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  دانشکده پزشکی
  رشته و مقطع  م خانوادگینام و نا  ردیف

  Ph.D –مطالعات اعتیاد  فهیمه محسنی  1

  )ارشد(کارشناسی  بیوتکنولوژي  کبري فروغی گروي  2

  )ارشد(کارشناسی  نانوتکنولوژي  فاطمه نیک مهر  3

  عمومی) يپزشکی (دکتر  د لطفی پورمحم  4

  عمومی) يپزشکی (دکتر  نیلوفر کاویانی  5

  عمومی) يپزشکی (دکتر  مهسا کالنتري  6

  عمومی) يپزشکی (دکتر  الهام انگورج تقوي  7

  عمومی) يپزشکی (دکتر  فاطمه نورزاده  8

  عمومی) يپزشکی (دکتر  مریم لطفی  9

  عمومی) يپزشکی (دکتر  سیدرامین الیاسین  10

  عمومی) يپزشکی (دکتر  مهناز ابوعلی  11

  عمومی) يپزشکی (دکتر  مرجان فیروزآبادي  12

  عمومی) يپزشکی (دکتر  زهرا زنگنه ابراهیمی  13

  عمومی) يپزشکی (دکتر  نسرین عباسیان نقنه  14

  عمومی) يپزشکی (دکتر  فاطمه قابل  15

  عمومی) يپزشکی (دکتر  کیوان بلوچی  16

  عمومی) يپزشکی (دکتر  مریم ابراهیمیان  17

  عمومی) يپزشکی (دکتر  د باقريمسعو  18

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  پرستاري و مامایی دانشکده
  رشته و مقطع  م خانوادگینام و نا  ردیف

 )Ph.D(بهداشت باروري   مریم قربانی  1

  )ارشد(کارشناسی پرستاري سالمندي   منیره سادات حسینی  2

  )ارشد(کارشناسی  پرستاري مراقبتهاي ویژه  شهرام نصراله زاده  3

  )ارشد(کارشناسی  پرستاري مراقبتهاي ویژه  محمود زنگنه قاسم آبادي  4

  )ارشد(کارشناسی  مشاوره در مامایی  سارا محمدي  5

  (کارشناسی)پرستاري   الناز صادقی  6

  (کارشناسی)پرستاري   زهرا یوسفی  7

  (کارشناسی)پرستاري   مبینا کردي  8

  کارشناسی)(پرستاري   مجتبی سرابی  9

  (کارشناسی)مامایی   فاطمه مروي زاده  10

  (کارشناسی)مامایی   سمیرا نسري  11

  (کارشناسی)مامایی   یاسمن کریمی  12

  (کارشناسی)مامایی   فریبا امیدي  13

  )کارشناسی ناپیوسته(مامایی   فاطمه مالکیان  14

  )کاردانی(فوریتهاي پزشکی   سجاد قلعه آقابابایی  15

  )کارشناسی ناپیوسته(فوریتهاي پزشکی   ب پورمصطفی ادی  16

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  پیراپزشکیدانشکده 
  رشته و مقطع  م خانوادگینام و نا  ردیف

  )کاردانی( سالمت دهان و دندان  فاطمه یونس آبادي  1

  )کاردانی(سالمت دهان و دندان   سهیال شریفیان  2

  (کارشناسی)اتاق عمل   سارا صولتی  3

  (کارشناسی)اتاق عمل   نسترن نوروزي  4

  (کارشناسی)اتاق عمل   سمیرا عارفی  5

  (کارشناسی)هوشبري   زهرا مسعودي ساسنگ  6

  (کارشناسی)هوشبري   آیدا اکبرزاده ذوالبین  7

  (کارشناسی)هوشبري   فرناز نظري مهر  8

  (کارشناسی)علوم آزمایشگاهی   طلیعه اسماعیلی  9

  ناسی)(کارشعلوم آزمایشگاهی   داوود محمدي  10

  
  

  دانشکده بهداشت
  رشته و مقطع  م خانوادگینام و نا  ردیف

  (کارشناسی) بهداشت حرفه اي  عاطفه جبله  1

  (کارشناسی)بهداشت حرفه اي   قمر قربقلی  2

  (کارشناسی)بهداشت حرفه اي   سیده الهه حسینی  3

  (کارشناسی)بهداشت محیط   رویا طالبی  4

  اسی)(کارشنبهداشت محیط   فاطمه تجري  5

  (کارشناسی)بهداشت محیط   زهرا محمدي چنگیزي  6

  (کارشناسی)بهداشت عمومی   سمیرا جهان تیغ  7

  (کارشناسی)بهداشت عمومی   محمد اردستانی رستمی  8

  (کارشناسی)بهداشت عمومی   سحر مالشهري  9

 


