لیست اساتید راهنما و مشاوره
تاریخ بروز رسانی 96/03/07 :

گروه داخلی  -جراحی
مشاور
نام استاد

دکتری

راهنما
بین الملل
دکتری

ارشد

بین الملل
ارشد

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل
دکتری

ارشد

صفا صدقیانی (کامل)
زینب فدایی (مشترک )

دکتر علیرضا
نیکبخت
نصرآبادی

میترا خوبی (کامل)
حسین مدنی (مشترک)
علی کریمی (مشترک)
محبوبه شالی (کامل)

پاکستان

مرجان سادات

1.5دکتری

محمد امین

عرشیها

یونس گیرما

فاطمه بخشی(مشترک)
هاله جعفری(مشترک)

گروه

فردین امیری (مشترک)

دکتر شهرزاد
غیاثوندیان

محبوبه عبدالرحیمی (مشترک)

فاطمه اسماعیل زاده(کامل)

حسین مدنی (مشترک)

منصوره ساده تبریان (کامل)

ورعی
دکتر مژده نوید
حمیدی

و 0.5

سید قاسم موسوی (مشترک)
فاطمه بخشی (مشترک)
هاله جعفری(مشترک)

احسان آبادی پیشه (کامل)
بهاره غفورزاده( مشترک)
سعیده رستمی(مشترک)
مینا ابوالفضلی (مشترک)

زینب اسالمی (کامل)

– Shamsu
deen
mahama
adams

سمیه اسمعیلی گیوی (مشترک)

 1ارشد

 4.5ارشد

سارا پاکزاد (کامل)
طاهره رحمانی (کامل)

ثریا نجاتی

صفا صدقیانی

نسرین دلیری

ارشد

علی کریمی (مشترک)
اسماعیل عزیزی فینی (مشترک)

دکتر شکوه

 2.5دکتری

__

معصومه تقی زاده (کامل)

1

لیلی رستم نیا

زهرا احمدخانی

بین الملل ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره
مشاور

گروه

نام استاد

دکتری

راهنما
بین الملل
دکتری

ارشد

زهرا زارع (مشترک)

سحر ماله میر (کامل)

دکتر هومن

شیما سادات حسینی (مشترک)

رامین بیات (مشترک)

شهسواری

پگاه مطوری (کامل)

نیما پور غالم (مشترک)
محمود امیری (کامل)

بین الملل
ارشد
Ahmaed
Waheed
Mezban

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل
دکتری

ارشد

بین الملل ارشد

فاطمه غنودی

 0.5دکتری

سحر کیوانلو

عباس مردانی (کامل)

شادان پدرام

علی محمد آبادی (کامل)

__

فاطمه باقری (کامل)

رازی

احسان آبادی

اسما ساتیاروند (کامل)

زهرا سادات حجازی (کامل)

دکتر فریبا تباری

دکتر مجتبی
ویس مرادی

__

مریم اسدی (کامل)

زهرا زارع (مشترک)

اسماء ساتیاروند

ا دکتری و

رامین بیات (مشترک)

عباس مردانی

 1.5ارشد

مهسا زکی نژاد (کامل)
طاهره حق پرست (کامل)

دکتر آرپی
مانوکیان

نیما پورغالم (کامل)

 1.5ارشد

(مشترک)
محبوبه زمردی (کامل)

شهاب الدین اطهریان
(کامل)
زهرا احمدخانی (کامل)
الناز نصیری (کامل)

دکتر لیال صیادی

 1ارشد

معصومه اکبری (کامل)
رقیه فرجی (کامل)
سارا عسگرخانی (کامل)

2

علی کریمی

Ahmaed
Waheed
Mezban

لیست اساتید راهنما و مشاوره
مشاور

گروه

نام استاد

دکتری

راهنما
بین الملل
دکتری

ارشد

بین الملل
ارشد

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل

مزگان مقدسی نژاد (کامل)
علیرضا آرمان (کامل)

دکتر زهرا

محمد صابر شعله ور (کامل)

رودهقان

مهسا قربانی (کامل)

__

محمد بساتین (کامل)
جلیل کوهساریان (کامل)



یادآور می شود هریک از اساتید می توانند به جای راهنمایی یک دانشجوی دکتری معادل سه راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده گیرند.

