باسمه تعالی

لیست اساتید مشاور و دانشجویان تحت راهنمایی سال تحصیلی 69-69
گروه آموزشی

استاد مشاور

دکتر محمًد کیًان آرا

دانشجویان تحت راهنمایی

مسعًد شیريی
الٍُ جُاوگیر زادٌ

دکتر احمذ رضا رئیسی

مُذی رَىمایی
مائذٌ جمالی پًر اصفُاوی

آقای دکتر جباری

مسیح فذایی اردستاوی
محمذرضا زماویان بادی

آقای دکتر یارمحمذیان
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

امیر جمالی الیلٍ
سپیذٌ بىی اسذآزاد

خاوم دکتر وسریه شعربافچی زادٌ

مُرواز فًالدی
فاطمٍ صفذریان

آقای دکتر مسعًد فرديسی

زَرا شرافت ابرقًیی
زَرٌ صالحی شُرکی

آقای دکتر سعیذ کریمی

راضیٍ دَقاوی دَقی
علی مصطفًی دَاقاوی

خاوم ماوذاوا صاحب زادٌ

لیال صادقی رواوی
سحر ایسدی
میىا پارسایی ویا
سعیذٌ براتی احمذ آبادی
پریسا تًکلی
طیبٍ تًکلی فارفاوی
میالد جايیذ سیًکی
وگار صادقی َسىیجٍ
آيا فال مرزی

گروه فناوری اطالعات سالمت

خاوم دکتر مریم جُاوبخش

کیمیا فًالدی
معصًمٍ َاشمیان
زَرا کرمی
فاطمٍ لطفی علمی
فاطمٍ قذیری

فاطمٍ محمًدی
فاطمٍ مًسًی
سبا مًلًی پردوجاوی
مرضیٍ وًریان
زَرا قارداشی
زَرا احمذی يمکاوی
عسل آقادايدیان جلفائی
فاطمٍ بُارلًئی
زَرا جعفری بابًکاوی
سمیرا زماوی مًرکاوی
دالیا سريریان کلیمی
زَرا قاسمی رزيٌ
آقای دکتر اصغر احتشامی
گروه فناوری اطالعات سالمت

ساجذٌ السادات قاضًی
فاطمٍ قذیری قُذریجاوی
الٍُ کمری
فرشتٍ محمذ لشتری
زَرٌ براتی
ورگس دزفًلی
سعیذٌ مظاَری
زَرا َذایتی میشا مىذاوی
فُیمٍ شیخ داراوی
مریم سرلک
فرشتٍ مىظًری امامسادٌ
فاطمٍ جًاوی جًوی

خاوم واَیذ تًکلی

راضیٍ کربالیی
اسماء سطاوی قمبًاوی
ورگس سلطاوی
فاطمٍ جعفری وذيشه
محمذ مُذی تقی جراح وجف آبادی
فاطمٍ قلىذری وصرآباد سفلی
زَرا عاشًری اصلی پاشاکی

گروه کتابداری پسشکی

فاطمٍ عباسی قلع تکی

دکتر فیريزٌ زارع

محمذ امیه محمًدی وسب شاَرخ آباد
حىیفٍ شریفی ریگی
فرشتٍ خذادائی وجف آبادی

دکتر حسه اشرفی ریسی

سارا خراساوی دستجردی
خاطرٌ مًگًئی
زَرا حسام پًر
زَرا شریفی سبحان
مُسا سُیلی

آقای احمذ پاپی

سمیٍ مختاری
سمیٍ باقری طادی فاطمٍ
فائسٌ باقر پًر
ایمان حسیىی

گروه کتابداری پسشکی

شرلیه وُذاران

خاوم لیال شُرزادی

ریحاوٍ صادقی
کیمیا یادی پًر چالشتری
زَرا امیىی
زَرا مُاجری
راضیٍ فیريزی

دکتر محمذ رضا سلیماوی

فاطمٍ ایراوشاَی
ابًالفضل وصر اصفُاوی
فایسٌ کاظمیان چمىی

دکتر علیرضا رحیمی

خلیل ریکی
عادل غفاری
محمذ ضیایی آرر خًاراوی

خاوم میىا افشار

محمذ مُذی وجیب
وازویه رزمجًئی
فاطمٍ اسکىذریان اررخًاراوی
کامران بىذٌ
پردیس وصًحیان

معايوت داوشجًیی ي فرَىگی داوشکذٌ مذیریت ي اطالع رساوی پسشکی

