
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 لیست اساتید راهنما
 

 گروه پرستاري داخلي و جراحي
 استاد راهنما  نام استاد

 دانشجويان دكتري  دانشجويان ارشد

 دكتر آليس خاچيان 

 بیتا رضازاده  .1

 زهره هاشمی  .2

 پریا وکیلیان  .3

 مرضیه برجیان  .4

 فاطمه السادات خانی  .5

 بهاره آقایی ابداالنی  .6

 مهرنگار امیری  .7

 میالد قنبری شیرسوار  .8

 زاده ریحانه هارون   .9

 مرجان جلیلی نیا  .10

 

 مهناز سيدالشهدايي 

 صدف پورعلی  •

 غزاله سلیقه دار  .1

 محمد صادق سرگل زائی  .2

 

 فاطمه محدث اردبيلي 

 مسعود دیانی .1

 علی ملکی  .2

 حسین صفدریان  .3

 

 دريادخت مسرور رودسري 

 شاهو فیضی  .1

 علی حسین زاده ساربانقلی  .2

 حمید نوری  .3

 مهدی کاشی  .4

 زهرا صالحی  .5

 الهه مسرت  .6

 کوهستانی دانیال   .7

 نسرین ممتازی  .8

 

 فريبا نصيري زيبا 

 مریم تقوی ساروکال )بین الملل(  •

 محبوبه صالحی  .1

 صدیقه سرخوش  .2

 طیبه سپهری  .3

 فاطمه یوسفلی  .4

 فائزه شفیعی بافتی  .5

 عاطفه شریفی  .6

 

  محسن ایران مهر  .1 محمدرضا زارعي 

 مهري بزرگ نژاد 

 امین ایری  •

 پیمان نظری  .1
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 لیست اساتید راهنما
 استاد راهنما  نام استاد

 دانشجويان دكتري  دانشجويان ارشد

 فريدون خيري 
 شهبا نیمه زاد .1

 عرفان یارمحمدی نژاد  .2

 امین مردوخی  .3

 

 اشقلي فراهاني منصوره  دكتر 

 مریم عبداللهیان  .1

 

 مهرنوش خوش تراش کمساری  .1

 شبنم السادات شریعت پناهی  .2

 صفورا دری سده   .3

 )دوم(  حمیده حکیمی .4

 )اول(  فرشید االزمنی نوده .5

 )دوم(  فاطمه کفعمی .6

 فاطمه صنعتی  .7

 )اول( لیدا حسینی .8

 نرگس طیاری  .9

 افسانه ضیاپور  .1 بزرگ زاد پريسا دكتر 

 مریم کاشانی  .2

 مریم محمودی  .3

 

 فاطمه نگاری بهزاد کالیی  .1 دكتر مريم احساني 

 فاطمه مرندی  .2

 سمانه سبزعلی زاده  .3

 علی آزادی ریمله  .4

 محبوبه ملک محمدی معمار  .5

 

 زهرا كاشاني نيا 

 امین آهنگری  .1
 علیرضا برات زاده  .2

 رویا نادری  .3

 ام لیال جعفربگلو  .4

 لطیفی شاهاندشتی سیده ربابه  .5

 آسیه سلیمانی  .6

 رقیه رستم خانی  .7

 اکرم ذوالقدریان  .8

 



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 لیست اساتید راهنما

 مدیریت پرستاريگروه 

 استاد راهنما نام استاد

 دانشجويان دكتري دانشجويان ارشد

 ژاله محمدعليها 

 مریم محمودی  .1

 مجتبی کریمی زارچی  .2

 فاطمه علیپور  .3

 

 دكتر حميد پيروي 

 ام الهدی کاوه سوادکوه )بین الملل( .1 

 زهرا هادیان  .2

 منا علی نژاد نائینی  .3

 پردیس رحمت پور  .4

 اکبر شیخ رابری  .5

 )دوم(  سعید حسین اوغلی قورت تپه .6

 دكتر طاهره نجفي قزلجه 

 فاطمه رهنمائی  .1

 راضیه کریم پور  .2

 مجید بلوچی  .3

 سمیرا قره سوفلو  .4

 سید روح اله میرلوحی فالورجانی  .5

 طیبه محمدبیگی  .6

 سیده مرضیه موسوی  .7

 سودابه جعفری  .8

 چگینی شایان   .9

 زهره صمدی بیرام  .10

 فرشید االزمنی نوده )دوم(  .1

 )اول(  فاطمه کفعمی .2

 )دوم(  زهرا صالحی .3

 کبری سالمی کهن  .4

 نسرین معصومی )اول( .5

 سارا رحیمی )اول( .6

 

 عزت جعفرجالل

 زهرا نورزاده  .1

 فاطمه مسعودی .2

 مسعود فیض بابائی چشمه سفید .3

 معصومه فتوحی .4

 

 دكتر تهمينه صالحي 

 فرشته جهان بین  .1

 مهشید عباسی  .2

 میثم عزیزی  .3

 نگین نهاوندی  .4

 مرضیه سلطانی  .5

 نادیه صالحی نیا  .6

 ناهید شجاعی  .7

 لیال ناظریان  .8

 مهدی خوانساری  .9

 علی کردی  .10

 فرشته ایران منش  .11

 زینب معروفی  .12
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 لیست اساتید راهنما

