
 

 به نام خدا

 89-89لیست اساتید مشاور دانشکده پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 

 آقای مجید منافی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111169 معین جوانمدار 1

 9511111111 علیرضا تیموری 1

 9511111161 مهدی میرزاپور 3

 9511111163 دانیال هاشمی غیور 6

 9511111166 واحدی فرسینا  6

 9511111161 ثنا موسوی 5

 9511111161 بهنام مونسی 7

 9711111163 احسان یوسفی گمچی 8

 9711111166 وصال رحمانی 9

 9711111167 دلیر علی خانی 11

 

 

 آقای همایون بابازاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111116 سامان رحیمی سراجگاه 1

 9611111155 صبا سید محمدزاده 1

 9611111115 زهرا خدادادی 3

 9611111118 مریم دوامی 6

 9611111115 فرزین قاسم زاده 6

 9511111111 نیما ابراهیم پور 5

 9511111113 پویا اللهی 7

 9711111161 بردیا منوچهری 8

 9711111161 محسن واحدیان 9

 9711111118 امیر علی پور 11



 

 احد زینالی  دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111137 احمد نظرپور اکبری 1

 9611111111 مهدیه حاجی 1

 9511111111 شیما بالدی 3

 9511111116 محمدرضا بیگی 6

 9511111115 صبا امیری پارسا 6

 9511111117 محمدامین ایمانی 5

 9511111118 ثمین بالل زاده 7

 9511111119 نازیال پاشایی 8

 9511111111 سیدمحمد ترابی 9

 9711111139 رضا ملکی قینرجه 11

 

 

 دکتر آرش امین پور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111136 مسعود صاحب عاری 1

 9611111166 امیر رضا فرجی 1

 9611111166 عرفان محمدی 3

 9611111118 مهدی رادفر 6

 9611111115 علی دوست محمدی 6

 9611111113 امین داداشی 5

 9711111133 علی قلعه جوقی 7

 9611111117 علی رشیدی علی آباد 8

 9711111135 سما محمودزاده 9

 9711111111 محمد علی اباذری مایانی 11

 

 



 دکتر احسان صبوری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111119 بنی هاشمیمیر امیرحسین  1

 9611111116 محمد مهدی ارنک پور 1

 9611111113 سید احسان طباطبایی 3

 9511111116 سمیه جعفری قره قشالقی 6

 9511111116 گلناز روشن میالنی 6

 9611111116 حمیدرضا نوری 5

 9611111116 احسان تیموری سلماسی 7

 9511111163 عرفان نوروزی 8

 9711111137 زاده ناصر مصطفی 9

 

 

 دکتر محمد علیزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111117 سمیع اسریس 1

 9611111118 بهراد روشن میالنی 1

 9611111131 امیرمحمد حسن زاده 3

 9511111165 علی گل چین صمدی 6

 9511111135 علی کریم زاده 6

 9711111119 حسین علیزاده ارنسا 5

 9711111131 شادی عمرانی 7

 9711111131 خداداد غفاری 8

 9711111131 محمد قاسم زاده 9

 9611111115 آرمین امین زاده 11

 9611111138 مهسا عبدی 11

 9611111111 کوثر حسینی 11

 9511111111 امیرحسین احمد جهانبخش 13

 9511111167 سمیع رسولی اقدم 16

 9511111156 موسی بهاری 16

 



 

 دکتر محمد یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111116 حسین پورمحمود 1

 9511111115 سما حداد طالتپه 1

 9511111117 المیرا حقیقت منش 3

 9511111117 ارسالن سلطانی 6

 9511111111 لیال تیغی مهراباد 6

 9511111113 هادی حدادی 5

 9511111167 قربانیانعلی  7

 9511111151 سهیل رحیمی مغانجوقی 8

 9711111138 میالد صداقت حیدرانلو 9

 9711111161 علی اصغر طباطبایی محمدی 11

 

 

 دکتر محمدحسن انصاری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111119 متین پیرایش 1

