
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت بر طرف نمودن مشكالت آموزشي و درسي و واحدي خود به استاد  پزشكيدانشجويان محترم گروه 

 مشاور خود به شرح ذيل مراجعه نمايند.

 مكان حضور ساعات حضور رشته و ورودي تعداد استاد مشاور

 دانشكده پزشكي يكشنبه 10-13 پزشكي 1 نفر 14 خانم دکتر کفعمي

 دانشكده پزشكي شنبه و يكشنبه 8-10 پزشكي 1 نفر 13 آقاي دکتر حیدري

 پزشكي 2 نفر 11 دکتر مهديانآقاي 

 يكشنبه 12-8

 دوشنبه12-8

 سه شنبه 10-8

 چهارشنبه12-8

 دانشكده پزشكي

 

 خانم دکتر کوشكي

 

 دانشكده پزشكي دوشنبه 8-11 پزشكي 2 نفر 15

 دانشكده پزشكي دوشنبه 8-10 پزشكي 2 نفر 10 آقاي ابوالفضل راد

 يكشنبه 10-12 پزشكي 3 نفر 11 آقاي بهشتي نصر

EDC 

کمیته توانمندسازي 

 اساتید

 پزشكي 3 نفر 14 دکتر الیاسيآقاي 
 دوشنبه 10-8

 دوشنبه 13-12
 دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي سه شنبه 12-5/14 پزشكي 4 نفر 12 آقاي دکتر گل محمدي

 زپشكياساتيد مشاور گروه 

 97-96اول  نيمسال



 چهارشنبه 8-10 پزشكي 4 نفر 10 آقاي دکتر دلبري
-معاونت دانشجويي

 فرهنگي

 پزشكي 5 نفر 16 مجدديآقاي دکتر 
 يكشنبه 14-12

 شنبهسه  10-8

 دانشكده پزشكي

 

 دانشكده پزشكي دوشنبه  8-12 پزشكي 5 نفر 13 قهرمانآقاي دکتر 

 دانشكده پزشكي سه شنبه 8-12 پزشكي 5 نفر 13 خانم حقیقي

 دانشكده پزشكي يكشنبه 9-12 فیزيوپاتولوژي 2 نفر 13 خانم دکتر امین

 آ.دکتر غالمي

 
 فیزيوپاتولوژي 2 نفر16

 شنبه و يكشنبه 12-10

 
 دانشكده پزشكي

 ا استاژري نفر 12 آقاي دکتر کیخسروي
 دوشنبهيک شنبه و  13-12

 
 بیمارستان حشمتیه

 بیمارستان حشمتیه دوشنبه 8-11 استاژري 1 نفر 14 آقاي دکتر حسن پور

 بیمارستان مبیني دوشنبه 8-11 استاژري 2 نفر 16 خانم دکتر الله صادقي

آقاي دکتر حمیدرضا 

 باغاني
 دانشكده پزشكي سه شنبه 8-11 استاژري 2 نفر 13

 بیمارستان حشمتیه شنبهدو8-10 اينترني 1 نفر 13 آقاي دکتر موحدزاده

نعمت  خانم دکتر محبوبه

 شاهي

 

 اينترني 1 نفر 12

 شنبه 10-8

 يكشنبه12-10

 

 دانشكده پزشكي

 نفر 14 خانم دکتر پرستو امیري
)فارغ  نترنييا 2

 التحصیل(
 

کلینیک ويژه تخصصي 

 کلینیک پیشگیري–

 نفر 16 آقاي دکتر امامي
)فارغ  نترنييا 2

 التحصیل(
 بیمارستان حشمتیه 

 

 



 

 

 

 

 

دانشجويان محترم گروه ترم ساخت پروتز دنداني جهت بر طرف نمودن مشكالت آموزشي و درسي و واحدي 

 خود به استاد مشاور خود به شرح ذيل مراجعه نمايند.

 مكان حضور ساعات حضور رشته و ورودي تعداد استاد مشاور

 مديرگروه عصارزاده آقاي دکتر
 دنداني پروتز

 
 دانشكده پزشكي سه شنبه 10-8

 

 باغاني دکتر خانم

 

 دانشكده پزشكي  دنداني پروتز 6 نفر 15

 نفر 30 عصارزاده آقاي دکتر

 

 ستاد شاهد

 

 شنبه12-8

 دوشنبه 10-8

 

 دانشكده پزشكي

 پروتز دنداني8 نفر 16 خانم دکتر کرابي

 12-14شنبه 

 12-13يكشنبه 

 

 پزشكيدانشكده 

 

 

ن  رپوزتاهیاساتيد مشاور گروه   يدندا

تحصيلي سال  اول نيمسال
97 – 1396 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساتيدمشاورفیزیولوژی

 96–  97اول  نيمسال 

 مكان حضور ساعات حضور رشته و ورودي تعداد استاد مشاور

 نفر 6 آقاي دکترناظمي
 فیزيولوژي1

 

 دوشنبه 10-8

 شنبه 10-8
 دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي دوشنبه 8-10 فیزيولوژي 3 نفر 5 آقاي دکترناظمي

دوشنبه 10-8 فیزيولوژي5 نفر 3 دکترناظمي آقاي  دانشكده پزشكي 

 نفر 4 دکترناظمي آقاي
فیزيولوژي )گروه فارغ  6

 التحصیالن(

دوشنبه 8-10  دانشكده پزشكي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اساتيدمشاور  سالمت داهن

تحصيلي سال اول نيمسال 
97   – 1396 

 مكان حضور ساعات حضور رشته و ورودي تعداد استاد مشاور

 نفر 22 جهان تیغ خانم دکتر
کارداني تكنسین  4ترم 

 سالمت دهان
 دانشكده پزشكي دوشنبه 12-8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


