
 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

 

 گروه پرستاری داخلی و جراحی

 راهنما نام استاد
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان دكتری ورودی دانشجویان ارشد

 دكتر آلیس خاچیان

  رشد خضر موسی  

 بیتا رضازاده 

 مهرنگار امیری .1

 ریحانه هارون زاده .2

 جلیلی نیامرجان  .3

 کوثر ضیغمی .4

 الملل بین واحد

 )مجازی( 95مهر 

 97مهر 

 95مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 عباس مردانی

  علی عباسی

 98مهر 

 97مهر 

 

 مهناز سیدالشهدایی

 مهسا سلیمانی .1

 یاسمن شاهمرادی .2

 عطیه سادات ماریانی .3

 98مهر 

 98مهر 

 98مهر 

  

 فاطمه محدث اردبیلی

 علی ملکی .1

 فریبا جاللی نژاد .2

 راضیه لک .3

 مجید طاهری .4

 96مهر 

 97مهر 

 96مهر 

 99مهر 

  

 دریادخت مسرور رودسری

   نجم سهیل زید 

 آمنه هالل حسن العبیدی 

 نسرین ممتازی .1

 فاطمه صادقی .2

 راحله فرجی فرد .3

 کیمیا باباخانیان .4

 الملل بین واحد   
 الملل بین واحد   

 )مجازی( 96مهر 
 98مهر 
 98مهر 
 99مهر 

  

   96مهر  محسن ایران مهر .1 محمدرضا زارعی

 مهری بزرگ نژاد

 فضه خلیلی باقری .1

 فاطمه اکبری .2

 بهاره خضری .3

  97مهر     
 97مهر 
 97مهر 

  

 فریدون خیری
 امین مردوخی .1

 زینب مسعودی .2

 )مجازی( 95مهر 

 99مهر 

  

اشقلی منصوره دكتر 

 فراهانی

 فاطمه صنعتی )اول( .1 99مهر  مهدی زارعی .1

 لیدا حسینی )اول( .2

 طیاری )اول(نرگس  .3

 )اول( الهام اخالقی .4

 سحر کیوانلو )دوم( .5

 محمد سعید میرزائی )دوم( .6

 96مهر 
 97مهر 
 97مهر 
 98مهر 
 97مهر 
 98مهر 

 دكتر پریسا بزرگ زاد

 صالح جواد فاضل .1

 مریم محمودی .2

 نرگس حنیفی .3

 مهدی منوچهری .4

 واحد بین الملل  

  96مهر   

 98مهر   

 99مهر 

  



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

 راهنما نام استاد
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان دكتری ورودی دانشجویان ارشد

 دكتر مریم احسانی

 آزادی ریملهعلی  .1

 میرحجت عباسیا .2

  صمد شجاعی مطلق .3

  97مهر     

 99مهر 

 98مهر 

  

 

  



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

 

 مدیریت پرستاریگروه 

 دانشجویان نام استاد

 ورودی دانشجویان دكتری ورودی دانشجویان ارشد

 دكتر حمید پیروی
 اکبر شیخ رابری .1 99مهر  سارا حکیم زاده

  سعید حسین اوغلی قورت تپه )دوم( .2

 95مهر 

  97مهر 

 دكتر طاهره نجفی قزلجه

 نسرین معصومی )اول( .1  

 سارا رحیمی )اول( .2

 سحر کیوانلو )اول( .3

  مسعود رضائی )دوم( .4

 )اول( مصطفی غالمی .5

 96مهر 

 96مهر 

 97مهر 

  97مهر 

 98مهر 

 عزت جعفرجالل

 عاطفه صدیقیان .1

 نسرین اسکندری .2

 سحر ساجدی .3

 فاطمه ابراهیمی .4

 مهال عدالتی نسب .5

 درویشیمینا  .6

 98مهر 

 98مهر 

 97مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 99مهر 

  

 دكتر تهمینه صالحی

 فرشته جهان بین .1

 مهشید عباسی .2

 میثم عزیزی .3

 مرضیه سلطانی .4

 ناهید شجاعی .5

 مهدی خوانساری .6

 ایمان خسروی .7

 96مهر 
 96مهر 
 96مهر 
 96مهر 
 96مهر 
 95مهر 

 98مهر 

 98مهر  )اول( محمد سعید میرزایی

 مهربان دكتر مرضیه عادل

 محیا منصوریار .1

 فاطمه اسود .2

 حسن رمضان پور گرکز .3

 سمانه شیرنسب .4

 داود خالقی .5

 امیر بحرینی زاده .6

 محسن دهقانی .7

 محمود شیخ .8

 فهیمه فهیمی .9

 98مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 )مجازی( 96مهر 

 )مجازی( 96مهر 

 )مجازی( 96مهر 

 99مهر 

  

