهران آمد تا مشــخص شود ســوریه همچنان

جنوب به شــمال بــا ایجاد پایــگاه در التنــف ،حمایت

در ســوریه و نیــز عــزم اروپــا ب ـرای اســتقرار نظامیــان

بیشتر در شرق ســوریه ،برای دمشــق ارزش چندانی

شــده اســت .منطقه امن محــدودهای به طــول 450

صــد نظامــی آمریکایــی بــه همـراه نظامیــان اروپایی

در شــرق ســوریه یا اظهارات ترامــپ و برخــی اعضای

کنگــره دربــاره باقــی مانــدن نیروهــای آمریکایــی

بــه ترکیــه از ســوی آنهــا «منطقــه امــن» نامگــذاری

کند .درســت در جنــوب منطقه امــن قرار اســت چند

ادلــب و صحبــت از ایجــاد منطقه امــن توســط ترکیه

بایســتد و مانــع چنیــن اقدامی شــود.

کــه انتظار میرفت یــخ روابط اعـراب و اسـرائیل را آب

آمریکا بــه زعم خــود میخواهد تمــام مرز بین کشــور

دوجانبــه روســای جمهــور ترکیــه و روســیه بــر ســر

ایــن توطئــه هشــدار دادنــد تــا او مقابــل ایــن توطئــه

اســت .منطقه حائل البته قرار اســت دارای دو بخش

تروریســت مورد حمایت خود را در این منطقه مستقر

عراق و ســوریه را مسدود سازد .این کشــور به ترتیب از

رهبــر انقالب بــر همین اســاس بــه بشــار اســد درباره

رژیم صهیونیســتی را در زیر یک ســقف کنار یکدیگر

کیلومتر و عمــق  32کیلومتر را در مرز ترکیه و ســوریه

س ـران روســیه ترکیــه آلمــان و فرانســه و اجالسهای

طرفهــا حتــی برخــی نهادهــای دولتــی ســوریه و
ایران نشــان داد ســطح روابط سـران عالی رتبه تهران

و دمشــق راهبــردی اســت .دمشــق در ایامــی کــه زیر

بمبــاران گروههــای تروریســتی تــا آســتانه ســقوط

بخشــی از ائتــاف ضدصهیونیســتی اســت .او البته

پیــش رفــت ،از محــور مقاومــت جــدا نشــد و حــاال که
از بحران ســقوط رهایــی یافته و قــد علم کرده اســت،

تنــدی را علیــه رجــب طیــب اردوغــان رئیسجمهــور

بهطــور حتــم مصممتــر از قبــل در کنــار ایـران و عراق

ترکیــه مطــرح کــرد و بخشهایــی از بیانیــه ســوچی

بــه ایفای نقــش خــود خواهــد پرداخــت .شــاید دیگر

که بــا هدایــت ترکیــه تصویب شــده بــود را زیر ســوال

برای تهران و دمشــق ،تروریس ـتها مســاله نباشند و

بــرد .حضــور اســد در ته ـران نشــان داد دیگر ســوریه

مســاله اصلــی رژیم صهیونیســتی باشــد.

 ،2019ســوریه ســه ســال پیش نیســت و ایــن دولت

آگهی فراخوان جذب نیرو
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمانی بیمارستان امام سجاد(ع) و کلینیک دندانپزشکی به شرح جدول ذیل به صورت قرارداد کار معین نیروی انسانی جذب

@D e p a r t m e n t o f D i s t r i b u t i o n

نماید .لذا واجدین شرایط جهت ثبتنام در وقت اداری از تاریخ  18لغایت  21اسفند به مدت  4روز به امور اداری بیمارستان امام سجاد(ع) واقع در بلوار شهریار ،خیابان گلکار مراجعه نمایند.

تلفکس)021( 66348011-12 :

تلفن041-33286770:

شرایط عمومی :نداشتن منع استخدام ـ حداکثر سن  30سال ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان ـ متقاضیان نبایستی با مسئوالن و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی

واحد تبریز و مراکز تابعه و بیمارستان نسبت فامیلی داشته باشند.

مدارک عمومی :اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات شناسنامه  -اصل و کپی پشت رو از کارت ملی – اصل و کپی کارت پایانخدمت یا معافیت (برای آقایان)  2 -قطعه عکس 4*3

Advertisement`s Organization

تلفن)021( 66348046-66348018 :
فکس)021( 66348017 :

سازمان آگهیهای روزنامه

ایمیلa66348018@gmail.com :

ردیف

شرح شغل

1

پرستار

27

2

کمکبهیار

9

8

3

کارشناس رادیولوژی

3

1

4

کارت ،ســـند کمپانـــی ،بـــرگ ســـبز و ســـند مالکیت

تحقیقات با شـــماره  49485مفقود گردیده است و فاقد

امیرالمومنینارسالنماید.

