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بهداشت مادر و کودک گروه بهداشت باروری و                   

 ظرفیت

 خالی

 راهنما
 نام استاد

ی
ور

ار
ت ب

ش
دا

به
ه 

رو
 گ

دبین الملل ارش ریبین الملل دکت ارشد   دکتری 

ارشد 5  
Tuqa Jalal 
Jumaah 

 

عبدی )کامل(زینب   

 فاطمه غالمی )کامل(

 

 زهرا قربانی )کامل(

 مریم کوچک زائی)کامل(

 زهرا راستاد )کامل(

دکتر الهام  

 ابراهیمی

  ارشد 8
 

 

 کوثر افشاری پور)کامل(

)کامل(طوبی رضایی بصیر  

 ریحانه سلمانیان )کامل(
 

 

 مریم ویژه )مشترک(

(فاطمه قلیج خانی )کامل  

 نازنین رضایی )مشترک(

 سمانه دباغ فکری )کامل(

 دکتر زهرا بهبودی

 مقدم

  بازنشسته
 

 
 

 

(شکیبا پوراسد شهرک )مشترک  

(زینب حق پرست )کامل  
 

ادهدکتر زیبا تقی ز  

ارشد 8و دکتری  3   فاطمه اینالو )کامل(  
 

 
 دکتر زهره خاکبازان

ارشد 6دکتری و  1   

 زهره قدیمی )کامل(

 لیال قوامی )کامل(

مالئی پور )کامل(افسانه   
 

 زینب سهرابی )کامل(

 صدیقه کشاورز )مشترک(

 زری دولت آبادی )مشترک(

دکتر مریم 

 دامغانیان

)کامل( کبری رحیمی  ارشد 6و  دکتری 1  

 پیرایه رمضانی )کامل(

) کامل( فاطمه شاطرانی  

 سارا رزمجور )کامل(

   )کامل( زیبا مزاری
  زهرا مهدی زاده )کامل(

پور) کامل( سپیده پنجعلی  

دکتر شیرین 

 شهبازی

ارشد 4   
 مریم جرفی )کامل(

 فرزانه اسماعیل زاده )کامل(

رضایی نیا )کامل(الهام   
دیدکتر پریسا صم    

ارشد 6و  دکتری0.5   

 زهرا سمایی )کامل(

 منیژه حمداهلل )کامل(

 رضوان زارعی )کامل(
 

(لناز خیر) کاملا  

(صدیقه کشاورز )مشترک  

 سیده فاطمه غفاری )کامل(
فرنامدکتر فرناز   

ارشد  9دکتری و1   
 

 
 

 فاطمه شقاقی )کامل(

 ففاطمه کاظمی )کامل(

مهرناز دکتر 

 گرانمایه

ارشد 6و  دکتری 2   

 سونیا بیگلری)کامل(

 فاطمه قپانوری )کامل(

 فاطمه نیازی )کامل(
 

 
 فریده خاوری)کامل(

 

 دکتر مریم مدرس

ارشد 5دکتری و 0.5 (سکینه جعفری )کامل   

)کامل(الهام حیدری   

()کامل فریده زراعتکار  

 مریم دشتی )کامل(

سیده معصومه موسوی خرم 

 )کامل(

 

 

(مشترکسمیه نقی زاده )  

 بتول بنیاد پور )کامل(

 فاطمه کلهری )کامل(

 

دکتر راضیه 

 معصومی

ارشد 5   
 محدثه قراگوزلو )کامل(

 دکتر مریم مریدی   ملیکا مختاری ) کامل(

ارشد 7      
دکتر معصومه 

 نمازی

ارشد  4و  دکتری 1   
 فاطمه زمانی قلعه )کامل(

)کامل( فاطمه علیرضایی   
 زهرا بیات )کامل(

 اعظم امزاجردی )کامل(
دکتر سیده طاهره 
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 ظرفیت

 خالی

 راهنما
 نام استاد

ه 
رو

گ

ت
ش

دا
به

ی 
ور

ار
 ب

دبین الملل ارش ریبین الملل دکت ارشد   دکتری 

 میر موالیی  محدثه دل پیشه )کامل(

ارشد 4   
 سمیه عطایی )کامل(

 طیبه ساسانفر )کامل(

)کامل( رقیه خدایی  

لدکتر مریم نکولع    

 

 می شود:یادآور 

  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 تبدیل به ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد. 
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 جراحی –گروه داخلی 

خالی ظرفیت  

 راهنما

 نام استاد

ی
اح

جر
ی 

خل
 دا

وه
گر

 

