
59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 دکتر ناصر خلجی

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی

 1399999139 زهرا سادات صراحی

 1399999133 ایدین طجرلو

 1991019199 بهزاد چوپانی

 1999990119 مریم اسدی

 1199999199 یاسین حسن زادگان

 1999990199 سنا جعفری درخشان

 1999990199 زهرا سادات موسوی نژاد

 1999999113 مادح احمدی

 1999999119 زهرا آب خضر

 1999999110 جواد اباذرلو

 1399999199 مرضیه بقالی

 1199999193 ایمان ثروتی

 1999990101 سیما زکی

 1999990191 سنور زکی

 1999990109 امین زارع

 دکتر معصومه جوانمرد

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1991019119 روژین باباخانی

 1991019119 مهدی پریا

 1999990119 فاطمه استادی

 1999990119 فاطمه اسدی

 1399999190 راضیه پورحسنعلی

 1199999119 مهتا قاضی ساطانی

 1199999111 شیما لطفی

 1999990133 مهدیه شکرانی

 1399999131 شیوا سهرابی

 1399990119 زهرا اعلم الهدی

 1399990191 سارا چودار

 1199990193 محمدی مریم



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1199999109 معصومه رزمی

 1999990110 اکرم احمد زاده

 دکتر شیوا روشن میالنی

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1191019119 زهرا اسفندیاری

 1191019190 نگار پور محمد

 1199990199 ندا جعفرپور

 1199999100 مریم حیدری پارام

 1199999103 پروین خالقی

 1399999199 سیما حاجی زاده

 1399999199 نگین حسین زاده علیانی

 1999990191 فریماه لیثی

 1999990191 سیده طرالن میرزهره

 1399999191 مریم الهی خواه

 1191019199 ایالر حسن پور

 1191019130 مهدی علی پور

 1191019131 رضا قاسم پور

 1191019133 هانیه کنگرلویی

 عیوضی احسان

 

1199999119 

 دکتر سعید قوام زاده

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1399999119 شایان اتابکی اقدم

 1399999113 علی احمد نژاد

 1191019119 افشین ابراهیمی

 1191019111 سهند ابری                        

 1199999113 امیر رضا اردشیری

 1199999111 یارکان آقایار       

 1199990119 محمد ارخوان      

 1999999111 سارا افشاری     

 1999999119 مهدی ایمانلو 

  



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 دکتر باقر پورحیدر

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1999990119 امیر حسین ابراهیم دخت سوره    

 1991019113 علی الهیاری ایگدیر

 1199999199 لوفرید جهانشاه 

 1199999199 محمود چشم براه

 1399999111 فاطمه امیری

 1399999191 مهدیه آین

 1999999119 عاطفه درویشی

 1999999111 یاسمن تمدن

 1999999191 پوریا جعفری

 1999999101 نسرین عزیزی

 1199990113 هادی احمدی

 1999990199 زهرا فرخار

 1999999100 فاطمه سیفی

 1399999131 ده عرفیآزا

 دکتر یوسف رسمی

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1199990111 یگانه اکبری

 1199990191 زهرا بابازاده ایگدیر

 1399999103 سینا خضری

 1399999109 حسین خیری چهار دولی

 1191019139 ارمان کریمیان

 1199999199 روژین بیگ زاده بابامیری

 1199999190 لیسی هریسریحانه تف

 دکتر احد زینالی

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1199990199 شیرزاد بادنی خلیفانی

 1199990101 سارا حاجی نژاد

 1191019193 نگین ثاقب اصل

 1191019113 امانج نبوی



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1991019139 احمد نظر پور اکبری

 1399999139 الهام عبدالهی

 1999999199 مهدیه حاجی

 دکتر محمد یوسفی

 شماره دانشجویی   نام و نام خانوادگی 

 1199999139 فرزانه عبدی

 1199999133 میالد شیخیان

 1199999130 علی شیخالری

 1191019010 علی صادق زاده فرخی

 1191019193 مهدی عباسی گزنق

 1191019119 روزبه همتی

 1191019119 سودا یزدان پناهی

 دل محمد زاده )ایمونولوژی(دکتر عا

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1999990131 ای الر شکورزاده

 1999990199 هوشمند مرادیان

 1999990190 مهدی وثوقیان

 1199999119 صدرا قراتپه لو

 1991019131 علی نعمتی

 1999990109 سهیل رضایی

 1199990191 شراره رحمانی

 1199990109 فر فاطمه شهروز

 1199990191 حسن مالیی

 1199990193 سیما خضری

 1399990199 کوثر میرانی

 دکتر صابر یوسفی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1399999119 تورج مسعود زنگکانی