شـــماره موتور  12489175246و به شـــماره شاســـی

به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات به نشانی

بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری مـــزدا  3مـــدل 88

 271 – 14ط  12مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

بلوار شهدای حصارک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

خودرو پژو ســـواری مـــدل  89به رنگ ســـفید روغنی به
 NAAM 01 CA 2 BR 536800و بـــه شـــماره پـــاک

اعتبار میباشـــد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را
تهران ،انتهای بزرگراه شهید ســـتاری ،میدان دانشگاه،

تحقیقات – کدپستی 1477893855 :صندوق پستی:

بـــه رنـــگ ســـفید روغنـــی بـــه شـــماره شاســـی

S1412290724359بهشمارهپالک 362– 14ط 48به

درمقطعکاردانیرشتهکامپیوترصادرهازواحددانشگاهی

مقطع کارشناسی پیوسته رشته حسابداری صادره از واحد

روغنی به شـــماره موتور  3966558و به شـــماره شاسی

ناممحمدچنانیمهرمفقودوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

فرزندمحمدباقربهشمارهشناسنامه49048صادرهازتهران

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب شـــهره شکرزاده فرزند

سمایکرجباشماره1/190324مفقودگردیدهاستوفاقد

مقطعدکتریتخصصیرشتهروانشناسیوآموزشکودکان

دانشگاهآزاداسالمیواحدکرجبهنشانیکرج،رجاییشهر،

محبوب به شماره شناســـنامه  1664صادره از تهران در
اســـتثنایی صادره از دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد علوم و

اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به
تقاطع بلوار شهید موذن و استقالل ،مجتمع دانشگاهی

فرزندسپهداربهشمارهشناسنامه 73صادرهازبویراحمددر
دانشگاهی یاسوج به سریال  0810446مفقود گردیده

است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرکرابهدانشگاهآزاداسالمیواحدیاسوجنشانییاسوج،

بلهزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ارسال نماید.

4

دارا بــودن مــدرك تحصيلــي دیپلــم بهيــاري و يــا ديپلــم بــا مــدرک کمــک بهیــاری یــک ســاله معتبــر و داراي
حداقــل  3ســال ســابقه كار مفيــد در مراكــز درمانــي
دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس رادیولوژی و مدارک دورههای گذرانده شده

5

کارشناس اتاق عمل

7

4

11

دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس اتاق عمل و مدارک دورههای گذرانده شده

6

کارشناس هوشبری

4

-

4

دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس هوشبري (بيهوشي) و مدارک دورههای گذرانده شده

7

کارشناس آزمایشگاه

2

2

4

دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس علوم آزمایشگاهی و مدارک دورههای گذرانده شده

10

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب میالد صیادیصومعهعلیا

17

گذرانــده شــده

1

نجمهحمزهپورشرفندمفقودوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
مدرکفارغالتحصیلیاینجانبهمریمفرخیچنارستانسفلی

19

46

دارا بــودن مــدرك تحصيلــي لیســانس و باالتــر در رشــته پرســتاری و داشــتن پايــان طــرح و مــدارک دورههــای

-

9

برگ ســـبز خودرو پراید ســـواری مدل  90به رنگ سفید –

مرد

زن

1

8

 14515/775ارسال نماید.

کارشناسبهداشت

تعداد

دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس مهندسی بهداشت محیط و مدارک دورههای گذرانده شده

 NAGCSX 7 CC 11 C 10228و بـــه شـــماره موتـــور

 LF 10759202و به شماره پالک  971 – 66ق  46به نام

جنسیت

شرایط احراز

11
12

محیط

تکنسین امور دارویی
كارشناس امور اطالعات
سالمت
كارشناس پروتزهاي
دندانی
بهداشتكار دهان و
دندان
مسئول پذيرش و اسناد
پزشكي

2

2

4

2

1

3

2
3
1

1
8
-

3
11
1

دارا بــودن ليســانس مرتبــط و يــا مــدرك تحصيلــي حداقــل دیپلــم علــوم تجربــی و داراي حداقــل  3ســال ســابقه
كار مفيــد در مراكــز دارويــي و مــدارك دورههــای گذرانــده شــده
دارا بــودن مــدرك تحصيلــي لیســانس فنــاوری اطالعــات ســامت ،انفورماتیــک پزشــکی ،مدیریــت خدمــات
بهداشــت و درمــان و مــدارک دورههــای گذرانــده شــده
دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ساخت پروتزهای دندانی و مدارک دورههای گذرانده شده
دارا بــودن حداقــل مــدرك تحصيلــي ديپلــم تجربــي بــه همــراه گواهــي معتبــر بهداشــتكار دهــان و دنــدان و
دســتياري دندانپزشــكي و داراي ســه ســال تجربــه مفيــد در مراکــز درمانــی
دارا بودن مدرك تحصيلي لیسانس مدارک پزشکی و مدارک دورههای گذرانده شده

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