 ارشد بین الملل ارشد
بین الملل 

 دکتری
 دکتری

ارشد 6  Mohammad Ali Hadleel 
Kadhim 

یدکتر نسیم امینای   امیر حسین خواجه )کامل(  

ارشد 7     محمد زیدان 
دکتر سحر خوش 

 کشت

ارشد 5  
 

Amjed Abbas Ogaib 

 احمد ریاض

)کامل( علی خانی پور  

 فاطمه کرمی )کامل(

 فاطمه بهارستانی )کامل(

آبادی )کامل( پویا دولت  

 

 

 زینب علیزاده )مشترک(

 علیرضا آرمان )کامل(

(مشترکهادی جعفری منش )  

 مهدی نبی )کامل(

 دکتر معصومه ذاکری

 مقدم

 4دکتری و  2

 ارشد
 

 زهرا چینی پز مقدم )کامل(

(سیده سارا میر حسینی )کامل  

 مهسا سادات ایزدی )کامل(

 دکتر آرزو راستی لیلی زارع )کامل( 

ارشد 6  Samer Abdulhamza )نوید داداشی )کامل   
 دکتر نسرین رسول

 زاده 

 7دکتری و  3

 ارشد
Sumayya sani 

 فاطیما محمد بادام سی

 نیره وزینی جوان )کامل(

 محمد جواد احمدزاده)کامل(
 

 دکتر زهرا رودهقان  

 8دکتری و  1.5

 ارشد
 

 علیرضا اطمینانی )کامل(

()کاملفاطمه زهرا وفایی نژاد   

  زهرا بیات )کامل(

 
 

(مشترکمریم حسن پور )  

 آناهیتا دیوانی )کامل(
 دکتر هومن شهسواری

ارشد 5   

)کامل( کیمیا عموئی  

 زهرا باقری امیری )کامل(

 الهه نصراللهی )کامل(

 مهسا میرزایی )کامل(
 

 

 فاطمه کرمی )کامل(

 اکرم قبادی )مشترک(

مشترک(ملیحه ایمنی )  

)کامل(امین حسینی   

 دکتر لیال صیادی

 1دکتری و  3

 ارشد 
Adian Sabah Hasan 

 

 محمد حاجی پور )کامل(

 محمد امین معطوفی)کامل(

 یاسمن جاهد)کامل(

 بهمن رضایی )کامل(

 ایمان طاهری )کامل(

 حانیه کردی )کامل(

  
دکتر زهرا عباسی 

 دولت آبادی

 8دکتری و  2

 ارشد
 

 

 آرزو موسوی )کامل(

اردستانی )کامل(فاطمه   

 زهرا قلی زاده )کامل(

Kabir Ozigi 
Abdullah 

 زینب علیزاده )مشترک(

(هادی جعفری منش )مشترک  

دکتر شهرزاد 

 غیاثوندیان

ارشد 7  دکتر گلنار قانع     

 دکتر اعظم قربانی   معین سالمی )کامل( Elham Kaream ارشد 6
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خالی ظرفیت  

 راهنما

 نام استاد

ی
خل

 دا
وه

گر
 

ی
اح

جر
 

 ارشد بین الملل ارشد
بین الملل 

 دکتری
 دکتری

ارشد 3  Suada Sameer Issa 

 پریا کریمی)کامل(

 پرنیا پیامی)کامل(

 زهره شوروزدی)کامل(

 ملیحه صبوری )کامل(

 دکتر علی کریمی  

 6دکتری و  3

 ارشد
Abdul Malik 

 زهرا لطف اللهی )کامل(

 رئوفه کریمی )کامل(

  عاطفه جعفربگلو )کامل(

 دکتر آرپی مانوکیان  

ارشد 4  Mthraa Mahdi 
 زهرا سجادیان )کامل(

 هدیه شکرانه )کامل(

ارجمندی)کامل(ریحانه   

 دکتر پگاه مطوری  

 8دکتری و  2.5

 ارشد
 

 مینا کشاورز )کامل(
 

(مشترکسعیده وارسته )   
دکتر مژده نوید 

 حمیدی

 9دکتری و  2.5

 ارشد
 

 مهناز منصوری )کامل(

 فاطمه نواب )کامل(
Amos N.suuk 

 رضا فتحی )مشترک(

 

بخت دکتر علیرضا نیک

 نصرآبادی

 بازنشسته
 

 محمد علی خنجری 
 

)کامل( سپیده بیرامی  

 علیرضا سلمانی ) کامل(
  

 
  

(مشترکاکرم قبادی )  
 دکتر شکوه ورعی 

ارشد 3  Amjad Kzem Muhsen 

)کامل(رامین غالمی  

 فائزه صمدی )کامل(

 ترانه گرجی )کامل(

 فاطمه مالئی )کامل(

  
 دکتر اسمعیل محمد

 نژاد

 