جامعهبهداشت گروه   
 

 استاد راهنما نام استاد

 دانشجويان دكتري دانشجويان ارشد

 زهرا احمدي 

 فاطمه فسحت  •
 لیتکوهی زهرا  .1

 روان  بهاره خلوصی  .2

 فرشاد مرادی  .3

 

 سارا جان محمدي 

 مرضیه مالکی  .1

 فرشته دانش نژاد  .2

 زینب جعفریان  .3
 محمدرضا باالدستی یان  .4

 سامان حسینی  •

 

 مرحمت فراهاني نيا 

 میترا شیروانی  .1

 مریم السادات هاشمی پور  .2

 زهرا بران  .3

 راضیه حبیبی  .4
 امین قیصری  .5

 مریم میر اشتری فرد  .6

 سعید زیوری  .7

 آذرنگ زهره   .8

 فرحناز برمک  .9

 

 دكتر فريده باستاني 

 پروین یوسف زاده  .1

 فاطمه فرج تبار  .2

 فرزانه فرزادنیا  .3

 نجمه نظری  .4

 افسانه نبیلی  .5

 خانم فریبا محمدی  .6

 سعیده اسماعیلی  .7

 محمد مسعود حسنی .8

 فرزانه مهدی پور  .9

 سارا آریاپور  .10

 آمنه مالئی  .11

 فاطمه ایپکچی پور  .12

 قاسم احسانی  .13

 زهره سادات دولت آبادی  .14

 سیفی نرگس  .15

 الهام امام قلی زاده بابلی  .16

 مهدی ملکی  .17

 

 

  



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 لیست اساتید راهنما
 پرستاري كودكان و مراقبت هاي ویژه نوزادانو  گروه روانپرستاري

 نام استاد
 استاد راهنما 

 دانشجويان دكتري  دانشجويان ارشد

 مهرنوش اينانلو 

 رحمت اله مقدم .1

 پروین باقری  .2

 فاطمه شاکری .3

 فاطمه خانی .4

 آزیتا تکبیری  .5

 شقایق بصیری .6

 زهرا عباسی .7

 فاطمه مسعودی .8

 مهدی فرح دل .9

 ابوالفضل سیفی درخشان .10

 زهرا ترک .11

 سهیال رحیمی .12

 رضا حسینی تپه شعبانی .13

 میترا طاهری  .14

 

 دكتر نعيمه سيدفاطمي 

 پریسا الفتی  .1

 مبین محمدی نژاد .2

 رقیه علیایی خاچیک .3

 فرشته قاسمی  .4

 )راهنمای دوم( سیما هاشمی .1

 )راهنمای دوم( سامان صابر .2

 منادی زیارت )راهنمان دوم(حدیثه  .3

 سعید حسین اوغلی قورت تپه )راهنمای اول( .4

 دكتر مرجان مرداني 

 زینب هزاوه .1
 آمنه اسالمی  .2
 رضا امیری .3

 فریبا علیرضایی  .4

 فاطمه سلطانی .5

 مژگان فاطمی .6

 مهسا عبادی .7

 مهتاب شمس الدین  .8

 سجاد حمیدی .9

 سمیرا الوندی .10

 محمدرضا عنایتی .11

 (اولسامان صابر)راهنمای  .1

 حدیثه منادی زیارت )راهنمای اول( .2

 علی عباسی  .3

 
 
 
 
 
  

 دكتر ليلي بريم نژاد 

 زهرا هدایت .1

 فریبا صفایی  .2

 نسرین غالمی .3

 نصیبه کر .4

 سیما حسین پور .5

 رضا بارانی .6

 هاجر آقایان .7

 عطیه عباسی .8

 حمید مرادی .9

 نرگس حاجی شعبانها .10

 فهیمه جلیلی .11

 شهناز ذوالقدر نسب .12

 امینینسیم  .13

 مهدی اسماعیل نیا .14

 نازیال صحرایی .15

 هاجر بهزادی  .16

 نیما پورغالم آمیجی )راهنمای اول( .1
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 لیست اساتید راهنما
 

 
 

   

