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 دانشکده/ گروه آموزشی نام خانوادگی نام  ردیف
 بیمارستان

  کارشناس  تلفن دفتر توسعه

  آقای بھزاد پویا  ٨٨١٠٥٩٨٨  بھداشت  ویروس شناسی مختاری آزاد خانم دکتر طلعت   .1

   بھداشت حشره شناسی یعقوبی ارشادی دکتر دمحمرضاآقای    .2

    بھداشت  انگل شناسی  رضایی  آقای دکتر ساسان   .3

    بھداشت  مدیریت  عرب  آقای دکتر دمحم   .4

  خانم فراھانی  ٨٩٥٠٨٧٨٥ پرستاری و مامایی بھداشت باروری بھبودی مقدم خانم دکتر زھرا   .5

   پرستاری و مامایی بھداشت باروری تقی زاده خانم دکتر زیبا   .6

   پرستاری و مامایی پرستاری پاشایی پور خانم دکتر شھزاد   .7

   پرستاری و مامایی پرستاری دھقان نیری خانم دکتر ناھید   .8

   پرستاری و مامایی داخلی و جراحی شھسواری آقای دکتر ھومن   .9

   پرستاری و مامایی داخلی و جراحی غیاثوندیان خانم دکتر شھرزاد   .10

   پرستاری و مامایی مراقبتھای ویژه اسماعیلی خانم دکتر مریم   .11

   پزشکی آناتومي عمیدي دكتر فردينآقای    .12

  خانم رادفر  ٨٨٩٧٣٦٧٠ پزشکی اخالق پزشكي اصغري خانم دكتر فريبا   .13

   امام-پزشکی اورولوژی آيتي افین آقای دكتر محسن   .14

   امام-پزشکی ارتوپدی بغدادي آقای دكتر تقي   .15

    امام-پزشکی  ارتوپدی  فرزان  آقای دکتر محمود   .16

   شریعتی-پزشکی ارتوپدی كامراني آقای دکتر شھريار   .17

    سینا-پزشکی  ارتوپدی  سیاوشی  آقای دکتر بابک   .18

   پزشکی ايمونولوژي حاجتي دكتر جمشید آقای   .19

   پزشکی بیوشیمي پاساالر خانم دكتر پروين   .20

   پزشکی بیھوشي میر اسكندري آقای دكتر سید دمحم   .21

   پزشکی بیھوشي نجفي آقای دكتر اتابك   .22

   پزشکی بیھوشي خاجوي آقای دكتر دمحمرضا   .23

   پزشکی پزشکی ورزشی حلب چي آقای دكتر فرزين   .24

   پزشکی پزشکی اجتماعی صداقت آقای دكتر مجتبي   .25

     امام-پزشکی پزشکی ھسته ای افتخاري آقای دكتر دمحم   .26

   سینا-پزشکی  جراحی  ظفرقندی  آقای دكتر دمحمرضا   .27

   شریعتی-پزشکی  جراحی سروش آقای دكتر احمدرضا   .28

    سینا-پزشکی  جراحی   آملی  ھادیآقا دکتر    .29

    پزشکی  داخلی   شاھی  آقای دکتر فرھاد   .30

    شریعتی-پزشکی  داخلی گوھري مقدم آقای دكتر كیوان   .31

    پزشکی  داخلی اعصاب غفارپور آقای دكتر مجید   .32

   پزشکی زنان پیرجاني خانم دكتر ريحانه   .33

   پزشکی زنان وحید دستجردي خانم دكتر مرضیه   .34

   پزشکی زنان نیرومنش خانم دكترشیرين   .35

   شریعتی-پزشکی زنان آل ياسین خانم دكتر اشرف   .36

   پزشکی راديولوژي شريفیان آقای دكتر ھاشم   .37
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  خانم رادفر  ٨٨٩٧٣٦٧٠  پزشکی  روانپزشکی  اربابی  آقای دکتر دمحم   .38

