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 ندارد

  :خ تاری

  ره :شما

  : پیوست

  هاي نوین پزشکیمعاون محترم آموزشی دانشکده فناوري  جناب آقاي دکتر آي 

  مدیر محترم دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی  جناب آقاي دکتر امانلو 

  المللی  دانشگاه بینمعاون محترم آموزشی پردیس   جناب آقاي دکتر حسن زاده 

  محترم آموزشی دانشکده مجازي معاون  ذوالفقاريسرکار خانم دکتر 

  معاون محترم آموزشی علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی  راگردي کاشانیجناب آقاي دکتر 

  معاون محترم آموزشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی  جناب آقاي دکتر ساعدي 

  هاي تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی معاون محترم آموزشی دوره  ساعديجناب آقاي دکتر 

  معاون محترم امور هیات علمی دانشکده پزشکی  سرکارخانم دکتر ستارزاده

  معاون محترم آموزشی داروسازي عمومی دانشکده داروسازي  سوريسرکار خانم دکتر 

  آموزشی دانشکده دندانپزشکیمحترم معاون   سیادتسرکارخانم دکتر 

  معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت  سرکار خانم دکتر شکیبازاده

  معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاري و مامائی  سرکار خانم دکتر شهسواري

  سرپرست محترم معاون آموزشی دانشکده طب سنتی  سرکارخانم شیربیگی

  آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکیمعاون محترم   جناب آقاي دکتر عکاظی 

  معاون محترم آموزشی دانشکده  توانبخشی  علیائیجناب آقاي دکتر 

  معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی  الهیسرکارخانم دکتر عین

  معاون محترم آموزشی تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده دندانپزشکی   سرکارخانم دکتر محمدي 

  هاي تخصصی و تحصیالت تکمیلی دانشکده داروسازي معاون محترم آموزشی دوره  وطن آراجناب آقاي دکتر 
  

  با سالم و احترام؛

ها و اخبار واسطه با معاونت آموزشی دانشگاه و نیز افزایش سرعت انتقال پیامدر راستاي ایجاد ارتباط بی              

ند است دستور ماندازي گردید خواهشراه tums_edu@آموزشی دانشگاه کانال تلگرامی این معاونت به آدرس 

هاي آموزشی، اعضاي محترم هیات فرمایید به نحو مقتضی اطالع رسانی الزم به منظور آگاهی مدیران محترم گروه

در ضمن اکانت تلگرامی معاونت آموزشی با آیدي علمی و دانشجویان آن دانشکده به عمل آید. 
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