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 dr.a.gh.37@gmail.com 42191121246 دندانپزشکی اندو قربان زاده عبداهلل  .134

 ebrahimi_s@sina.tums.ac.ir 2196114141 فن آوری نوین مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی ابراهیمی سمیه   .131

 jafar_ay8111@yahoo.com 42196164922 فناوریهای نوین  مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی آی جعفر  .139

 n-vousooghi@tums.ac.ir 2194193411 فن آوری نوین علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد وثوقی نسیم  .134

 m-azami@tums.ac.ir 21933264124 فن آوری نوین مهندسی پزشکی اعظمی محمود  .133

 naghmehbahrami@gmail.com 21994164494 فن آوری نوین مهندسی بافت بهرامی نغمه  .136

132.  
 زحمتکش مریم

گروه علوم اعصاب و -فیزیولوژی پزشکی

 مطالعات اعتیاد

 فن آوری نوین
zahmatkm@tums.ac.ir 

2194492114 

 yasgari@sina.tums.ac.ir 21931414194 فن آوری نوین بیوانفورماتیک عسگری یزدان  .131

 soleymaniz@tums.ac.ir 2199442214 توانبخشی گفتار درمانی سلیمانی زهرا  .131

 attarbashi@sina.tums.ac.ir 2191114426 توانبخشی فیزیوتراپی عطارباشی مقدم بهروز  .132

 s_farahani@tums.ac.ir 2194244441 توانبخشی شنوایی شناسی فراهانی سعید  .164

 nghotbi@tums.ac.ir 2199111222 توانبخشی فیزیوتراپیست قطبی نسترن  .161

 hbagheri@tums.ac.ir 42193431314 توانبخشی فیزیوتراپی باقری حسین  .169

 aaakhavan@tums.ac.ir 2199212433 بهداشت حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین اخوان امیر احمد  .164

 Shakibazadeh@sina.tums.ac.ir 2196122491 بهداشت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت شکیبا زاده الهام  .163

 mohebali@tums.ac.ir 2194344431 بهداشت انگل شناسی و قارچ شناسی پزشگی محبعلی مهدی  .166

 mokhtari@sina.tums.ac.ir 42191349422 بهداشت ویروس شناسی مختاری آزاد طلعت  .162

 S_yaghobee@yahoo.com 42191112361 بهداشت حشره شناسی یعقوبی ارشادی محمدرضا  .161

 srezaie@sina.tums.ac.ir 42191911342 بهداشت انگل شناسی رضایی ساسان  .161

 arabmoha@tums.ac.ir 42192611644 بهداشت مدیریت عرب محمد  .162

 rojarahimi@gmail.com  2192629391 طب ایرانی داروسازی رحیمی روجا  .124

 l.shirbeigi@yahoo.com 2194421146 طب ایرانی طب ایرانی شیر بیگی لیال  .121

نرگس دهیس  .129 یلمرد یسادات  یفارماکوگنوز   n_sadati@tums.ac.ir طب ایرانی 

 2193112492 
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مدیریت اطالعات سالمت وانفورماتیک  شاهمرادی لیال   .124

 پزشکی
 پیراپزشکی

lshahmoradi@tums.ac.ir 

 2194122632 

 Azadomidkhoda@gmail.com 2196612343 پیراپزشکی هماتولوژی و بانک خون امید خدا آزاده  .123

 lshahmoradi@tums.ac.ir 2194122632 پیراپزشکی مدیریت اطالعات سالمت شاهمرادی لیال  .126

 Fashoaei@sina.tums.ac.ir 2196164431 پیراپزشکی کتابداری و اطالع رسانی شیخ شعاعی فاطمه .122

 changizi@sina.tums.ac.ir 42194449932 پیراپزشکی تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی چنگیزی وحید  .121

 dashti@sina.tums.ac.ir 42194614224 پیراپزشکی علوم آزمایشگاهی دشتی نسرین  .121

 zolfaghm@tums.ac.ir 2199493926 مجازی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ذوالفقاری میترا  .122

 r_mojtahedzadeh@tums.ac.ir 2192114124 مجازی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی مجتهد زاده ریتا  .114

 aeen_mohammadi@tums.ac.ir 2196429421 مجازی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی محمدی آیین  .111

119.  
 شعبانی عنایت اله

 آموزش زبان های خارجی

 

 eshabani@tums.ac.ir بین الملل

 

2126661462 
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