
 به نام خدا

 99-99سال تحصیلی  دوملیست اساتید مشاور نیمسال 

 دانشکده پزشکی

 مهندس مجید منافیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9011111779 محمد ترکی نژاد ایرانی 1

 9017171770 علی الفت 1

 9011111713 محمد حسنی 3

 9917171779 محمد امینی 4

 9911111779 یارارمین محمدی  5

 9917171776 امیررضا افتخاری 6

 9911111719 متین سلطانی 0

 9911111745 فرشاد مروئی میالن 9

 9917171754 مبین ممقانی میاندواب 9

 9917171759 ساالر نوری واحد 17

 کامبیز دیبا  دکترآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9011111771 مایانیمحمد علی اباذری  1

 9017171779 علی امان پور بناب 1

 9111111766 میالد هجازاد 3

 9911111710 محمدرضا جهانی سقز 4

 9911111770 پارسا اکبریان 5

 9911111719 بهمن سیدیوسفی 6

 9917171713 متین پریزاد 0

 9917171745 علی عزیزی 9

 9917171711 علی حق جو 9

 9911111747 کیانوش کریمی 17



 احد زینالی  دکترآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111714 محمدرضا بیگی علیبگلو 1

 9011111745 میثم ملکی قینرجه 1

 9511111179 علیرضا سلیمانی مامالو 3

 9917171753 امیرحسین محمدپور 4

 9917171719 امیر حسن پور شعاری 5

 9911111717 علی حسینی صدر 6

 9917171714 محمدطاهر پسران افشاریان 0

 9917171714 دانیال خسروی 9

 9917171719 مهدی زارعی قوشابالغ 9

 9911111713 پارسا پیروزی 17

 

 دکتر آرش امین پور

 9911111717 فردین باربد 1

 9911111736 امیرحسین عیوضی یالقوزاغاج 1

 9911111737 پارسا شادنژاد 3

 9911111731 علی رضا صادق پور 4

 9917171743 محمدامین عبداله زاده ایلخچی 5

 

 دکتر امین عبداله زادهآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111779 علی امیری 1

 9517171739 زاده حسین اسرا 1

 9011111750 توفیق مقدسی 3

 9911111767 سوران حسن نژاد 4

 9911111719 مارکانی صابری علی 5



 

 دکتر فاطمه خردمندخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9017171771 الهه آزاد کسب صالح 1

 9017171776 محدثه اکبری 1

 9617171740 الناز مداحی 3

 9017171779 فاطمه امین نژاد 4

 9017171711 الهام تاری زاده 5

 9017171741 بنائی یانثمین عباس زاده  6

 

 

 دکتر شیوا روشن میالنیخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917171711 زهرا پالیزوان زند 1

 9911111714 ایدا رحیمی 1

 9917171750 سیده ایدا نظامی ساوجبالغی 3

 9917171740 دیبا عالفی اسگوئی 4

 9911111733 شیرین صمدی 5

 9917171751 محمدپوردونا  6

 9911111751 ثنا کاظمی 0

 9917171755 صبا مهدی زاده گاوگانی 9

 9417171731 مهدی علی پور 9

 9917171734 عرفان سیدمختاری 17

 9917171759 شقایق نوروزی 11

 9917171760 مریم حسین نژاد 11

 9917171769 میالد شکری عیسی کند 13

 



 

 دکتر علیرضا شیرپورآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9011111730 ناصر مصطفی زاده 1

 9617171736 آرش طه 1

 9017171750 علی یکانلو 3

 9011111710 بایزید علی پور 4

 9017171749 داوود کتانی 5

 9017171713 حامد رستم پور 6

 9311111733 آیدین طجرلو 0

 

 دکتر باقر پورحیدرآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917171711 فرزاد حمیدبیگی 1