 

 

 



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

جامعهبهداشت گروه   

 

 نام استاد
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان دكتری ورودی دانشجویان ارشد

 دكتر فریده باستانی

 سعیده اسماعیلی .1

 سارا آریاپور .2

 نرگس سیفی .3

 مهدی ملکی .4

 آیدا امیری جاوید .5

 زینت حیدری ایدو .6

 محدثه کردی .7

 انسیه پردل .8

 96مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 99مهر 

  

 پاشایی ثابتدكتر فاطمه 

 فرهاد روحانی .1

 الهام امامقلی زاده بابلی .2

 رضوان طاهری مقام .3

 سوسن تلخابی مقدم .4

 98مهر 

 98مهر 

 99مهر 

 97مهر 

 92بهمن  کبری سالمی کهن -1

 دكتر راضیه سادات حسینی

 ایمان امیری فرد .1

 آمنه مالیی .2

 شیدا محمدی تلوار .3

 98مهر 

 97مهر 

 99مهر 
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 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

 پرستاری كودكان و مراقبت های ویژه نوزادانو  گروه روانپرستاری

 

 

  

 نام استاد
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان دكتری ورودی دانشجویان ارشد

 مهرنوش اینانلو

 رحمت اله مقدم 

 زهرا عباسی .1

 فاطمه مسعودی .2

 زهرا ترک .3

 سهیال رحیمی .4

 رضا حسینی تپه شعبانی .5

 میترا طاهری .6

 فرشته قاسمی .7

 کیمیا سعیدی .8

 )مجازی( 95مهر 

 97مهر 

 94مهر 

 97مهر 

 96مهر 

 95مهر 

 97مهر 

 96مهر 

 99مهر 

  

 دكتر نعیمه سیدفاطمی

 مژگان فاطمی .1

 

 

 96مهر 

 

 سامان صابر )راهنمای دوم( .1

 حدیثه منادی زیارت )راهنمان دوم( .2

 سعید حسین اوغلی قورت تپه )راهنمای اول( .3

 )راهنمای اول( مسعود رضائی .4

 96مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 دكتر مرجان مردانی

 فاطمه سلطانی .1

 سجاد حمیدی .2

 سمیرا الوندی .3

 محمدرضا عنایتی .4

 آرمان نعیمی .5

 مرجان احمدی .6

 94مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 سامان صابر)راهنمای اول( .1

 حدیثه منادی زیارت )راهنمای اول( .2

 

 96مهر 

 97مهر 
 
 

 دكتر لیلی بریم نژاد

 العطوان حسین ماجد هندال 

 مهدی اسماعیل نیا .1

 نازیال صحرایی .2

 هاجر بهزادی .3

 نسیم قوامی .4

 واحد بین الملل

 97مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 98مهر 

 نیما پورغالم آمیجی )راهنمای اول( .1

 (فاطمه دلفانی )راهنمای دوم .2

 97مهر 

 98مهر 

 
 



 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما
 

 

 

   

 نام استاد
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان دكتری ورودی دانشجویان ارشد

 سرور پرویزیدكتر 

 زهرا بیرانوند .1

 بهیاد ستوده .2

 مهسا موالئی .3

 97مهر 
 98مهر 

 99مهر 

 

 یعقوب نادری .1

 صالحه تجلی .1

 عباس بلوچی )راهنمای اول( .2

 زهرا امراله مجدآبادی .3

 92بهمن 

 97مهر 
 95مهر 

 97مهر 

 دكتر مهناز شوقی

 المحمد حیدر صاحب ساهی 

 الناز حق دوست لطفی .1

 فاطمه رحیمی نصرآبادی .2

 پریسا کریم زاده .3

 مریم برادری .4

 الملل بین واحد

 96مهر 

 96مهر 

 96مهر 

 98مهر 

 (دوم)راهنمای  نیما پورغالم آمیجی .1

 )راهنمای اول( فاطمه دلفانی .2

 97مهر 

 98 مهر

 

   96مهر  آزاده رنجبر .1 فهیمه ثابتی

 راحله محمدی

 خدیجه یحیوی ویشکائی .1

 زهرا علی آبادی .2

 ناصر پوریانی .3

 طهماسبیسیامک  .4

 یاسمن اکبری .5

 ونوس غالمی .6

 طیبه کمی .7

 97مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 95مهر 

 98مهر 

 99ر مه

 97مهر 

  

