
 لیست مشاهده گران برنامه ماه به تفکیک دانشکده

 تلفن ایمیل دانشکده گروه آموزشی نام خانوادگی نام ردیف

 drazadvari@yahoo.com 2892439219 دانشکده پزشکی طب فیزیکی و توانبخشی آزادواری محدثه   .1

 kamkar_a@yahoo.com4442 2833324419 دانشکده پزشکی جراحی مغز و اعصاب آئین فر کامکار  .2

Abbas.tafakhori@gmail.co دانشکده پزشکی بیماریهای مغز و اعصاب تفاخری عباس   .3
m 

2888624944 

 jabalamf@tums.ac.ir 2894884216 دانشکده پزشکی میکرب شناسی جبل عاملی  فرشته   .4

 Dr_msotudeh@yahoo,com 2896448663 دانشکده پزشکی پاتولوژی ستوده انواری مریم   .5

 Dr_hshafiei@yahoo.com 2892884224 دانشکده پزشکی   شفیعی سیدحسین   .6

 azizpour24@gmail.com 2894811226 دانشکده پزشکی پوست عزیزپور ارغوان   .7

 mghiasi@tums.ac.ir 2894429481 دانشکده پزشکی پوست غیاثی مریم   .8

9.  
 مریم 

قربانی 

 پاشاکالئی
 داخلی

 دانشکده پزشکی
m.ghorbani19@yahoo.com 2888911664 

 nghandi@tums.ac.ir 2894912234 دانشکده پزشکی پوست قندی نرگس  .11

11.  
 سیدامیرمحلیشا 

کاظمی 

 شیشوان 
 ارتوپدی 

 دانشکده پزشکی
Mahlisha9812@yahoo.com 2891813442 

 dr23habib@yahoo.com 2898334338 دانشکده پزشکی  جراحی محمودزاده حبیب اهلل  .12

 Nsm.maryam@gmail.com 2891346212 دانشکده پزشکی پوست نسیمی  مریم   .13

 khanavim@tums.ac.ir 2894182824 دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی خانوی مهناز   .14

 snamazi@tums.ac.ir 2891411266 دانشکده داروسازی داروسازی بالینی نمازی سها   .15

 azadbakhtleila@gmal.com 2899914142 دانشکده تغذیه تغذیه جامعه آزاد بخت  لیال  .16

 hpouraram@yahoo.com 2899424288 دانشکده تغذیه تغذیه جامعه پور آرام  حامد  .17

 m_imanipour@tums.ac.ir 2893822211 دانشکده پرستاری مراقبتهای ویژه و مدیریت ایمانی پور معصومه  .18



 behboodi@tums.ac.ir 2899323948 دانشکده پرستاری بهداشت باروری بهبودی مقدم  زهرا  .19

 l-sayadi@sina.tums.ac.ir 2894419298 دانشکده پرستاری داخلی جراحی صیادی لیال  .21

 shghiyas@tums.ac.ir 2898444144 دانشکده پرستاری داخلی جراحی غیاثوندیان  شهرزاد  .21

dr.elham.ahmadi@gmail.co دندانپزشکی دندانپزشکی ترمیمی احمدی الهام  .22
m 

2844199438 

 roosta.hoori@gmail.com 2896314439 دندانپزشکی پریودانتیکس اصل روستا  حوری  .23

24.  
 باشی زاده حوریه

رادیولوژی دهان، فک و 

 صورت

 دندانپزشکی
bashizad@sina.tums.ac.ir 2894112341 

behnambolhari@yahoo.co دندانپزشکی اندودانتیکس بوالهری  بهنام  .25
m 

2894141394 

 alirezaparhiz@gmail.com 2896844291 دندانپزشکی جراحی دهان، فک و صورت پرهیز  علیرضا  .26

27.  
 رازقی  سمانه

سالمت دهان و دندانپزشکی 

 اجتماعی

 دندانپزشکی
s-razeghi@tums.ac.ir 2892948126 

 ladanomrani@yahoo.com 2899849884 دندانپزشکی دندانپزشکی ترمیمی رنجبر عمرانی  الدن  .28

29.  
 زهرا محبی  سیمین

سالمت دهان و دندانپزشکی 

 اجتماعی

 دندانپزشکی
smohebbi@tums.ac.ir 2894318341 

 safura_gh19@yahoo.com 2891364144 دندانپزشکی پروتزهای دندانی قدسی صفورا  .31

 dr.h.ghadirian@gmail.com 2899412811 دندانپزشکی ارتودانتیکس قدیریان  حنانه  .31

32.  
 موسوی  مهدیه السادات

بیماری های دهان، فک و 

 صورت

-ms دندانپزشکی
moosavi@sina.tums.ac.ir 

2899912184 

33.  
 مهدوی  نازنین

آسیب شناسی دهان، فک و 

 صورت

 دندانپزشکی
n-mahdavi@tums.ac.ir 2894911134 

34.  
 ابراهیمی  سمیه

مهندسی بافت و علوم سلولی 

 کاربردی 

 فن آوری نوین

ebrahimi_s@sina.tums.ac.ir 2896184141 

 n-vousooghi@tums.ac.ir 2894193411 فن آوری نوینعلوم اعصاب و مطالعات  وثوقی نسیم  .35
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 اعتیاد

 soleymaniz@tums.ac.ir 2899442214 توانبخشی گفتار درمانی سلیمانی زهرا   .36

37.  
 بهروز 

عطارباشی 

 فیزیوتراپی مقدم 

 توانبخشی

attarbashi@sina.tums.ac.ir 2898114426 

 s_farahani@tums.ac.ir 2894244448 توانبخشی شنوایی شناسی فراهانی سعید   .38

39.  
 اخوان  امیر احمد 

حشره شناسی پزشکی و 

 مبارزه با ناقلین 

 بهداشت 
aaakhavan@tums.ac.ir 2899212433 

41.  
 شکیبا زاده الهام 

آموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت 

Shakibazadeh@sina.tums.a بهداشت
c.ir 

2896122498 

41.  
 محبعلی مهدی 

انگل شناسی و قارچ شناسی 

 پزشگی 

 بهداشت
mohebali@tums.ac.ir 2894344431 

 rojarahimi@gmail.com  2892629398 طب ایرانی داروسازی  رحیمی  روجا   .42

 l.shirbeigi@yahoo.com 2894428846 طب ایرانی طب ایرانی  شیر بیگی  لیال   .43

44.  
 شاهمرادی لیال 

و مدیریت اطالعات سالمت  

 انفورماتیک پزشکی

 lshahmoradi@tums.ac.ir پیراپزشکی

 

2894122632 

 

45.  
 ذوالفقاری میترا 

یادگیری الکترونیکی در 

 علوم پزشکی 

 مجازی
zolfaghm@tums.ac.ir 2899493926 

46.  
 مجتهد زاده ریتا 

یادگیری الکترونیکی در 

 علوم پزشکی 

r_mojtahedzadeh@tums.ac مجازی
.ir 

2892814824 

47.  
 محمدی آیین 

یادگیری الکترونیکی در 

 علوم پزشکی 

aeen_mohammadi@tums.a مجازی
c.ir 

2896429421 
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