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 اساتید مشاور دانشکده پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 69-67

 

 دکتر ناصر خلج

           

5951015159بهزاد چوپانی                  

5955550119مریم اسدی                     

5155555159یاسین حسن زادگان            

5955550195سنا جعفری درخشان           

5955550199   زهرا سادات موسوی نژاد   

5955555119مادح احمدی                     

5955555115زهرا آب خضر                  

5955555110جواد اباذرلو                     

5955550105سیما زکی                        

5951015159صادق حاجی خضری           

5155555159ایمان ثروتی                      

5955550195زکی                    سنور   

51555551195سامرند رسولی اقدم             

5955555119معصومه اصغری اغچه دیزج    

5955550119معصومه مهدیلو                    

 

 

 دکتر معصومه جوانمرد

 

5951015119روژین باباخانی              

5951015119مهدی پریا                     

5955550119استادی               فاطمه   

5955550119فاطمه اسدی                   

5155555119مهتا قاضی ساطانی           
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5155555115شیما لطفی                     

5955550199مهدیه شکرانی                 

5955550119شیرین احمدزاده                

5955550119راحیل اعظمی                  

5951015199فرزانه یاری                  

5955550119زهرا اعلم الهدی              

5155555109معصومه رزمی               

5955550110اکرم احمدزاده                 

5955555109فائزه سورچی                 

5955550155لیال بادغن                      

 

 دکتر شیوا روشن میالنی

 

5151015119         زهرا اسفندیاری    

5155550159         ندا جعفرپور         

5155555100        مریم حیدری پارام    

5155555109        پروین خالقی          

5955550191فریماه لیثی                    

5955550195سیده طرالن میرزهره        

5151015159ایالر حسن پور                

5155555115احسان عیوضی                 

5955555115امیر حسین احمد جهان بخشی     

5955555110نازلی اصغر رضائی              

5151015190مهدی علی پوری                 

5151015191رضا قاسم پور                    

5951015119ثمین ایمان زاده                    

5955555119                 سرور محمودی   

5955555119فائزه شیرزاده ملکی               

5951015151راضیه پیربوداقی                  

 

 



[Type text] 
 

 دکتر سیعد قوام زاده

 

   

5155555119     امیر رضا اردشیری     

5155555111ارکان آقایاری                

5155550119محمد ارخوان                 

5955555111افشاری                سارا   

5955555119مهدی ایمانلو                  

5955550119مریم افتخارنحلی              

5955550151مرضیه این                    

5951015159سعید حاجی عباسی           

5951015105رامیار حیدری فر              

5955555199ایدین طجرلو                

 

 

 

 

 دکتر باقر پورحیدر

 

5955550115   امیر حسین ابراهیم دخت سوره     

5951015119                  علی الهیاری ایگدیر  

5155555159        فرید جهانشاه لو                 

5155555159           محمود چشم براه             

5955555119عاطفه درویشی                         

5955555115یاسمن تمدن                              

5955555151پوریا جعفری                             

5555550195         زهرا فرخار                    

5955550115         می               ناصر ابراهی  

5951015109محمد رضا دوستی رضایی             
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5155550119                 هادی احمدی            

5955555119الله مهدی اکبری                        

5951015199میالد شفیعی راد                         

5955550190احمدعلی اصغرلو                        

5955550109آیدا رزمی                                

 

 دکتر یوسف رسمی

 

5155550115      یگانه اکبری                

5155555155روژین بیگ زاده بابامیری     

5155555150       ریحانه تفلیسی هریس       

5955550110  میرسعید ابوطالبی کهنه شهری    

5955550111         ارمان استادعلی            

5955550119        امیر اسمعیل لو             

5955550119     هادی اکبری نژاد حاتمی     

5951015109محیا روغنی                      

5955555119معصومه اصغری اغجه دیزج      

5955555111        ایسان افراز               

 

 

 دکتر احد زینالی
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5951015199     احمد نظر پور اکبری    

5955555155مهدیه حاجی                   

5955550150                    شیما بالدی  

5955550151محمد رضا بیگی                

5955555119مهدی اکبری الله                

5955555119صبا امیری پارسا               

5955555119محمد امین ایمانی               

5955555119ثمین بالل زاده                   

5955555115                نازیال پاشایی     

  5955555155سید محمد ترابی                

 

 

 دکتر محمد یوسفی

 