 9511111118 محمد شهابی 1

 9511111119 صدقیانیمژگان صالحی  3

 9511111131 بهارک صدیقی 6

 9511111135 آرش طه 6

 9511111119 پرنیا عبدی 5

 9511111131 ریحانه عسگری 7

 9511111131 میالد علی پور 8

 9511111131 آیسان علی پور 9

 9711111161 ثمین عباس زاده بنائی یان 11

 9711111163 عرفان غفاری 11

 

 



 عبداله زادهدکتر امین 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111113 کامیاب صادقی 1

 9611111116 منصور عباسی 1

 9611111117 امین قراجه داغی 3

 9511111169 حسین مهرالی 6

 9511111119 سارا پاشاپور محمدیار 6

 9511111166 مهدی هاشم زاده تازه کندی 5

 9511111166 سینا وحدانی 7

 9511111151 علی قربانی 8

 9511111139 سعیده مظهری کشکی 9

 9611111139 اسرا حسین زاده 11

 9611111118 نسیم کنعانی 11

 9611111135 امید مرادی 11

 9711111136 علی کاظمی 13

 9711111166 هانیه نوری 16

 9611111161 احسان عیوضی 16

 

 دکتر خسرو حضرتی تپه

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111113 فراز آرمان منش 1

 9511111137 رضا قادری 1

 9511111138 اصغر قاسمی 3

 9511111139 حورا قمری اصل 6

 9511111161 آرش نجفی 6

 9511111137 امید محمدی 5

 9511111138 سجاد مردانی 7

 9711111169 مصطفی خوشیو 8

 9711111168 داوود کتانی 9

 9711318111 نژادمرتضی قلی  11



 

 غالمحسین فرجاه دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111157 مهدی محمدپوری 1

 9611111163 مریم مهرآئین 1

 9611111163 مریم محمدی 3

 9611111169 سارا کمالیار 6

 9511111151 آیدا علیزاد گورچین قلعه 6

 9611111115 برشادرضا  5

 

 

 دکتر لیال چوداری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111138 دریا مالک 1

 9511111163 کوثر قریبی 1

 9511111166 فاطمه کاظمی 3

 9511111167 الناز مداحی 6

 9511111169 مریم مظفری 6

 9511111161 سیده سارا ملکی 5

 9511111166 فاطمه ولی زاده 7

 9611111161 کیارش شیوا 8

 9511111161 سمانه مهرداد دیزجیکان 9

 

 کریمی پور تبیمج دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9711111111 الهام تاتاری زاده 1

 9611111167 فهیمه یوسفیان 1

 9611111115 فاطمه حاجی حسینلو 3

 9711111161 نجم الدین ابراهیمی 6

 9711111111 پرستو زینالی 6

 9711111119 حمید ترکی نژاد 5



 دکتر یعقوب شریفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111131 اشکان مهمان نواز 1

 9611111131 مصطفی میرزایی 1

 9511111115 زهرا شرفی 3

 9511111117 سینا شکرانی 6

 9511111136 مجتبی صیامی 6

 9511111118 علیرضا عالی ایری سفلی 5

 9711111161 سرمد کریمی 7

 9711111161 نیما گوهران 8

 9711111161 مهران مامندی پور 9

 9711111167 علی یکانلو 11

 

 دکتر باقر پورحیدر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111111 امیرحسین ابراهیم دخت سوره 1

 9611111113 علی الهیاری ایگدیر 1

 9611111118 عاطفه درویشی 3

 9611111119 یاسمن تمدن 6

 9611111111 پوریا جعفری 6

 9511111111 ناصر ابراهیمی 5

 9511111113 محمدرضا دوستی رضایی 7

 9711111111 محمدجواد سورچی قره آغاجی 8

 9711111113 رضا شمشاد شادباد 9

 9711111116 متین طالعی 11

 9511111161 ثنا فرخی پر 11

 9611111118 علیرضا پهلوانی 11

 9511111153 میالد شفیعی راد 13

 9511111131 احمدعلی اصغرلو 16

 9511111116 آیدا رزمی 16



 معصومه جوانمرد دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111116 روژین باباخانی 1