 یادآور می شود:

  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 تبدیل به ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد. 
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 گروه روانپرستاری

 ظرفیت

 خالی

 راهنما

 نام استاد

ی
ار

ست
پر

وان
ه ر

رو
 گ

 

 ارشد بین الملل ارشد
 بین الملل

 دکتری
 دکتری

ارشد 7  دکتر مریم رضایت     

ارشد 5   
 فاطمه فخوری )کامل(

 شادان نقی زاده)کامل(
 

 دکتر شیما نظری  

ارشد 6 سجاد منتظر )کامل(محمد       
می دکتر محمدرضا کری

 راد

  بازنشسته

 سید دانیال میری )کامل(
 
 
 

 دکتر فاطمه نوغانی  

 

 یادآور می شود:

  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 تبدیل به ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد. 
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 گروه پرستاری  سالمندی و بهداشت جامعه

 ظرفیت

 خالی

 راهنما

 نام استاد

عه
ام

 ج
ت

ش
دا

به
و 

ی 
ند

لم
سا

ی 
ار

ست
پر

ه 
رو

 گ

الملل ارشدبین   ارشد 
ل بین المل

کتری  د  
 دکتری

تیکتر حسن برکد     ارشد 7  

 6و  دکتری 0.5

 ارشد
 

 فاطمه بیات )کامل(

 نگار شمس کندری )کامل(

 سبا براتی )کامل(
 

)مشترک( پوران حیدری  

 زهرا مداح )کامل(

 زهرا یوسفی )کامل(

ی دکتر شهزاد پاشای  

 2و  دکتری 52.

  ارشد
Maryam Mokhtar 

Sahabi 

کامل(مریم امیرزادگان )  

)کامل( معصومه یوسف وند  

 سحر محسنی )کامل(

 رضا نعمت اللهی )کامل(

 مینا معافی )کامل(

 لیال صفرعلی)کامل(

)کامل( امیر حسین بیگدلو  

(مریم حسن پور )مشترک  یدکتر سریه پورتق   

ارشد 4   

 جبار ویسی )کامل(

)کامل( سمیرا آقایی  

میرنیا )کامل(پروانه   
 دکتر مرجان دلخوش  

 9و   دکتری  52.

 ارشد
 

 فاطمه باقری )کامل(

 مهدی جعفری )کامل(
 

Woldebriel 
kahsay 

 پوران حیدری )مشترک(
 

 دکتر رضا نگارنده

   ارشد 4و  دکتری 3

 پیام سنچولی )کامل(

)کامل(فاطمه قاسم پور   

 سمانه نعیمی )کامل(

 هانیه ساوئی )کامل(

 مهرنوش پرتوی راد )کامل(

  
 دکتر نسرین نیک

 پیما

 یادآور می شود:

  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 اهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد.تبدیل به ظرفیت ر
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 NICUروه پرستاری  کودکان و گ

 ظرفیت

 خالی

 راهنما

استاد نام  

وه
گر

 
 و 

ن
کا

ود
 ک

ی 
ار

ست
پر

N
IC

U
 

بین الملل 

 ارشد
 ارشد

بین الملل 

 دکتری
 دکتری

   ارشد 2و  دکتری 2

 شهرزاد یاسری )کامل(

 صادق طاهری )کامل(

 مهشید بیدی )کامل(

 نسیم باقری)کامل(

 بهنام رونده )کامل(

 فاطمه سلیمان تبار)کامل(

 ماریه رسول پور )کامل(

)کامل(پدرام علیزاده   

 محمد مهدی رجبی )کامل(

 فاطمه صادقی )کامل(

  
 دکتر جمال الدین

 بگجانی

   ارشد 3و  دکتری 2

 

 آزیتا قربانی )کامل(

 فاطمه علی محمدی )کامل(

 مریم شیردل)کامل(

)کامل( مهتاب یوسفیان  

 سحر حسین زاده )کامل(

 منا حبیبی)کامل(

 
 مریم ملکی )کامل(

 

 