5155555199       فرزانه عبدی        

5155555190       علی شیخالری      

5151015199       مهدی عباسی گزنق  

5955550159حسین پورمحمود            

5955550159سما حداد طال تپه          

5955550159المیرا حقیقت منش          

5951015109ارسالن سلطانی             

5155555105میالد سفیدی                  
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5955555150لیال تیغی مهر اباد           

5955555159هادی حدادی                 

 

 

 دکتر عادل محمد زاده 

 

5955550191ای الر شکورزاده       

5955550199مرادیان       هوشمند   

5955550190مهدی وثوقیان           

5155555119صدرا قراتپه لو         

5951015191علی نعمتی              

5955550109سهیل رضایی          

5555555199میالد هجازاد            

5955555151مهدی حسام              

5955555159الهه حسنی قره چال      

5955555159ی بهادری   سینا حیدر  

5155550191شراره رحمانی            

5155550109فاطمه شهروزفر          

5155550191حسن مالیی               

5955555191ریحانه عسگری          

5155550199هیوا محمد امینی         
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 دکتر صابر یوسفی

 

5951015199علی سینا نژادی             

5155550195      مسعود عباسی        

5955550109مهرداد رشید زاده          

5951015110فرزانه آقاسی                 

5951010119علیرضا پهلوانی               

5955550159المیرا حقیقت منش            

5955550159زهرا حمادی                  

5955550155شکوفه حمیدزاده              

5951015190           سجاد شیعه زاده     

5555555119صدرالدین قهرمانی            

5951015105مسعود شرابیانی چیانه         

5951015115فاطمه اصل رحیمی            

5951015150امین جسمانی                   

5951015159هانیه حسینی                   

 

 

 دکتر فاطمه خردمند

 

5155555119     ایدا اکبری ناصر     
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5155555119      پریا بابایی میلق      

5155555191      هانیه مرندی        

5155555119      زاده    سبا گوزل  

5955550191      پریا زینالی         

5955550191      مهدیه نامدار      

5955550105الهام ذاکری             

5955555159محمد حسین حیدری قرخلو     

5955555159دیندار صفا       الناز   

5955555155اراز دیهیمی             

 

 دکتر مجتبی کریمی پور

 

    5155555105          میر سهیل حسینی

5151015155   میر سام کیشی  مهتاب ا  

5955555159علی رشیدی علی آباد         

59510155159فاطمه حاجی حسنلو          

5955555199گل صمنلو            فاطمه  

5955550101شکیبا خضری                 

5955550100مهسا رییسی کندجانی          

5955550109نیما راشد                        

5955550101زهرا رحمتی                    

5951015199امیرحسین صادقی               
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5951015109علیرضا زمانی                  

5155550199                 فهیمه یوسفیان   

5951015119امیر نور فرج پور               

5951015159فاطمه حاجی حسینلو             

 

 

 دکتر سیما مسعودی

 

5151015199    نیلوفر قوی پنجه   

5155555190      هما مومنی        

5955550199ی ئمهزاد عصری رضا  

5955550199ی      بفرناز حاجی بنا  

5955555101راستگار محمود زاده   فاطمه  

5955555105نیما رحیم زاده ایلخچی      

5955555109فاطمه رضائی پور         

5955555101سونیا رضازاده             

5955555109مجید زحمتی باهر          

5955555109اروین ستاری                

 

 

 دکتر یعقوب شریفی
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5155550109     معصومه خورشیدی     

5951015191     اشکان مهمان نواز       

5951015195     مصطفی میرزایی   

5955555109امین نیک آذر             

5955555105مهدی همتی قاوشوق       

5955550109فی              زهرا شر  

5955550109سینا شکرانی                

5951015191مجتبی صیامی               

5955555109          فائزه سورچی      

5955555109علیرضا عالی ایری سفلی     

 

 دکتر محمد حسن انصاری

 

5151015110مهدیه ابراهیمی اقدم       

5155555115ندا ابراهیم پور سرایدار   

5951015115ین پیرایش             تم  

5955550109محمد شهابی               

5955550105مژگان صالحی صدقیانی     

5955550191صدیقی              بهارک  

5951015199ارش طه                       

5955555105پرنیا عبدی                

5955555191ریحانه عسگری          
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5955555195میالد علی پور           

                5955555195ایسان علی پور         

 

 دکتر حمید رضا خلخالی

 

5955550110         سیما غفاری مرند     

5155555199   ریحانه عدن ورنطفی یان   

5155555195            لعیا علی خانی      

5955550199        محمد مهدی عبدالهی   

5155550119        افشین محمد شاهی      

5155550115         پیمان محمد نژاد        

5955550195       علی صفری محمد شاه   

5955550190        اضغرلو      احمد علی  

5955550199علی عیسی پورکوچوی علیا     

5951015110عطاا...   قالی باف               

5951015100     هانیه سید رضایی            

 