 9611111117 مهدی پریا 1

 9611111116 فاطمه استادی 3

 9611111115 فاطمه اسدی 6

 9611111133 مهدیه شکرانی 6

 9511111113 شیرین احمدزاده 5

 9511111115 راحیل اعظمی 7

 9511111165 فرزانه یاری 8

 9711111111 زهرا افالکی 9

 9611111118 معصومه رزمی 11

 9611111111 اکرم احمدزاده 11

 9511111117 فائزه سورچی 11

 9511111111 لیال بادغن 13

 9711111166 زینب نجفی 16

 9711111135 معصومه صابونچی 16

 

 دکتر جاوید فریدونی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111168 عرفان کاظمی زاد نامور 1

 9611111161 عطا محبوبی 1

 9611111165 علی قلی پور 3

 9511111168 علی رضا نوری نیا 6

 9611111171 محمود صدرانی 6

 9611111111 مرتضی حیدری کهنه شهری 5

 9711111116 علی عبداله زاده شیخ احمدی 7

 9711111115 مهنوش علی پناه کردلر 8

 9711111117 بایزید علی پور 9

 9711111115 عطا حسینی 11



 

 

 دکتر کامبیز دیبا

 شماره دانشجویی خانوادگینام و نام  ردیف

 9611111119 شایان سرخوش 1

 9511111161 سامان کریمیان 1

 9511111161 قادر محمدخاتونی 3

 9511111163 طاهره محمودی 6

 9511111161 امیررضا نصیری 6

 9611111173 عرفان جهانگیری 5

 9711111116 رضا حسینی گردکشانه 7

 9711111116 بهزاد خادمی چوپلو 8

 9711111115 پریوش خالندی 9

 9711111117 رحمان خضری 11

 9711111118 فرهاد دهقانیان اویلق 11

 

 

 دکتر جواد رسولی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111166 مجید فخیمی هریس 1

 9611111163 روزبه غیابی 1

 9611111167 محمدرضا قوام 3

 9511111163 بیتا فرهومند 6

 9511111136 شاهین فرج دوخت 6

 9511111136 علیرضا فرجی کلوانق 5

 9511111135 فاطمه فرجیان فرد 7

 9511111166 حامد رسولی 8

 9511111133 نیکی فروغی پور 9

 9511111136 محمدرضا فنانی قلعه 11

 9511111136 بهزاد کتانی 11



 

 

 

 دکتر حمیدرضا خلخالی

 شماره دانشجویی نام خانوادگینام و  ردیف

 9611111161 سیما غفاری مرند 1

 9611111137 محمد مهدی عبدالهی 1

 9511111131 علی صفری محمدشاه 3

 9511111131 احمد علی اصغرلو 6

 9511111133 علی عیسی پور کوچوی علیا 6

 9511111161 عطااهلل قالی باف 5

 9711111116 علی بابائی 7

 9711111115 برازندهبهرام  8

 9711111117 صادق پارسانیا 9

 9711111118 فاطمه پوراسمعیل 11

 9711111111 سیدمیالد حجازی شیشوان 11

 

 دکتر فاطمه خردمند

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111131 پریا زینالی 1

 9611111151 مهدیه نامدار 1

 9511111111 الهام ذاکری 3

 9511111117 محمدحسین حیدری قرخلو 6

 9511111118 الناز دیندار صفا 6

 9511111119 آراز دیهیمی 5

 9711111119 ریحانه زمانی 7

 9711111111 فاطمه سهرابی 8

 9511111151 فرینا فتحی پور 9

 9611111116 اسری معروفی 11

 



 دکتر ناصر خلجی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111116 بهزاد چوپانی 1

 9611111117 مریم اسدی 1

 9611111171 سنا جعفری درخشان 3

 9611111165 زهرا سادات موسوی نژاد 6

 9611111113 مادح احمدی 6

 9611111111 زهرا آب خضر 5

 9611111111 جواد اباذرلو 7

 9511111115 صادق حاجی خضری 8

 9511111113 معصومه اصغری آغچه دیزج 9

 9611111113 ایمان ثروتی 11

 9611111159 سنور زکی 11

 9611111159 سامرند رسولی اقدم 11

 9711111135 کیمیا مرادی 13

 9511111168 معصومه مهدیلو 16

 9711111111 بابک جلیل زاده 16

 

 دکتر یوسف رسمی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111119 یگانه اکبری 1