 زهرا كاشانی نیا

 رویا نادری .1

 رقیه رستم خانی .2

 اکرم ذوالقدریان .3

 سارا فرامرزیان .4

 گوهرالسادات شریفی .5

 فرزانه قادری .6

 سرشتفرزاد علیزاده  .7

 96مهر 

 )مجازی( 96مهر 

 )مجازی( 96مهر 

 96مهر 

 97مهر 

 96مهر 

 95مهر 
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 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

 گروه مامایی

 استادنام 
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان ارشد

 دكتر لیال امینی

 راضیه مالیجردی .1

 مریم مطلوبی .2

 زهرا نجد غالمی .3

 راضیه اثنی عشری .4

 نرگس سرکانی .5

 زیتا جهانبخشیور .6

 ملیحه محمدزاده صباغی .7

 زهرا امامی پور .8

 الناز اشرف پور .9

 95مهر 

 95مهر 

 96مهر 

 96مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 هما صادقی

 لیال مالئی .1

 سحر برجی ناوان .2

 مریم خدابخشی .3

 فریده سالمی .4

 نرجس نجاتی فر .5

 خدیجه شفیعی .6

 فاطمه مفرد .7

 97مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 98مهر 

 99مهر 

 99مهر 

 دكتر معصومه خیرخواه

 فاطمه هوشیار 

 آزاده احدی  .1

 فرزانه حسن زاده طهرابند .2

 زهره کیانی .3

 فاطمه آزادبیانی .4

 حدیث طاهری .5

 ادیبه کریمی دارینه .6

 مهال صفری دستجردئی .7

 96مهر 
 96مهر 
 96مهر 
 96مهر 
 98مهر 
 98مهر 
 98مهر 
 98مهر 

 لیال نیسانی سامانی

 )راحله بیات)بین الملل 

 نازنین رشنوزاده .1

 ناهید قادری .2

 پورزینب ملکی .3

 شیما ارجمند .4

 زهرا مهدوی .5

 سیما کوهستانی .6

 )بین الملل(

 961مهر 

 97مهر 

 97مهر 

 98مهر 
 99مهر 

 98مهر 

 

 

 استادنام 
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان ارشد

 منصوره جمشیدی منش
 مینا فروردین .1

 فاطمه رضایی .2
 )مجازی( 95مهر 
 )مجازی( 95مهر 
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 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 لیست اساتید راهنما

 استادنام 
 دانشجویان

 ورودی دانشجویان ارشد
 زهرا گرجی .3

 مریم عباس زاده نظام آباد .4

 نفیسه محمدخانی بالسینی .5

 مریم پوریامهر .6

 96مهر 
 97مهر 
 98مهر 
 98مهر 

 مریم كشاورز

 الهام بابائی .1
 نسرین رضایی .2

 مریم رضائی .3

 مریم دویران .4

 سوسن احمدی .5

 97مهر 
 97مهر 
 )مجازی( 96مهر 
 )مجازی( 96مهر 
 99مهر 

 دكتر ناهید اكبری

 مریم امینی .1
 فاطمه حقیقی .2
 مریم فوالدی تاالری .3

 لیال پارسا معین .4

 سکینه زرنگاری .5

 )مجازی( 95مهر 
 94مهر 
  95مهر 
 96مهر 
  95مهر 

 دكتر حسن پور ازغدی
 عاطفه حاجی حسن دنیادیده .1
 فاطمه شایسته پرتو .2

 حدیث هاشمی .3

 95مهر 
  98مهر 
  98مهر 

 دكتر لیال امیری فراهانی

 صونا خلیلی .1

 اعظم سنگل .2

 فاطمه سجادیان .3

 فاطمه رضایی .4

 زهرا مهدوی .5

 آصفه بشیری .6

 معصومه چوبدارنژاد .7

 نیلوفر ایزددوست .8

 96مهر 
  97مهر 
  97مهر 
  96مهر 
 98مهر 
  98مهر 
 99مهر 
 99مهر 

 یموسو سعیدهسیده  دكتر

 سیده پریا جعفری .1

 زهرا السادات زرگر .2

 رقیه اسدی .3

 حریه یزدیان .4

 شهال نوتاج .5

 الهام روحانی .6

 )مجازی( 96مهر 
  97مهر 
  97مهر 
  97مهر 
 98مهر 
 99مهر 

 