3

دکتری

ارشد

بین الملل ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره

گروه پرستاری مراقبتهای ویژه و مدیریت
گروه

نام استاد

راهنما
بین
دکتری

الملل

مشاور
ارشد

بین الملل
ارشد

دکتری
دکتر محمد
علی چراغی

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل

ارشد

دکتری

3.5
پروانه رضا سلطانی (مشترک)

دکتری و

محمد پرورش مسعود (کامل)

 1ارشد

میترا خوبی

نیره داوودی (کامل)
اسماعیل عزیزی فینی (مشترک)
محبوبه خواجه (مشترک)
شیما سادات حسینی (مشترک)

گروه پرستاری مراقبتهای ویژه و مدیریت

قاسم موسوی

فائزه غفوری (مشترک)

دکتر ناهید
دهقان نیری

نغمعه رزاقی

محمد علی یادگاری (مشترک)

_

لیلی رستم نیا(مشترک)

سیده فاطمه قاسمی

مریم محمد ابراهیم

ندا ناظم اکباتانی

نسرین صمدی (مشترک)

مریم ادیب

هادی احمدی چناری (مشترک)
پروین محمودی(مشترک)
اسرا ناصحی (مشترک)
محمد طاهر (مشترک)
نسرین دلیری (کامل)
مهین نوملی (کامل)
ناهید حسینی(کامل )

دکتر معصومه

محبوبه عبدالرحیمی (مشترک)

ذاکری مقدم

معصومه ادیب (مشترک)

مژگان مقدسی نژاد

زینب قاسم زاده (مشترک)

_

عاطفه اسدی (کامل)
رویا خرمی (کامل)
جالل رضایی (کامل)

ایمانی پور

زاده
آناهیتا زارعی

محمد گودرزی (کامل)

دکتر معصومه

فردین امیری

فاطمه اسماعیل

2.5

سیده حلیمه کمال (کامل)

دکتری و

فرزانه قاسمی (کامل)

 1ارشد

4

بین الملل
ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره

گروه

نام استاد

راهنما
بین
دکتری

الملل

مشاور
ارشد

بین الملل
ارشد

دکتری

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل

ارشد

دکتری

پریسا قلیج خانی (کامل)
مریم شافعی (مشترک)

دکتر مریم

معصومه ادیب (مشترک)

شهربانو اخوت (مشترک)

اسماعیلی

افشین خزایی (مشترک)

زینب قاسم زاده (مشترک)

دکتر الهام

فردین امیری ( مشترک)

مرضیه بیک وردی (کامل)

نواب

افشین خرایی (مشترک)

محمدرضا عسگری (کامل)

 1دکتری

زینب توکل
مریم اردیبهشتی

آنولین اصالن (کامل)
سید حمید رضوانی (کامل)
سحر کیوانلو (کامل)
لیدا حسینی (کامل)
فاطمه غنودی (کامل)
Yakubu
habi

سمیه اسمعیلی

__

محمد علی یادگاری

گیوی

سجاد ابراهیمی (مشترک)
غزاله اسفندیاری (کامل)
افسانه ثقفی (کامل)
مهرناز خویشوند (کامل)
زهرا قربانعلی نژاد (کامل)

دکتر خاطره
سیالنی

محمد علی یادگاری (مشترک)

مریم کریمی (کامل)
مهرنوش یوسفی (کامل)

Mohamme
d shaibu

ا دکتری

پریسا قلیج خانی

پروین عزیزپور (کامل)
طیبه توکلی (کامل)

دکتر حرمت
السادات
امامزاده

سمیه اسمعیلی گیوی

 5.5ارشد

(مشترک)

قاسمی
دکتر زهرا

آناهیتا زارعی (کامل)

عباسی

ساشا کاکائی (کامل)



 4ارشد

یادآور می شود هریک از اساتید می توانند به جای راهنمایی یک دانشجوی دکتری معادل سه راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده گیرند.

5

سیده حلیمه کمالی

بین الملل
ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره

گروه روانپرستاری
راهنما

مشاور

گروه

نام استاد
دکتری

بین الملل
دکتری

ارشد

ظرفیت
بین الملل

خالی

ارشد

دکتری

بین الملل دکتری

ارشد

سارا داننده فر (کامل)

گروه روانپرستاری

دکتر ترانه تقوی
الریجانی

یوسف آذرگشسب

خزر الیق (کامل)

 2ارشد

اشرف ملک محمدی (کامل)
مرجان سادات عرشی (کامل)

زهرا صادقی
کبری طالبی

بابک ساعتچی (کامل)

دکتر فاطمه
نوغانی

دکتر فتانه
قدیریان



لیال یعقوبی (کامل)

 4ارشد

حسین شمس الدینی (کامل)
زمحمدرضا خزایی (کامل)

 5ارشد

کبری طالبی (کامل)

یادآور می شود هریک از اساتید می توانند به جای راهنمایی یک دانشجوی دکتری معادل سه راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده گیرند.