 1399999119 ابراهیم مطهری

 1399999119 امین نورالهی

 1191019139 بهنام عزیزی



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1991019133 نژادی علی سینا

 1199990101 امیر حسین طالبی

 1199990139 مسعود عباسی

 1999990109 مهرداد رشید زاده

 1991019110 فرزانه آقاسی

 1991019131 اسرا حسین زاده

 1991010119 علیرضا پهلوانی

 1991019119 فاطمه اصل رحیمی

 1991019109 نسیم کنعانی

 دکتر فاطمه خردمند

 شماره دانشجویی    و نام خانوادگی نام  

 1199999119 ایدا اکبری ناصر

 1199999119 پریا بابایی میلق

 1191019119 نیلوفر احمدی انویق

 1399999119 سروه اژراک

 1399999119 مهسا اصل خداپسند

 1199990111 مهدیه ارجمندی انامق

 1199990119 زهرا اسدی

 1199999191 هانیه مرندی

 1199999119 گوزل زاده سبا

 1999990131 پریا زینالی

 1999990191 مهدیه نامدار

 دکتر مجتبی کریمی پور

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1399999199 مهسا جنگجو

 1399999109 حسام داور دوست

 1399999109 احد ده ده زاده

 1399999101 مهرداد سعیدی

 1199999109 میر سهیل حسینی

 1191019199 مهتاب امیر سام کیشی

 1999999199 علی رشیدی علی آباد



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1191019191 ثنا امیر دیوانی

 1391019119 امیر نور فرج پور

 1191019113 مریم ابراهیمی

 13910199109 مرجان زینال زاده

 19910199199 فاطمه حاجی حسنلو

 1999999139 فاطمه گل صمنلو

 یدکتر سیما مسعود

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1399999113 رعنا مرادی

 1399999119 نسیم متین

 1199990111 فاطمه قزلی

 1199990199 بیتا واالمنش

 1191019139 نیلوفر قوی پنجه

 1191019119 طوبی محمدی

 1191019110 سروه مولودی

 1199999190 هما مومنی

 1199990131 شیما قریشی

 1199990110 فاطمه کریم زاد

 1999990199 مهزاد عصری رضائی

 1999990199 فرناز حاجی بنایی

 دکتر یعقوب شریفی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990109 معصومه خورشیدی

 1199990109 سیده معصومه سید کریمی

 1991019131 اشکان مهمان نواز

 1991019139 مصطفی میرزایی

 1191019109 دارا صالح نیا

 1399999110 مهدی مختار پور حبشی

 1999999109 امین نیک آذر

 1999999101 مهدی همتی قاوشوق

  



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 دکتر محمد حسن انصاری

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990110 نسترن احمدی

 1199990100 آروین حسینی

 1399999110 مهسا احمد زاده

 1399999100 سهند خان محمدی

 1191019110 مهدیه ابراهیمی اقدم

 1191019109 علی صادقی حسنلوئی

 1199999119 ندا ابراهیم پور سرایدار

 1191019131 سامان عبدپور اقدم

 1991019111 مهین پیرایش

 دکتر حمید رضا خلخالی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1999990109 سهیل رضایی

 1999990110 سیما غفاری مرند

 1199999139 ریحانه عدن ورنطفی یان

 1199999131 لعیا علی خانی

 1999990139 محمد مهدی عبدالهی

 1199990119 افشین محمد شاهی

 1199990111 پیمان محمد نژاد

 دکتر جواد رسولی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990191 محمد مهدی نعمتی اسکویی

 1199990199 وحید وخشوری

 1199990191 فرشید عباس زاده

 1999990111 محید فخیمی هریس

 1999990113 روزبه غیابی

 1999990119 محمد رضا قوام

 1199999113 بیتا فرهومند

  

  



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 دکتر محمد علیزاده

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990119 سمیع اسریس

 1199990119 میالد اصغری عبیری

 1199999119 ارمان باقری نژاد

 1191019119 امین اذرنگ

 1399999111 احمد احمدی

 1999999199 بهراد روشن میالنی

 1999999130 امیر محمد حسن زاده

 1199990199 سینا حمزه زاده

 1199999119 ارمین امین زاده

 1999990199 مدمیالد پور مح

 1999990139 مهسا عبدی

 1999990193 محمد پیروز نیا

 1199999101 کوثر حسینی

 دکتر خسرو حضرتی تپه

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1191019139 مهران قلی پور

 1191019119 ندا علی اصغرزاده سلمانی

 1191019111 فرشته رضایی چیانه

 1191019191 زاگرس پاک نژاد

 1999990113 فراز آرمان منش

 1199999101 میالد سفیدی

 1199999131 محمد شامحمدی باغچه

 1191019199 پوریا جعفری اس

 1399999191 مینا حسینی کوکمری

 1399999109 هانیه دهقان قجور

 دکتر کامبیز دیبا

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199999139 شایان شیخ آقایی

 1199999199 علی نیک آذر



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1199999193 محمد نجفی اوچ ایولر