 

 دکتر جواد رسولی

 

5955550111ید فخیمی هریس               جم  

5955550119روزبه غیابی                        
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5955550119محمد رضا قوام                     

5155555119مند                        بیتا فرهو  

5955550191شاهین فرج دوخت                    

5955550199علیرضا فرجی کلوانق                

5955550199      فاطمه فرجیان فرد              

5951015111         حامد رسولی                  

5955555199نیکی فروغی پور                 

5955555191محمد رضا فنائی قلعه            

5955555199بهزاد کتانی                       

 

 دکتر محمد علیزاده

 

5155550119سمیع اسریس               

5155555119ارمان باقری نژاد          

5955555111احمد احمدی                

5955555159بهراد روشن میالنی        

5955555190امیر محمد حسن زاده       

5155550199سینا حمزه زاده              

5955550155میالد پور محمد             

5955550159محمد پیروز نیا             

5951015119علی گل چین صمدی       

5955555199علی کریم زاده            
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5155555119آرمین امین زاده           

5955550199مهسا عبدی                

5155555101کوثر حسینی              

5955555115امیر حسین احمد جهانبخش    

5955550199سمیع رسولی اقدم              

 

 دکتر خسرو حضرتی تپه

 

5955550119       فراز آرمان منش        

5155555105          میالد سفیدی          

5155555191    محمد شامحمدی باغچه   

5151015159      پوریا جعفری اس       

5955550199       رضا قادری             

5955550199       اصغر قاسمی          

5955550195      حورا قمری اصل      

5951015195    ارش نجفی              

5955555199   امید محمدی              

5955555199سجاد مردانی               

 

 دکتر کامبیز دیبا

 

5155555195      شایان شیخ آقایی      
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5155555199          علی نیک آذر      

5155555199  محمد نجفی اوچ ایولر    

5155550199ی   رامین عرب پور جواد  

5151015195                  آزاد محمدی      

5955555155     شایان سر خوش             

5955550111سامان کریمیان                  

5955550110   قادر محمدخاتونی             

5955550119  طاهره محمودی                

5951015190امیر رضا نصیری               

5155550199            پویا فرامرزی       

 

 دکتر علی رضا شیرپور

 

5155555155علی حسنقلی زاده          

5155555109     سامان داهیم            

5955550109        امیر رضایی        

5951015101       اورمان رضایی       

595555019   صبا نعیمی کوزه کنان    

5955555109مهدی مجاور کهنمویی       

5955550111پریا مختارزاده               

5955550119مصطفایی            بهزاد   

5955550119اسری مصطفی زاده         
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5955550119مهدی مهدی زاده             

5951015191میر علی هادیان               

 

 

 دکتر لیدا لطف الهی حقی

 

5955550151     پانیذ بوشهری     

5955550109       فایزه رحیمی      

5155555199   هاله عباسعلی زاده    

5955550199    سروین یزدی زاده     

5955550191          شیوا حالج        

5955550190سهیال میران درزیولی      

5955550199سپیده محمودلو               

5951015195   نیکو مناف پور           

5955550100   هاله رحیمی              

 

 دکتر جاوید فریدونی

 

5155555111           امین علیزاده      

5155555111          احسان قاسمیانی    

5955550119عرفان کاظمی زاد نامور    

5955550190           عطا محبوبی      
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5955550119               علی قلی پور     

5155550199              سینا حمزه زاد    

5951015199        علی رضا نوری نیا      

5955550190         محمود صدرائی         

5151015100مرتضی حیدری کهنه شهری     

 

 دکتر امین عبداله زاده

 

5951015109         کامیاب صادقی     

5951015101          منصور عباسی    

5951015109         امین قراجه داغی   

5955550115       حسین مهرالی         

5951015115پاشاپور محمدیار       سارا  

5955550191 مهدی هاشم زاده تازه کندی   

5955550199سینا وحدانی                    

5951015191      علی قربانی               

5955555195سعیده مظهری کشکی       

5951015195اسرا حسین زاده              

5951015109نسیم کنعانی                   

5955555199امید مرادی                   

 

 دکتر احسان صبوری
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5955550115میر امیر حسین بنی هاشمی     