6

خزر الیق

بین الملل ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره

گروه پرستاری سالمندی و بهداشت جامعه
گروه

نام استاد

دکتری
نسیم امینایی (مشترک)

دکتر رضا

گروه پرستاری سالمندی و بهداشت جامعه

نگارنده

ارزو پیرک (کامل)
علی آقاجانلو (کامل)
پوران حیدری (مشترک)

راهنما
بین الملل
دکتری

ارشد

بین الملل
ارشد

مشاور

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل
دکتری

مریم کیارسی (کامل)

ارشد
حسام رضایی

فرزانه دالور (کامل)

 3دکتری

عاطفه باریکانی (کامل)

لیدا حسینی
اکرم نعیمی

فاطمه باقرآبادی (کامل)
فرح خانی (کامل)
حسام رضایی (کامل)

دکتر شهزاد
پاشایی

الهام نوعی (کامل)
پوران حیدری (مشترک)

سارا حضرتی (کامل)

1.5ارشد

فاطمه نوری (کامل)
سمیرا طبیعی (کامل)
اکرم نعیمی (کامل)
حسین راشکی (کامل)

دکتر سریه
پورتقی

نسیم پاکیار(کامل)

 3ارشد

سیده سحر قائدی(کامل)
سهیال اسالمی (کامل)

دکتر نسرین

 6ارشد

نیک پیما


یادآور می شود هریک از اساتید می توانند به جای راهنمایی یک دانشجوی دکتری معادل سه راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده گیرند.

7

نسیم پاکیار

بین الملل ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره

گروه پرستاری کودکان و NICU
راهنما

گروه

نام استاد

مشاور

بین
دکتری

الملل

ارشد

دکتری

بین الملل
ارشد

ندا سلطان نژاد (کامل)

مریم رحمتی

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل
دکتری

ارشد

__

فخری بدری (کامل)
سمیه پهلوان (کامل)
حمیده سپاسه (مشترک)

خدیجه زارعی

__

زینب شوکتی میر (کامل)
فاطمه طهماسبی (کامل)
آزاده رنجبر (مشترک)
محبوبه سعیدی (کامل)

زهرا گودرزی

__

ربابه فالحی (کامل)

(بازنشسته)

گروه پرستاری کوکان و NICU

ندا سلیمی (کامل)
حمیده سپاسه (مشترک)
فهیمه گرگانی فیروزجانی (کامل)
مونا زارع زاده (کامل)
سارا سلطانی (کامل)
افسانه کاکاوند(کامل)

دکتر مرضیه
حسن پور

محمد عبداللهی (کامل)
ناصر نوین مهر (کامل)

 1دکتری و 1

وحید مرادی (کامل)

ارشد

حمیده رضایی(کامل)
زینب بیات(کامل)
فریبا وجدانی فرد(کامل)
پروین رحیمی(کامل)
سمیه سهرابی (کامل)
مهرآسا خالقی(مشترک)

دکتر اکرم
سادات حسینی

محبوبه خواجه (مشترک)

زینب محبی (مشترک)

نغمه رزاقی (مشترک)

نفیسه زارعی (کامل)

سیده فاطمه قاسمی

اشرف عجم حسنی (کامل)

(مشترک)

رقیه منوچهر (کامل)

زهرا نجفی (کامل)

آرزو فر د( کامل)

__

8

فاطمه ابراهیم پور

سمیه پلوان

بین الملل ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره
راهنما

گروه

نام استاد

مشاور

بین
دکتری

الملل

ارشد

دکتری

بین الملل
ارشد

ظرفیت
خالی

دکتری

بین الملل
دکتری

ارشد

کتایون فرجی (کامل)
زبیده سعدا (مشترک)

دکتر ژیال
میرالشاری

نسیم امینایی (مشترک)

فاطمه مروتی (کامل)

زینب فدایی (مشترک)

زهرا انصاری (کامل)

فاطمه ابراهیم پور (کامل)

منور جوکار (کامل)

مرجان برزگری

 0.5ارشد

سمیه صادقی
سمیه اشتری

آیدا صفایی (کامل)

زهرا دانشور

محبوبه سعیدی

اعظم احمدی (کامل)

__

عامری

فاطمه مروتی
ندا سلیمی

سمیه صادقی نیارکی (کامل)
سمیه اشتری (کامل)
مرجان برزگری (کامل)

دکتر بتول پور
ابولی

زینب محبی (مشترک)

