
 باسلام

اساتید مشاور بهه  دانشجویان محترم در صورت داشتن هرگونه مشکل آموزشی با استاد مشاور خود تماس حاصل نمایید.اسامی

 شرح ذیل حضورتان اعلام می گردد.

 

 دانشکده پرستاری جوین

نام  نام

 خانوادگی

 آدرس ایمیل تلفن همراه تلفن ثابت رشته تحصیلی دانشجویان

 samirafogi@yahoo.com 34544445840 44844644 رستاری جوینپ فوجی سمیراخانم 

 

 دانشکده پرستاری و مامایی

نام  نام

 خانوادگی

 آدرس ایمیل تلفن همراه تلفن ثابت رشته تحصیلی دانشجویان

دکتهههههر آقهههههای 

 محمدرضا

 ghasemimr@medsab.ac.ir 34544455444 44356054 پرستاری قاسمی

  34544544365 44356054 مامایی حسینی لیلاخانم 

دکتهههههر آقهههههای 

 مصطفی

 پرستاری داخلی  جراحی  راد

 پرستاری ویژه

 پرستاری سالمندی

 پرستاری اورژانس

44356036 34544453443 Mostafarad633@yahoo.com 

 
 
 
 

 دانشکده پیراپزشکی

 

 نام

  رشته تحصیلی نام خانوادگی

 دانشجویان

 ایمیل تلفن همراه تلفن ثابت

آقای دکتر 

 طفیمص

 robatjazim@medsab.ac.ir 09127178869 6040 کارشناسی پرتوشناسی رباط جزی

 آقای دکتر 

 روح اله

 6040 کارشناسی پرتودرمانی قهرمان

خانم دکتر 

 عزت

 samadipoures@ gmail.com 09153715910 6045 کاردانی فوریتهای پزشکی صمدی پور

کارشناسهههی فوریتههههای 

 پزشکی

6045 



کتر آقای د

 کاظم

کارشناسهههههی علهههههوم  گودرزی

 آزمایشگاهی

6084 09118982811 Goudarzi63@gmail.com 

کارشناسی ناپیوسته علوم 

 آزمایشگاهی

6084 

محمدزاده  خانم زهره

 تبریزی

 mohamadzadehtz1@gmail.com 9151194044 6054 کارشناسی هوشبری

خانم دکتر 

 حمیده

وسههههته کارشناسههههی ناپی یزدی مقدم

 هوشبری

6054 09155711291 ha_yazdimoghaddam@yahoo.com 

دکتر خانم 

 هیرق

 Rozardosht@yahoo,com 9155002398 6045 کارشناسی اتاق عمل دشترز

خانم دکتر 

 فاطمه

کارشناسی ناپیوسته اتهاق  قارداشی

 عمل

6045 910510727 f2.ghardashi@gmail.com 

 
 
 

 دانشکده بهداشت

 

 دانشکده پزشکی
 

 نام
 ایمیل تلفن همراه تلفن ثابت انشجویاند  رشته تحصیلی نام خانوادگی

 kooshkinutr@gmail.com 34544435443 44356084 مقطع علوم پایه -پزشکی کوشکی خانم دکتر اکرم

آقای دکتر 

 ابوالفضل
 Abolfazlshakiba1360@gmail.com 34544644544 44356050 مقطع فیزیوپات -پزشکی شکیبا

خانم دکتر 

 محبوبه
 mahneamatshahi@yahoo.com 34540454468 44356056 مقطع استاژر -پزشکی نعمت شاهی

 Dr.shurideh@yahoo.com 34544453845-44355344 مقطع اینترنی -پزشکی شوریده یزدیآقای دکتر 

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشجویان تلفن ثابت تلفن همراه آدرس ایمیل
rezahekmatshoar@yahoo.com 34544450546  

6054 

آقای دکتر  حکمت شعار بهداشت حرفه ای

 رضا 

omRahmani240@gmail.c 
 

 

34540454564 

 

6444 
 

خانم دکتر  هاشمیان بهداشت عمومی

 معصومه

Masoumeh_hashemian@yahoo.com 
 

 

34545436534 

 

6005 

آقای دکتر  رحمانی ثانی بهداشت محیط

 ابوالفضل

mailto:ha_yazdimoghaddam@yahoo.com
mailto:ha_yazdimoghaddam@yahoo.com
mailto:Rahmani240@gmail.com
mailto:Rahmani240@gmail.com
mailto:Masoumeh_hashemian@yahoo.com
mailto:Masoumeh_hashemian@yahoo.com


 44355345 محمد

آقای دکتر 

 حسین
 Dr.assarzadeh@yahoo.com 34540444548 44356006 ساخت پروتزهای دندانی عصارزاده

 