5955550111    محمد مهدی ارنک پور      

5955555109         سید احسان طباطبایی   

5951015151سمیه جعفری قره قشالقی         

5951015101گلناز روشن میالنی              

5955550151           حمید رضا توری     

5955550159      احسان تیموری سلماسی   

5951015199عرفان نوروزی                 

5955550155میالد پور محمدی نامداری      

  

 دکتر رسول قره آغاجی

 

 5955550159آرش دست شسته       

 5955550155علی دوستار            

 5955550101پژوه          نیما دین

 5155550119خالد محبی              

 5155550119سیاوش محمدپور      

 5955555101حنانه سعادتی          

 5955555150   سارا حاجی زاده   

 5955555151    هادیه دادوند       

 5955555159     فاطمه دلدار       
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 5555550191مجتبی علیپور          

 5955550150میالد پوریحیی         

 5955550159فاطمه بلوری           

 5955550199رامین نصیری         

 5955555119ثمین بالل زاده         

 5951015119علیرضا بهادری       

 

 

 دکتر آرش امین پور

 

5155555195    امین مهدی فر         

59 55550190    ابوبکر شریفی فرد    

5955550199صاحب عاری    مسعود  

5955550119      امیر رضا فرجی     

5955550191         عرفان محمدی     

5951015159         مهدی رادفر       

5955555159علی دوست محمدی       

5955555159امین داداشی               

5155555151        کوثر بهرامی      

 

 

 آقای همایون بابازاده
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5955550101   جگاهرحیمی سراسامان   

5955550199صبا سید محمد زاده        

5155555101مهسا خبازیان             

5955550159زهرا خدادادی            

5955550159مریم دوامی              

5955555109فرزین قاسم زاده         

5951015115نیما ابراهیم پور         

5951015119پویا اللهی                

5951015159ارژنگ جعفری          

 

 

 آقای مجید منافی

 

5155555151     عرفان جمشیدی      

5151015190       اسما برجسته          

5955550195معین جوانمدار                  

5951015155علیرضا تیموری                 

5955555110مهدی میرزاپور           

5955555119غیور    دانیال هاشمی   

5955555111سینا واحدی فر           

595555119فائزه شیرزاده ملکی      
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5955555111ثنا موسوی                 

5955555115بهنام مونسی                

 

 دکتر فاطمه منصوری

5955555105نگین سقا بیلوردی                

5955555109نسا فضلعلی زاده                 

5955555191محدثه ولی زاده                   

5955555195فائزه قربانیان                      

5955555191آیاتای بهرامی                       

5955550199زاده                    کوثر میرزا  

5955555119اسما بهادری                         

5951015199         طال نصیری               

5951015109مریم سیفی نژادسرای               

5951015191مهسا شریفی                         

5955550199        کیمیا صادقی                

 

 دکتر رویا نادری

 

5155555199نیکی میر فخرایی      

5155555119زهرا کاظم نیا         

5951015195فروغ شریفی           

5951015199طباطبائی      طاهره   



[Type text] 
 

5951015199شیما عباسی             

5951015199زهرا عزیزی            

5951015195مائده علی پور            

5951015111ثنا فرخی پر              

5955550111نرمین علیزاده              

 

 دکتر لیال چوداری

 

5155555110           فاطمه غفاری      

5951015199             دریا مالک       

5951015119            کوثر قریبی       

5951015119          فاطمه کاظمی      

5951015119        الناز مداحی          

5951015115        مریم مظفری        

5951015191     سیده سارا ملکی       

5951015199      فاطمه ولی زاده       

5951015111         شیوا کیارش       

5955550191سمانه مهرداد دیزجیکان     

 

 دکتر سحر مهران فر

 

5151015111کوثر نیکبخت گاوگانی       
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5151015199بیتا نجفی نژاد                

5951015110   کیانا اکبرزاده اذر         

5951015119         الهه بهاری           

5951015110     کیانا اکبرزاده اذر      

5951015119        الهه بهاری           

5155555109        شیوا دمیرچی        

5155555109        زهره راوند          

5955555101         نسرین عزیزی      

5955550105ارزو دیوبند                  

 

 دکتر غالمحسین فرجاه

5155550199مهدی محمد پوری        -  

5155550199مریم آیین                  -  

5955550199مریم محمدی              -  

5955550115سارا کمالیار               -  

5955550191آیدا علیزاد گورچین       -  

5955555119رضا برشاد                -  

 

 

 دکتر رعنا حسینی

 

5951015110شهری     سارا عاقلی تازه   
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5955550115علی امیری                     

5955550199محمد بیتار                     


