
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
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 مسعود دیانی .2
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 دريادخت مسرور رودسري

 شاهو فیضی .1

 ساربانقلیعلی حسین زاده  .2

 حمید نوری .3

 مهدی کاشی .4

 زهرا صالحی .5

 الهه مسرت .6

 دانیال کوهستانی .7

 نسرین ممتازی .8

 

 فريبا نصيري زيبا

 )مریم تقوی ساروکال )بین الملل 

 محبوبه صالحی .1

 صدیقه سرخوش .2

 طیبه سپهری .3

 فاطمه یوسفلی .4

 فریده مهربانی .5

 فائزه شفیعی بافتی .6

 عاطفه شریفی .7

 

  محسن ایران مهر .1 محمدرضا زارعي

 مهري بزرگ نژاد

 امین ایری 

 پیمان نظری .1
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 دانشجويان دكتري دانشجويان ارشد
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 شهبا نیمه زاد .1

 عرفان یارمحمدی نژاد .2
 

 اشقلي فراهانيمنصوره دكتر 

 )الهام عبابافها )بین الملل 

 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

 افسانه ضیاپور .1 بزرگ زادپريسا دكتر 

 مریم کاشانی .2

 مریم محمودی .3

 

 فاطمه نگاری بهزاد کالیی .1 دكتر مريم احساني
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 زهرا كاشاني نيا
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 ژاله محمدعليها

 حلیمه بینائیان .1

 مریم محمودی .2
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 )اول( فاطمه کفعمی .2

 )دوم( زهرا صالحی .3

 کبری سالمی کهن .4

 نسرین معصومی )اول( .5
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 عزت جعفرجالل

 زهرا نورزاده .1
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 فاطمه مسعودی .3

 چشمه سفیدمسعود فیض بابائی  .4

 معصومه فتوحی .5

 

 دكتر تهمينه صالحي

 فرشته جهان بین .1

 مهشید عباسی .2

 میثم عزیزی .3
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 مرضیه سلطانی .5
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جامعهبهداشت گروه   
 

 راهنمااستاد  نام استاد

 دانشجويان دكتري دانشجويان ارشد

 زهرا احمدي

 فاطمه فسحت 
 زهرا لیتکوهی .1

 راضیه مزروعی گاه .2
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 فرشاد مرادی .4

 

 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

 خاکباز الوندیانالهام  .2

 مریم السادات هاشمی پور .3

 زهرا بران .4

 راضیه حبیبی .5
 امین قیصری .6

 مریم میر اشتری فرد .7

 ناهید آقائیان .8

 سعید زیوری .9

 زهره آذرنگ .10

 فرحناز برمک .11

 

 دكتر فريده باستاني

 پروین یوسف زاده .1

 مهوش مباشرت .2

 فاطمه فرج تبار .3

 فرزانه فرزادنیا .4

 اولدوز ولی پور .5

 نجمه نظری .6

 افسانه نبیلی .7

 خانم فریبا محمدی .8

 سعیده اسماعیلی .9

 محمد مسعود حسنی .10

 فرزانه مهدی پور .11

 سارا آریاپور .12

 آمنه مالئی .13

 فاطمه ایپکچی پور .14

 قاسم احسانی .15

 زهره سادات دولت آبادی .16
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 پرستاري كودكان و مراقبت هاي ويژه نوزادانو  گروه روانپرستاري

 نام استاد
 استاد راهنما

 دكتريدانشجويان  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
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 سهیال رحیمی .12
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 دكتر نعيمه سيدفاطمي

 مرضیه خلجی .1

 پریسا الفتی .2

 مبین محمدی نژاد .3

 رقیه علیایی خاچیک .4

 )راهنمای دوم( طیبه ماه ور .1
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 زهرا هدایت .3

 )اول(آزیتا ربیع تبار دیوکالئی  .4

 فریبا صفایی .5

 نسرین غالمی .6

 نصیبه کر .7
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 رقیه عسکری .4
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 مریم زارعی .6

 راحله میرزایی .7

 گالره فیلی .8

 فریبا میرزایی .9

 آزاده احمدی .10

 زهره کیانی .11

 فهیمه جمالی .12

 فرزانه حسن زاده طهرابند .13

 پروین شریفی پور .14
 مژگان زارعی صالح آبادی .15

 شیوا سلیمان زاده .16

 معصومه مالمحمودزاده .17
 کافیه رسول برده رش .18

 میترا صابونی .19

 

 ليال نيساني ساماني

 )فاطمه مطهری )بین الملل 
 )معصومه قربان فکر)بین الملل 
 )راحله بیات)بین الملل 
 سارا مرادی 
 مهسا علی محمدی 
 فروزان خدابخشی اردلی 

 لعیا سادات الجوردی .1

 اعظم قلیزاده .2
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 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

 

 دكتر ناهيد اكبري

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

 فاطمه محمد دادخواه .8
 فاطمه شاهسون .9
 عذرا میرزایی .10

 مریم فوالدی تاالری .11

 مرضیه رضایی عارف .12

 فاطمه بهروز .13

 

 دكتر حسن پور ازغدي

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

 

 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

 

 موسوي سعيدهسيده  دكتر
 سیده پریا جعفری .1

 فاطمه هراتی کبیر .2

 

 