 9511111111 میرسعید ابوطالبی کهنه شهری 1

 9511111116 آرمان استادعلی 3

 9511111116 امیر اسمعیل لو 6

 9511111118 هادی اکبرنژادحاتمی 6

 9511111116 محیا روغنی 5

 9511111113 معصومه اصغری آغچه دیزج 7

 9511111116 آیسان افراز 8

 9611111166 ساالر مجدی 9

 9711111111 نیما حسن زاده کاشانی 11



 دکتر رسول قره آغاجی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111117 آرش دست شسته 1

 9611111119 علی دوستار 1

 9611111111 نیما دین پژوه 3

 9611111163 خالد محبی 6

 9611111111 حنانه سعادتی 6

 9611111111 سارا حاجی زاده 5

 9611111116 هادیه دادوند 7

 9711111113 حامد حسین پور 8

 9611111171 امین نظری سلطان احمدی 9

 9111111176 مجتبی علیپور 11

 9611111111 میالد پوریحیی 11

 9511111113 فاطمه بلوری 11

 9511111163 رامین نصیری 13

 9711111111 رضا حاتمی 16

 9511111117 علیرضا بهادری 16

 

 دکتر رویا نادری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111131 فروغ شریفی 1

 9511111136 طاهره طباطبائی 1

 9511111137 شیما عباسی 3

 9511111138 زهرا عزیزی 6

 9511111139 مائده علی پور 6

 9511111161 ثنا فرخی پر 5

 9611111161 نرمین علیزاده 7

 9511111166 احمدیهانیه حاج  8

 9711111136 سارینا سمیعی 9

 9711111136 غزاله شیرخدائی زارع 11



 

 

 دکتر علیرضا شیرپور

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111111 اورمان رضایی 1

 9611111151 صبا نعیمی کوزه کنان 1

 9611111117 مهدی مجاور کهنمویی 3

 9511111166 پریا مختارزاده 6

 9511111166 بهزاد مصطفایی 6

 9511111165 اسری مصطفی زاده 5

 9511111167 مهدی مهدی زاده 7

 9511111166 میرعلی هادیان 8

 9611111161 آریا نجارزاده 9

 9711111116 سینا حاجی علیلوی بناب 11

 9711111116 طاها حبیبی گنگچین 11

 

 

 دکتر رعنا حسینی

 شماره دانشجویی نام خانوادگینام و  ردیف

 9611111136 فاطمه گل صنملو 1

 9511111111 شکیبا خضری 1

 9511111111 مهسا رییسی کندجانی 3

 9511111116 زهرا رحمتی 6

 9711111151 آیسان دهقانی 6

 9711111136 زهرا محمدی 5

 9611111161 سارا عاقلی تازه شهری 7

 9511111119 علی امیری 8

 9511111168 محمد بیتار 9

 9711111151 سمانه اصغری 11

 9611111111 فرزانه آقاسی 11

 9611111119 سیما زکی 11



 دکتر شیوا روشن میالنی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111117 زهرا اسفندیاری 1

 9611111161 فریماه لیثی 1

 9611111169 سیده طرالن میرزهره 3

 9511111111 نازلی اصغر رضایی 6

 9511111167 فائزه شیرزاده ملکی 6

 9711111163 محدثه متین خواه 5

 9711111168 زهرا اونق 7

 9711111169 ممقانی پریا کریم بابانژاد 8

 9711111167 نگین قاسمی 9

 9711111166 شادی فرج دوخت 11

 9611111131 مهدی علی پور 11

 9611111117 آیالر حسن پور 11

 9611111163 ثمین ایمان زاده 13

 9511111165 سرور محمودی 16

 9711111116 مبینا آهنگری بناب 16

 9511111111 راضیه پیربوداقی 15

 
 

 دکتر لیدا لطف الهی حقی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111111 پانیذ بوشهری 1

 9611111113 فایزه رحیمی 1

 9611111153 سروین یزدی زاده 3

 9611111156 شیوا حالج 6

 9511111161 سهیال میران درزیولی 6

 9511111165 سپیده محمودلو 5

 9511111169 نیکو مناف پور 7

 9711111138 المیرا ملکی 8

 9711111166 یگانه مبارک 9



 