 1199990133 رامین عرب پور جوادی

 1199990131 مهرانه علی محمدی قره چپوق

 1399999119 فائزه سادات موسوی

 1191019199 آزاد محمدی

 1999999191 شایان سر خوش

 دکتر شهرام خادم وطن

 شماره دانشجویی    ینام و نام خانوادگ  

 1191019119 سید احسان موسوی

 1199990139 پویا فرامرزی

 1199990139 محمد امین فرهادی

 1999990191 حمید رضا توری

 1999990199 احسان تیموری سلماسی

 1399999191 محمد جمال پور

 دکتر علیرضا شیرپور

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199999191 لی زادهعلی حسنق

 1199999109 سامان داهیم

 1999990109 امیر رضایی

 1991019101 اورمان رضایی

 1399999111 مرتضی مرتضی زاده

 199999019 صبا نعیمی کوزه کنان

 1999999109 مهدی مجاور کهنمویی

 دکتر زهرا یکتا

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990199 صدف حریری

 1191019101 زهرا زارعی

 1191019109 سودا شاد دلی

 1399999199 سارا حسن زاده

 1199990111 لعیا مبادر ثانی

 1199990119 مهسا محسن زاده



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1199990191 شادیه محمدی اغجه قلعه

 1199990199 سبا معروفی

 1991019111 شیوا کیارش

 دکتر لطف الهی حقی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1999990191 پانیذ بوشهری

 1999990103 فایزه رحیمی

 1199999139 هاله عباسعلی زاده

 1399999131 پریسا گلی

 1399999111 رسا گهر خانی اصل

 1191019101 مهسا حیدری فرد

 1191019109 سارا حیدری قرخلو

 1199990139 ژیال غزال

 1999990193 سروین یزدی زاده

 1999990191 یوا حالجش

 دکتر جاوید فریدونی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199999111 امین علیزاده

 1199999111 احسان قاسمیانی

 1999990119 عرفان کاظمی زاد نامور

 1999990190 عطا محبوبی

 1999990119 علی قلی پور

 1199990199 سینا حمزه زاد

 1191019119 رسامان اقدمی باه

 دکتر امین عبداله زاده

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1991019103 کامیاب صادقی

 1991019101 منصور عباسی

 1991019109 امین قراجه داغی

 1399999139 حسین عباسی

 1399999139 سیامک عبداله پور



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 1399999139 هادی گلوانی

 1199990103 افشین خشکبارچی

 1999999139 امید مرادی ماین بالغ

 دکتر احسان صبوری

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990199 سهیل پر نژاد طال تپه

 1999990111 میر امیر حسین بنی هاشمی

 1999990111 محمد مهدی ارنک پور

 1199990101 میر سجاد خلیل زاده

 1191019199 کامران حاجی زاده

 1399999111 دی وفایی رادها

 1999999103 سید احسان طباطبایی

 جزنیدکتر نیما حسینی 

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی  

 1199990109 فاطمه حسن زاده

 1191019191 مائده حمزه زاده

 1199999199 نیکی میر فخرایی

 1199999119 زهرا کاظم نیا

 1199999110 فاطمه غفاری

 1191019109 صفابخش سارا

 1199999191 کوثر بهرامی

 1999990191 امین نظری

 دکتر رسول قره آغاجی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1999990199 آرش دست شسته

 1999990191 علی دوستار

 1999990101 نیما دین پژوه

 1199990119 میثم قسمتی داش تپه

 1199990113 خالد محبی

 1199990119 اوش محمدپورسی

  



59-59زشکی نیمسال دوم سال تحصیلی اساتید مشاور دانشکده پ  

 

 دکتر آرش امین پور

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1199999199 امین مهدی فر

 19 99990130 ابوبکر شریفی فرد

 1999990139 مسعود صاحب عاری

 1999990119 امیر رضا فرجی

 1999990191 عرفان محمدی

 1991019199 مهدی رادفر

 1191019133 یاور غفوری

 1999999199 علی دوست محمدی

 1999999193 امین داداشی

 آقای همایون بابازاده

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1399999191 پیمان یار احمدی

 1399999190 محمد مهدی عیسی اسکویی

 1399999193 پویا یار احمدی

 1999990101 سامان رحیمی سراجگاه

 1999990199 زادهصبا سید محمد 

 1199999101 مهسا خبازیان

 1999990199 زهرا خدادادی

 1999990199 مریم دوامی

 1999999109 فرزین قاسم زاده

 آقای مجید منافی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1399999101 حسام حناری

 1399999109 علی خاکزاد

 1199999191 عرفان جمشیدی

 1191019111 حامد امانی

 1199990190 عبدالرحمن بنوره

 1191019131 سیما لعل شهسوار

 1191019190 اسما برجسته
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 دکتر رعنا حسینی

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1999999109 نگین سقا بیلوردی

 1999999109 نسا فضلعلی زاده

 1999999131 محدثه ولی زاده

 1999999139 فائزه قربانیان

 1999999131 آیاتای بهرامی

 1999990199 کوثر میرزا زاده

 1999999119 اسما بهادری

 1991019139 طال نصیری

 دکتر حسن صابری

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1999990191 مجتبی علیپور

 1999990191 سامی صفدری

 1999990190 میالد پور یحیی

 1999990139 یلدا ستاری

 دکتر غالمحسین فرجاه

 شماره دانشجویی    نام و نام خانوادگی 

 1999990199 خضر شیخه پور

 1199990193 مریم مهرایین

 11999990199 مهدی محمدپوری

 1999990111 سارا کمالیار

 1999999119 رضا برشاد