 9911111711 جمال پرکار بلخکانلو 1

 9911111757 امیررضا فرید 3

 9917171717 مجتبی حسین نژاد 4

 9917171735 میرفاضل سیدمردانی 5

 9917171716 علی جباری رنجبر 6

 9911111714 علیرضا جباری بیرامی 0

 9611111731 احمد علی اصغرلو              9

 9611111715 آیدا رزمی                               9

 9511111704 محمدرضا فرج پور 17

 9011111751 نجم الدین ابراهیمی 11

 9611111749 معصومه مهدیلو                   11

 9617171747 ثنا فرخی پر 13

 



 الهیدکتر لیدا لطف خانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9011111755 نظیره بریاجی 1

 9917171747 سمیرا صمدنژاد خانقاه 1

 9911111759 زهرا سلطانی 3

 9911111773 فاطمه احمدی اصل 4

 9911111779 مریم امیر فالحی 5

 9917171713 عارفه حیدری 6

 9917171764 آیدا چاپارزاده 0

 9917171773 احمدی الویناسری  9

 9917171716 اسما رشیدی شاهگلی 9

 9917171741 هانیه عباسی 17

 9911111716 زهرا جهان بخش 11

 

 دکتر جاوید فریدونیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9017171759 خوشبو مصطفی 1

 9017171767 قلب حسین جعفری 1

 9011111711 امین چاالکی قدیم 3

 9917971771 اسماعیل عبداله -محمد 4

 9917971771 موید علی -اوستا 5

 9917971775 تیلی محمدصالح -دلیر 6

 9917971776 مجید نوری -عبداله 0

 9917971770 عارف اسماعیل -محمد 9

 9917971779 محمد کریم -احمد 9

 9917971779 زرار حمد -علی 17

 

 



 جوانمردمعصومه  دکترخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917971714 محمد امین -خدیجه 1

 9917971715 دلر حمدامین -رابر 1

 9917971719 اسماعیل عباس -الوند 3

 9917971711 حمید محمدامین -دینا 4

 9917971717 فقی عبداله -کاروان 5

 9917971711 جودت جلیل بگ -هاوکار 6

 9511111771 احمدزادهاکرم  0

 9611111710 فائزه سورچی 9

 9611111711 لیال بادغن 9

 9911111756 فائزه شاملو 17

 9911111750 نگار خواستی 11

 9911111759 سارا عبداله پور 11

 

 دکتر مرتضی متذکرآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917971773 محمد رسول -هژان 1

 9917971774 مصطفی سلیم -بروا 1

 9917971717 عادل فتح اله کاکایی -علی 3

 9917971711 سعید عمر -معین 4

 9917971711 رزگار طه -محمد 5

 9917971713 علی عبدالخالق -ربین 6

 9917971716 ابراهیم خضر -سیروان 0

 9917971710 صبری حسن -محمد 9

 9917971719 محمد -ادریس 9

 9917971713 سالم عبداله -سربان 17

 

 



 

 دکتر شهریار علی پورآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917171749 مبین علی اصغری دانش 1

 9917171761 حسین ظفرمند 1

 9917171763 صالح محمودزاده 3

 9017171714 احسان رسول پورآذر 4

 9017171719 محمد زیرک چیانه 5

 9911111711 ابراهیم بگلری 6

 9911111711 سامان بهارامید 0

 9911111771 مرتضی ابراهیمی 9

 9911111711 ارمین رزمان 9

 9911111739 فرشید کرمی گزدره 17

 

 

 دکتر رسول زرینآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111737 کسری صفری 1

 9911111710 عرفان سلطان زاده 1

 9017171747 علی اصغر طباطبایی محمدی 3

 9017171710 ایدین خارزی 4

 9011111741 محسن واحدیان 5

 9911111713 محمد پارسا 6

 9911111714 علی جلیلی 0

 9017171760 یاسین غالم زاده کفاش نو 9

 9911111741 وریا کشتی شاشا 9

 9911111751 امیرحسین ظروفی 17

 



 دکتر رسول قره آغاجیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917171731 عباس سلطانی 1