 0.5ارشد

مریم حیران (کامل)
پروا تقی پور (کامل)
لیال آبادیان (کامل)
فاطمه عباسی (کامل)

9

زبیده سعدا

بین الملل ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره

گروه بهداشت باروری وبهداشت مادر و کودک
راهنما
نام استاد

دکتری

مشاور

بین الملل

ارشد

دکتری

بین

ظرفیت

الملل

خالی

دکتری

ارشد
محدثه مطهری نژاد

دکتر سیده طاهره

(کامل)
فاطمه خلیلی (کامل)

میر موالیی

 4ارشد

زینب کشتکار (کامل)
وجیه سادات شمندی

دکتر مهرناز

(کامل)

گرانمایه

پونه معصومی (کامل)

 2دکتری
و  2ارشد

گروه

فرحناز عزیزی (کامل)
فائزه غفوری( مشترک)
زهره مومنی موحد( مشترک)

دکتر زهره خاکبازان

زینب مظفری راد (کامل)

آزیتا تیزنوبیک (مشترک)

مریم معروضی (کامل)

زهرا رخشایی (کامل)

 2.5ارشد

آرزو پیرک

مریم عزیز پور( مشترک)
پروین یداللهی (مشترک)
شیوا سیه بازی ( مشترک)

دکتر زیبا تقی زاده

عهدیه ملکی (مشترک)
مهشید طاهری (مشترک)

Suha
baloushah

لیال ذاکری راد (کامل)

نسرین سرفراز(مشترک)
صفورا طاهری (مشترک)

10

 0.5ارشد

پروانه رضا سلطانی
آزیتا تیزنوبیک

بین الملل
دکتری

ارشد

بین الملل
ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره
راهنما

گروه

نام استاد

دکتری

مشاور

بین الملل

ارشد

دکتری

بین

ظرفیت

الملل

خالی

ارشد

مریم کشاورز (مشترک)
افروز مردی (مشترک)
بیتا فریدونی (مشترک)
مریم اردیبهشتی (مشترک)

دکتر زهرا بهبودی
مقدم

ندا ناظم اکباتانی (مشترک)
الهام رضایی (مشترک)
شهناز بابایان زاده(مشترک)

فاطمه ابراهیم

آزاده شهبازی (مشترک)

زهرا ابراهیم

فاطمه نجفی (کامل)

 1.5ارشد

آزاده زنوزی( مشترک)
معصومه نمازی (مشترک)
مریم باقری (مشترک)

فاطمه رحیمی کیان

سحر ناییان (کامل)
شلیرمحمدی (کامل)

__

فاطمه شمس اللهی
(کامل)
سیما آقایی (کامل)

دکتر مریم مدرس

شکوفه ملکی (کامل)
معصومه محمدی (کامل)

 2دکتری

رقیه فرجی (کامل)
سارا عسگرخانی (کامل)

فاطمه واثق رحیم
پرور

فهیمه خوش نژاد (کامل)

 3دکتری

خدیجه خرقانی (کامل)

و  1ارشد

سحر رستمی (کامل)
بهجت خرسندی (کامل)

دکتر مریم دامغانیان

فائزه علی اکبری (کامل)
زهرا سرفالح (کامل)
سحر زمانی (کامل)
مریم یزدی (کامل)
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دکتری

بین الملل
دکتری

ارشد

بین الملل
ارشد

لیست اساتید راهنما و مشاوره
راهنما

گروه

نام استاد

دکتری

مشاور

بین الملل

ارشد

دکتری

بین

ظرفیت

الملل

خالی

دکتری

ارشد

بین الملل
دکتری

ارشد

سمیرا محمدی (کامل)
آمنه علیزاده (کامل)
سمانه حق محمدی پسند

دکتر فرناز فرنام

 1ارشد

(کامل)
زهره ملکی (کامل)
مژگان روزافزون (کامل)
افسانه آزادپور (کامل)

دکتر شیرین

 3ارشد

آذر شکرزاده (کامل)

شهبازی

افروز مردی

عادله نظری (کامل)
آزاده شهبازی (مشترک)
زهره محمدی (کامل)

راضیه معصومی

کشور صمدایی

مریم براتی (کامل)

کامله

مژگان مسعودی

فرزانه دستاران (کامل)

محمدی

 1.5ارشد

شیوا سیه بازی

صدیقه راشدی (کامل)



یادآور می شود هریک از اساتید می توانند به جای راهنمایی یک دانشجوی دکتری معادل سه راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد را بر عهده گیرند.
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شیلر محمدی

بین الملل
ارشد