    پزشکی  ژنتیک  قئمی  آقای دکتر محسن   .39

   بھارلو-پزشکی طب كار امینیان آقای دكتر امید   .40

   پزشکی طب کار مھرداد آقای دكتر رامین   .41

   امام-پزشکی عفوني عمادي كوچك آقای دكتر حمید   .42

   پزشکی فیزیولوژی ايماني آقای دكتر علیرضا   .43

   پزشکی فیزیک پزشکی آي آقای دكتر دمحمرضا   .44

   شریعتی-پزشکی قلب كمال ھدايت آقای دكتر داريوش   .45

   امام-پزشکی قلب ستارزاده خانم دكتر رويا   .46

   پزشکی كودكان ملكان راد خانم دكتر الھه   .47

   پزشکی كودكان رھبري منش اكبر آقای دكتر علي   .48

   پزشکی كودكان ممیشي خانم دكتر ستاره   .49

   پزشکی کودکان شروين بدو آقای دكتر رضا   .50

    پزشکی  کودکان  رییس کرمی  آقای دکتر سیدرضا   .51

    پزشکی  کودکان زينالو آقای دكتر علي اكبر   .52

    پزشکی  کودکان  نیری  خانم دکتر فاطمه السادات   .53

   پزشکی گوش و حلق و بینی كريمي يزدي آقای دكتر علیرضا   .54

   پزشکی معارف متوسل آراني آقای دكتر محمود   .55

   پزشکی میکروب شناسی بھادر آقای دكتر عباس   .56

   پزشکی میكروب شناسي میرصالحیان آقای دكتر اكبر   .57

تکنولوژی رادیولوژی و  چنگیزی آقای دکتر وحید   .58
 رادیوتراپی

   پیراپزشکی

   پیراپزشکی علوم آزمایشگاھی دشتی خانم دکتر نسرین   .59

  خانم کردستانی  ٨٨٩٩٠٢٨٥ تغذیه تغذیه جامعه آزادبخت خانم دکتر لیال   .60

   تغذیه تغذیه بالینی حسین زاده آقای دکتر دمحم جواد   .61

    تغذیه  تغذیه جامعه  جزایری  آقای دکتر ابوالقاسم   .62

  آقای نصراللھی  ٧٧٥٣٣٩٣٩ توانبخشی فیزیوتراپی باقری آقای دکتر حسین   .63

   توانبخشی گفتاردرمانی سلیمانی خانم دکتر زھرا   .64

    توانبخشی  شنوایی سنجی  فراھانی  آقای دکتر سعید   .65

   داروسازی کنترل غذا و دارو خوشایند آقای دکتر دمحمرضا   .66

   داروسازی شیمی دارویی سوری خانم دکتر عفت   .67

   داروسازی اقتصاد و مدیریت دارو نیک فر خانم دکتر شکوفه   .68

   داروسازی فارماسیوتیکس وطن آرا آقای دکتر علیرضا   .69

  خانم گنجعلی  ٤٢٧٩٤٢١٧ دندانپزشکی پاتولوژی بقایی خانم دکتر فرشته   .70

   دندانپزشکی پاتولوژی امین شکیب آقای دکتر پویان   .71

   دندانپزشکی اطفال حیدری آقای دکتر علی رضا   .72

    دندانپزشکی  اطفال قدیمی خانم دکتر سارا   .73
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  خانم گنجعلی  ٤٢٧٩٤٢١٧  دندانپزشکی  اطفال و کودکان سراج آقای دکتر بھمن   .74

   دندانپزشکی پروتز زراتی سیمین دختخانم دکتر    .75

    دندانپزشکی  پروتز سیادت خانم دکتر حکیمه   .76

   دندانپزشکی پروتز صاحبی آقای دکتر مجید   .77

   دندانپزشکی پروتز جاللی آقای دکتر حمید   .78

   دندانپزشکی پروتز حاج محمودی آقای دکتر دمحمرضا   .79

    دندانپزشکی  پروتز منزوی آقای دکتر عباس   .80

   دندانپزشکی سالمت دھان خامی آقای دکتر دمحمرضا   .81

   دندانپزشکی پریودنتولوی خورسند آقای دکتر افشین   .82

   دندانپزشکی پریودنیکس یعقوبی آقای دکتر سیامک   .83

   دندانپزشکی رادیولوژی نیک نامی آقای دکتر مھدی   .84

   دندانپزشکی رادیولوژی باشی زاده خانم دکترحوریه   .85

   دندانپزشکی رادیولوژی  پنج نوش  آقای دکتر مھرداد   .86

   دندانپزشکی مواد دندانی بھروزی بخش خانم دکتر مرجان   .87

   دندانپزشکی بیماریھا پور شھیدی خانم دکتر سارا   .88

   دندانپزشکی اندو قربان زاده آقای دکتر عبدهللا   .89

   دندانپزشکی اندو شیخ رضایی آقای دکتر دمحم سعید   .90

   دندانپزشکی جراحی عباسی آقای دکتر امیرجالل   .91

   دندانپزشکی ترمیمی عباسی آقای دکتر مھدی   .92

   دندانپزشکی ترمیمی کرمانشاه آقای دکتر حمید   .93

   دندانپزشکی ترمیمی یاسینی آقای دکتر اسماعیل   .94

   دندانپزشکی ارتودنسی حسین زاده نیک خانم دکتر طاھره   .95

   ٨٨٩٩٣٦٥٦ طب سنتی داروسازی سنتی رحیمی خانم دکتر روجا   .96

   ٤٣٠٥٢٢٠٣ فناوریھای نوین پزشکی اعتیادعلوم اعصاب و مطالعات  زحمتکش خانم دکتر مریم   .97

مھندسی بافت و علوم سلولی   آی  آقای دکتر جعفر   .98
  کاربردی

    فناوریھای نوین پزشکی

 