دکتر بتول پور 

 ابولی

ارشد 8و  دکتری 3   

 مهرآسا یوسفیان )کامل(

 مهسا مختاری )کامل(

(هانیه ابراهیم نژاد)کامل   

Kabir Ozigi 
Abdullah  

ن دکتر مرضیه حس

 پور

ارشد 2  FOZEA SHAFFI 

 رژینا پیمانی)کامل(

)کامل( زهرا بیدی  

 مژگان پنجو )کامل(

 رضوانه قنبری )کامل(

 سارا قامتی )کامل(

  
دکترفاطمه 

 خوشنوای فومنی

دکتری 1   

)کامل(عاطفه اکبری مطلق  

)کامل( سیما زینالی  

 فاطمه محمودی )کامل(

 فریبا حیدرزاده )کامل(

 رومینا نعیمی )کامل(

 فاطمه نظری )کامل(

)کامل( سیده حمیده سفیدگر  

 سمانه براتی )کامل(

 سحر الویری )کامل(

 فائزه رستمیان )کامل(

 فاطمه اسکندری)کامل(

توسلی )کامل(حانیه   

Amos N.suuk 
 

 سهیال عباسی )کامل(
 دکتر اکرم سادات

 حسینی

 یادآور می شود:
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  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 تبدیل به ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد. 

 

 پرستاری گروه مدیریت 

 ظرفیت

 خالی

 راهنما

 نام استاد

ه 
رو

گ
ی 

ار
ست

پر
ت 

ری
دی

م
 

 ارشد بین الملل ارشد
ل بین المل

 دکتری
 دکتری

ارشد 7      
 دکتر حرمت السادات

 امامزاده قاسمی

ارشد 10دکتری و   3    نیوشا پورسعادت )کامل(  
دکتر محمد علی 

 چراغی

ارشد 3دکتری و  3   

)کامل( شهرزاد ذکاوت بخش  

 مجتبی آذر )کامل(

 حمیده لشنی زنده )کامل(

 ثریا فدایی )کامل(
 

  
دکتر فاطمه حاجی 

 بابایی

ارشد 6دکتری و 1   

 نگار کامران )کامل(

 زهرا مرزانی )کامل(

 اکرم سلطانی خواه )کامل(

 سید محمد عباس زاده )کامل(

 فرخنده نصیری)کامل(

 

 
 

 طوبی حسینی عزیزی )مشترک(

(مشترکملیحه ایمنی )  

پور )کامل(شایان علیجان   

دکتر ناهید دهقان 

 نیری

 

 یادآور می شود:

  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 تبدیل به ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد. 
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 گروه پرستاری مراقبتهای ویژه 

 ظرفیت

 خالی

 راهنما

 نام استاد

وه
گر

 
ه 

یژ
 و

ی
ها

قبت
را

ی م
ار

ست
پر

 

 ارشد بین الملل ارشد
ل بین المل

 دکتری
 دکتری

 6و دکتری   1.5

 ارشد
 

 مائده حیدرزاده )کامل(

 اسما رستمی )کامل(

 رویا ازوجی)کامل(
 

 

()مشترک سعیده وارسته  

 سارا شیخ )کامل(
 

لیدکتر مریم اسماعی  

  5و  دکتری 2.5

 ارشد
Khalil Sakrah 

 فرشاد نادری ) کامل(

کامل)کامل( زینب  

 عطیه حاجی گل )کامل(

 معصومه اقلیمیا )کامل(

 رضا فتحی )مشترک( 
نی معصومه ایمادکتر 

 پور

ارشد 5و  دکتری 51.  
یلیاحمد حسین نصراهلل الشو  

 

 آرزو نوعی )کامل(

()کامل نجفی نژاد هاشم  

 محمد منتصری )کامل(

 زهرا اسعدی )کامل(
 

 
(مشترک) طوبا حسینی عزیزی  

هاشمی )کامل( سمیه   

دکتر فاطمه بهرام 

 نژاد

ارشد 6دکتری و  3   
 ناصح سلطانی )کامل(

 مصطفی کرمی )کامل(

 زهرا نعمتی )کامل(

 
 

 
یدکتر خاطره سیالن  

ارشد 4   

 سمیه شکری )کامل(

 آرزو فرهادی )کامل(

 محمد گنجی )کامل(
یدکتر محبوبه شال    

ارشد 7 یدکتر پروانه عسگر       

ارشد 2و دکتری 1   

 شادی قدیری )کامل(

)کامل( معصومه شرافتی  

 زلیخا عباسی )کامل(

 آفاق یحیایی )کامل(

 ندا صفائی )کامل(

 فاطمه محمودی لرد )کامل(

مهرنوش دوست 

 محمدی)کامل(
  

 
 فاطمه غیاثی )کامل(

  امیر حسین گودرزیان
 دکتر الهام نواب

 

 یادآور می شود:

  ظرفیت راهنمایی دکتری در صورت تمایل استاد قابل تبدیل به ارشد می باشد ولی ظرفیت ارشد قابلیت

 تبدیل به ظرفیت راهنمایی دانشجوی دکتری را ندارد. 

 