 9917171731 ثمین سلیمی ساعتلو 1

 9917171717 علی برحقی 3

 9911111719 فراز حاجی محمدلو 4

 9911111779 امیرمهدی باصر 5

 9911111779 یداهلل باغدرقی 6

 9617171770 علیرضا بهادری 0

 9611111713 فاطمه بلوری 9

 9917171770 مائده اکرامی خسروشاهی 9

 9611111753 رامین نصیری          17

 9017171711 بابک جلیل زاده 11

 9911111739 صبا غفوری 11

 

 دکتر رویا نادریخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111771 فرشته ابراهیمی 1

 9917171710 جلیلی کهنه شهرینیکو  1

 9917171715 نگین دسینه 3

 9917171761 سمیرا هومن 4

 9917171774 گیسو اربی 5

 9911111774 اسما اصغری 6

 9911111775 طال اکبری حقرو 0

 9911111751 مینو محمودی 9

 9911111750 شیوا شاداب 9

 9911111759 مولود رمضانی 17

 



 

 فر دکتر سحر مهرانخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111776 زهرا امیدی 1

 9011111749 کوثر میرزائی 1

 9911111730 سارا قنبری قوشچی 3

 9911111770 مهدیه اوالد زاد عباس آبادی 4

 9017171733 ذکیه سلیمانی 5

 9911111774 فاطمه آذریان 6

 9911111775 علیسان ارکی رضایی 0

 9911111711 حمیدرضا خفافی آذر 9

 9911111716 امیر رستمی داش آغول 9

 9517171741 سارا عاقلی تازه شهری 17

 

 

 دکتر سیما مسعودیخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111719 فاطمه حسین پور 1

 9911111713 نوشین دیندارصفا 1

 9911111731 صبا شیرینی 3

 9911111715 چلبیپریا  4

 9917171710 نیلوفر رضائی 5

 9017171719 صبا خانقاهی 6

 9017171735 غزاله شیر خدائی 0

 9617171719 مریم سیفی نژاد سرای 9

 9017171745 شادی فرج دوخت 9

 9011111711 فاطمه سهرابی 17



 

 دکتر عادل محمدزادهآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف  

 9911111755 امیرمحمد روستایی 1

 9911111756 مرتضی حیدری 1

 9911111736 امیرعباس علی وند فرهنک 3

 9917171736 مرصاد شریفی سردره 4

 9411111767 شراره رحمانی           5

 9411111719 فاطمه شهروزفر         6

 9411111764 حسن مالیی              0

 9611111737 ریحانه عسگری         9

 9911111741 سولماز الله زاری 9

 9911111716 فائزه سعادتمند کنگرلویی 17

 

 

 دکتر شیوا قلی زادهخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111740 کیمیا کیانی 1

 9911111749 مائده گل صنملو 1

 9911111749 فاطمه گوهری 3

 9911111757 فاطمه محمدی 4

 9017171759 زهرا اونق 5

 9911111746 سارا کریمپور کلو 6

 9911111715 نسرین جبرائیلی 0

 9917171757 ساقی قاسمی 9

 9011111716 پریوش خالندی 9

 9017171736 معصومه صابونچی 17



 

 جواد رسولیدکتر آقای 

 9911111763 محمد عزیزخیال 1

 9911111754 امین یوسف زاده 1

 9917171711 هومن پرویزنیا 3

 9611111734 شاهین فرج دوخت 4

 9011111719 فرهاد دهقانیان اویلق 5

 9011111711 محمدجواد سورچی قره اغاجی 6

 9011111715 علی عبداله زاده شیخ احمدی 0

 9011111734 علی کاظمی 9

 9911111719 یاسین صباخی 9

 9911111717 سهند بخت آور 17

 

 دکتر لیال چوداریخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111744 دلسا کاظم پور 1