 نام استاد
 استاد راهنما 

 دانشجويان دكتري  دانشجويان ارشد

 دكتر صديقه خنجري 

 تکتم قرائی گلپورزه  .1

 آزیتا متین پور  .2

 مریم خوش قدم  .3

 سیامک طهماسبی  .4

 ندا یادگاری  .5

 هلیا صارمی  .6

 رخصتی الهام   .7

 لیال سادات صادقی  .8

 پریسا کریم زاده  .9

 زهرا مشیری  .10

 فرزاد علیزاده مرشت  .11

 مهرانگیز خانی  .12

 فهیمه مجیری  .13

 مرجان بنازاده )دوم( 

 دكتر سرور پرويزي 

 زینب حریف بیلندی  .1

 شیما یزدیان  .2

 زهرا پازکی  .3

 سالومه احمدخانی  .4

 یعقوب نادری  .1

 صالحه تجلی  .2

 عباس بلوچی )راهنمای اول(  .3

 مجدآبادی زهرا امراله  .4

 دكتر مهناز شوقي

 علیرضا دهقانی   .1

 جواد دهقانی .2

 ملیحه زند اقطاعی  .3

 اسماء اسدیان  .4

 مرضیه احمدی  .5

 سپیده یوشی .6

 سمیه محمدی  .7

 مریم باقریان  .8

 سمیه اسمعیلیان  .9

 الناز حق دوست لطفی  .10

 الهام لعلی پور دیزجی  .11

 اکرم حیدری رهبان  .12

 میترا سیمیاری  .13

 فاطمه رحیمی نصرآبادی  .14

 ( دوم)راهنمای   آمیجینیما پورغالم  .1

 فهيمه ثابتي 
 نسیم عباسی  .1

 معصومه صفرخانلو  .2

 

 راحله محمدي 
 خدیجه یحیوی ویشکائی  .1

 زهرا علی آبادی  .2
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 گروه مامایي

 استادنام 
 استاد راهنما

 دانشجويان دكتري دانشجويان ارشد

 دكتر ليال اميني 

 نجیبه میرزا زاده )پردیس بین الملل( .1
 احمدی)پردیس بین الملل( زهرا  .2

 رزیتا ایازی  .3

 سهیال ناظری  .4

 کیمیا بخشی  .5

 فاطمه محمدی  .6

 راضیه مالیجردی  .7

 مریم مطلوبی  .8

 فرینوش ایرانی  .9

 زهرا نجد غالمی  .10

 بهاره افشار  .11

 نرگس سرکانی  .12

 زهرا باقری  .13

 سهیال صفی نژاد  .14

 

 هما صادقي 
 شهرام قنبری  .1

 فریبا نیکبخت مقدم  .2
 

 دكتر معصومه خيرخواه

 وردی فاطمه اله  •
 )بین الملل(  معصومه ناطق  .1

 )بین الملل(  راضیه حکیمی .2

 )بین الملل(  معصومه حکیمی .3

 )بین الملل( رقیه عسکری .4

 سمیه بذرافشان  .5

 مریم زارعی  .6

 راحله میرزایی  .7

 گالره فیلی  .8

 فریبا میرزایی  .9

 آزاده احمدی  .10

 فرزانه حسن زاده طهرابند  .11

 پروین شریفی پور  .12
 مژگان زارعی صالح آبادی  .13

 زاده شیوا سلیمان   .14

 معصومه مالمحمودزاده  .15
 کافیه رسول برده رش  .16

 میترا صابونی  .17
 کبری الهی  .18
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 لیست اساتید راهنما

 استادنام 
 استاد راهنما

 دانشجويان دكتري دانشجويان ارشد

 ليال نيساني ساماني 

 فاطمه مطهری )بین الملل(  •
 معصومه قربان فکر)بین الملل(  •
 راحله بیات)بین الملل(  •
 سارا مرادی  •
 مهسا علی محمدی  •
 لعیا سادات الجوردی  .1

 اعظم قلیزاده  .2

 نازنین رشنوزاده  .3

 

 جمشيدي منشمنصوره 

 صغری متشفیع  .1

 مینا فروردین  .2

 فاطمه رضایی  .3
 الهه امیرخلیلی  .4

 نیلوفر آقایی  .5

 فرزانه منصوری  .6

 زهرا گرجی  .7

 عطاء ترکمانی  .8

 مریم صادقی  .9

 

 مريم كشاورز 

 الهام بابائی  .1
 مریم عباس زاده نظام آباد  .2

 افسانه قربانی  .3

 نسرین رضایی  .4

 

 دكتر ناهيد اكبري 

 آمنه آخوندی )بین الملل(  .1
 یعقوبی )بین الملل( فاطمه   .2
 مریم امینی  .3
 راضیه آدینه ساالروند  .4
 مهناز سلیمی  .5
 فاطمه حقیقی  .6
 عاطفه اشتری  .7

 فاطمه محمد دادخواه  .8
 عذرا میرزایی  .9

 مریم فوالدی تاالری  .10

 مرضیه رضایی عارف  .11

 فاطمه بهروز  .12

   سکینه زرنگاری  .13

 

 دكتر حسن پور ازغدي 

 معصومه واحدی  .1
 عاطفه حاجی حسن دنیادیده  .2
 میرزایی فروزان   .3
 سمانه صفری  .4
 طاهره ستوده  .5
 سمیرا مالین  .6
 رقیه اربابی مقدم  .7

 

 



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 لیست اساتید راهنما

 دكتر ليال اميري فراهاني 

 سیده رباب موسوی  .1
 فاطمه عیدوزائی  .2
 کتایون احمدی  .3

 مهدیه طاهری  .4

 هایده اربابی  .5

 زری دولت آبادی تکابی  .6

 صونا خلیلی  .7

 اعظم سنگل  .8

 آرزو بیات  .9

 

 موسوي سعيدهسيده  دكتر
 سیده پریا جعفری  .1

 فاطمه هراتی کبیر  .2

 

 