 دکتر عادل محمدزاده

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111136 آیالر شکورزاده 1

 9611111166 هوشمند مرادیان 1

 9611111151 مهدی وثوقیان 3

 9611111136 علی نعمتی 6

 9611111117 سهیل رضایی 6

 9511111155 میالد هجازاد 5

 9511111116 مهدی حسام 7

 9511111116 الهه حسنی قره چال 8

 9511111115 سینا حیدری بهادری 9

 9611111151 رحمانیشراره  11

 9611111118 فاطمه شهروزفر 11

 9611111156 حسن مالیی 11

 9511111131 ریحانه عسگری 13

 9611111168 هیوا محمدامینی 16

 9711111119 فاطمه امین نژاد 16

 

 دکتر سحر مهران فر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111111 کیانا اکبرزاده آذر 1

 9511111118 الهه بهاری 1

 9611111116 نسرین عزیزی 3

 9611111111 آرزو دیوبند 6

 9611111111 فاطمه سیفی تجرق 6

 9711111116 فاطمه رشت آباد جدیدی 5

 9711111115 فاطمه رهبری 7

 9711111131 سروین ستاری بی عوض 8

 9711111111 الهام رزاقی 9

 9711111119 هانیه دادوند 11



 

 

 

 سعید قوام زاده دکتر

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111116 سارا افشاری 1

 9511111117 مریم افتخار نحلی 1

 9511111111 مرضیه آین 3

 9511111117 سعید حاجی عباسی 6

 9511111111 رامیار حیدری فر 6

 9511111116 حمیدرضا باقری 5

 9511111168 یاسین مدنی 7

 9711111117 علی الفت 8

 9711111118 علی امان پور بناب 9

 9711111113 محسن جهانبخش نقده 11

 

 دکتر امین باطنی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9711111151 قالب الحسین جعفری 1

 9511111113 نیما راشد 1

 9711111166 عرفان فائد ملکی 3

 9711111131 کیهان سلیمانی 6

 9711111165 پارسا قادری 6

 9711111119 محمد زیرک چیانه 5

 9711111116 احسان رسول پورآذر 7

 9711111113 حامد رستم پور 8

 9711111111 اشکان ذوالفقاری 9

 9711111111 پوریا رخسارطلب آذر 11

 9711111117 آیدین خارزی 11

 

 



 

 

 دکتر سیما مسعودی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111135 نیلوفر قوی پنجه 1

 9611111157 مهزاد عصری رضائی 1

 9611111158 فرناز حاجی بنابی 3

 9511111111 فاطمه راستگار محمودزاده 6

 9511111111 نیما رحیم زاده ایلخچی 6

 9511111116 سونیا رضازاده 5

 9511111116 مجید زحمتی باهر 7

 9711111118 صبا خانقاهی 8

 9711111115 محدثه اکبری 9

 9711111113 ریحانه آفتابی 11

 

 

 دکتر فاطمه منصوری

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111116 نسا فضلعلی زاده 1

 9611111131 محدثه ولی زاده 1

 9611111131 فائزه قربانیان 3

 9611111136 آیاتای بهرامی 6

 9611111168 میرزازادهکوثر  6

 9611111117 اسما بهادری 5

 9511111118 مریم سیفی نژاد سرای 7

 9511111131 مهسا شریفی 8

 9611111135 کیمیا صادقی 9

 9711111169 ساحل صفدری 11

 9711111111 الهه آزادکسب صالح 11

 



 

 

 دکتر صابر یوسفی

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111133 سینا نژادی علی 1

 9611111116 مهرداد رشیدزاده 1

 9611111118 علیرضا پهلوانی 3

 9511111117 المیرا حقیقت منش 6

 9511111118 زهرا حمادی 6

 9511111119 شکوفه حمیدزاده 5

 9511111131 سجاد شیعه زاده 7

 9111111165 صدرالدین قهرمانی 8

 9711111116 حمیدرضا آقازاده 9

 9511111119 مسعود شرابیانی چیانه 11

 9611111111 فاطمه اصل رحیمی 11

 9511111111 امین جسمانی 11

 9511111118 هانیه حسینی 13

 9711111113 حسین امیان 16

 9711111111 ذکیه سلیمانی 16

 

 

 

 

 

 