 9917171744 نیکو عبدی زاده علیار 1

 9017171740 نگین قاسمی 3

 9017171755 هانیه نوری 4

 9917171741 عاطفه عباسی 5

 9911111741 زهرا فرخ پی 6

 9911111731 شریفلوایسان صمدیان  0

 9911111713 مریم زاهدیان 9

 9917171737 کوثر زنگی 9

 9917171739 زهرا شهبازی فیروزساالری 17

 

 



 

 دکتر محمد علیزادهآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111715 سینا رحیمی 1

 9911111744 یاسین مرتضی نژاد 1

 9917171766 مصطفی مقدسی 3

 9917171775 امیرحسین اسکندرزاده 4

 9611111750 سمیع رسولی اقدم 5

 9511111739 مهسا عبدی               6

 9611111771 امیر حسین احمد جهانبخش   0

 9011111740 دلیر علی خانی 9

 9911111755 زانیار محمود نژاد 9

 9911111759 متین مام قادری 17

 

 

 دکتر محمد یوسفیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111773 امیرحسام احدی خیراباد 1

 9917171771 اراز ابراهیم زاده 1

 9917171771 علی احمدی 3

 9911111716 امیرعباس حامدی 4

 9911111710 حسین حسین زاده 5

 9911111730 حسین علیخانی 6

 9911111739 محمد فتحی 0

 9911111717 امیررضا درستی 9

 9911111753 عرفان نقی زاده 9

 9911111745 پویا کدخدای احمدی 17



 

 

 مهندس همایون بابازادهآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917171733 حسین سیاهی کهنه شهری 1

 9911111740 مهدی ملکی اقدم 1

 9911111749 سامان نصیرزاده 3

 9911111711 سینا خلیلی 4

 9911111731 امیر طلعت قوشچی 5

 9911111733 علی عبادی علینظر 6

 9911111734 امانج عثمانی 0

 9911111735 حسن علی پور 9

 9017171743 عرفان غفاری 9

 9911111751 نیما نامدار 17

 

 

 دکتر ژاله بهروزکیاخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9011111749 صفدریساحل  1

 9011111739 آرزو کریم زاده 1

 9011111761 فرزانه رحیم نژاد 3

 9917171765 مبینا پورقهرمانی کلتپه 4

 9917171767 زهرا هاشم نژاد 5

 9917171756 ساینا نبیی 6

 9911111719 سمیرا خلیل پور 0

 9911111711 شیدا رحیمی 9

 



 

 

 دکتر سوانا دانغیانخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111771 نگین ابراهیم پور 1

 9911111771 گلستان احمدزاده 1

 9011111745 یگانه فرنامیان 3

 9911111776 شکیبا اسالمی 4

 9911111749 فرزانه نوروزی 5

 9917171751 طال قلی پور 6

 9911111715 سبا سجودی 0

 9917171771 فاطمه رسولیان 9

 

 

 دکتر رضا اکبریآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911111710 وحید سلطانی 1

 9911111734 علیرضا عالمی 1

 9911111714 میرعلی ستاری اسگوئی 3

 9911111711 علی پروین 4

 9911111741 علی فرشیدفر 5

 9911111743 محمد قهوچی کمپانی 6

 9911111719 متین خضری 0

 9011111717 رضا حاتمی 9

 9011111711 نیما حسن زاده کاشانی 9

 9011111713 حسین پور حامد 17

 



 

 دکتر حسن صابریآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917375771 شکریه حاتمی ژارآباد 1

 9911011771 آرمان نظری 1

 9911011773 محسن حسن زاده دیزج چراغی 3

 9911011774 فتاح قاضیآذین  4

 9917915771 بشدر -قادر مینه 5

 9017375771 سبا علیدادی 6

 

 

 دکتر حبیب محمدزادهآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 1099191889 نسیم باشعور 1

 1099191889 اکبر نوبخت نیا 1

 1099191881 الهام حسن زاده 3

 

 

 دکتر حمیدرضا خلخالیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917315771 مهدی رضائی کهخاژاله 1

 9911011771 فرزاد رزاق پور کوتاالن 1

 9911011771 عباس پله 3

 9911011773 صفیه زیتونلی 4

 9911011774 شیوا موالئی 5

 



 

 دکتر محمدحسن انصاریآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9917917771 حسین خضر -علی 1

 9917917771 حمد خضر -کارمند 1

 9917917773 قادر مینه -بشدر 3

 

 

 دکتر فیروز قادری پاکدلآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 1098198889 زهرا نجفی عنصرودی 1

 1098198889 راحیل سلیمی 1

 1099191889 فاطمه رهبر 3

 1099191889 فاطمه عیاری نسب 4

 

 دکتر غالمحسین فرجاهآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111767 آیدا علیزاده گورچین قلعه 1

 9617171765 موسی بهاری 1

 9911111743 امین محمدزاده 3

 9911111746 فاطمه مظاهری راد 4

 9911111754 عسل صالح پور 5

 9911111767 محمد نوریان 6

 9017171754 زینب نجفی 0

 

 



 

 سعید قوام زاده دکترآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 1098180889 نوشین نوشادی 1

 1098180889 صمد علیزاده 1

 1099198889 نگین احمدی 3

 1099198889 فاطمه مرادی قهدریجانی 4

 1099198881 زهرا توفیقی 5

 1099198889 گیتا وثوقی 6

 

 دکتر صابر یوسفیآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9911011771 طاهره مصباحی مزین 1

 9911011771 اسماعیل شعوری میالن 1

 9911011773 اریانا محمودی 3

 9911011774 سجاد جعفری 4

 9917370771 ویدا فرحناک 5

 9117370774 ثنا جباری 6

 9611011771 فاطمه فرج زاده 0

 9011011771 مطهره خسته بند 9

 9617171719 مسعود شرابیانی چیانه 9

 9617171711 امین جسمانی 17

 9617171719 هانیه حسینی 11

 9011111773 حسین امیان 11

 9911111735 نساء علی زاده 13

 9911111747 مرجان فتحی 14

 



 دکتر مجتبی کریمی پورآقای 

 شماره دانشجویی خانوادگینام و نام  ردیف

 1098181889 شادی شمسی  1

 1099190889 محمدصابر معروفی 1

 1099190889 فرزانه پارسا 3

 1099190881 مهدیه اسدزاده باویل 4

 

 

 دکتر حمیدرضا مهریارآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111741 مهدی میرزاپور 1

 9611111743 دانیال هاشمی غیور 1

 9617171731 سجاد شیعه زاده 3

 

 

 عطا عباسی اسالملوآقای دکتر 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9517171747 کیارش شیوا 1

 9517171115 آرمان لیلی پور 1

 

 

 فرهاد بهزادی دکترآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9611111735 بهزاد کتانی 1

 9611111715 حسین پورمحمود 1

 



 دکتر امیر نسیم فرآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 1398989819 مصطفی میرزایی 1

 1998989831 مهدی عباسی گزنق 1

 1199999813 حسین عباسی 3

 

 

 دکتر علیرضا ماهوریآقای 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111711 میالد پوریحیی 1

 9411111741 احسان عیوضی 1

 

 

 دکتر ندا ولی زادهخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9411111753 مریم مهرایین 1

 9311111756 زکیه جنگی 1

 9517171716 فاطمه حاجی حسینلو 3

 

 

 دکتر معصومه پورجبلیخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111779 یاسمن تمدن 1

 9511111711 سارا حاجی زاده 1

 9417171710 آیالر حسن پور 3

 9517171771 فرزانه اقاسی 4



 دکتر مهسا بهنمونخانم 

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9511111733 مهدیه شکرانی 1

 9511111734 ای الر شکورزاده 1

 9511111759 کوثر میرزازاده 3

 
 سرکار خانم دکتر لعیا هوشمند قره باغ

 شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف

 9417171770 زهرا اسفندیاری 1

 9417171736 نیلوفر قوی پنجه 1

 9517171719 نسیم کنعانی 3

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


