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 دانشکده پرستاری و مامایی درلیست ظرفیت خالی اساتید راهنما 

 ظرفیت خالی راهنما دانشجو نام استاد ردیف

 خانم دکتر فروزان الفتی 1

 افسانه اختری

2 
 راشین نصیری

 فاطمه قدسی

 سولماز قربانی

 سهیال نوریانی

 خانم دکتر زینت جورابچی 2

 عذرا غفوری

 زینب زرآبادی  3

 هما جوادی آفتابداری

 خانم دکتر نضال آژ 3

 طاهره عطایی

 نفیسه اصالن بیگی 3

 منیره پور شمسیان

 خانم دکتر نسیم بهرامی 4

 مهناز نیک نژاد طارمی

0 

 سیده مریم عابدینی گیالنی

 نرگس شیرازی حاجی میری

 ریحانه السادات موسوی

 نرگس دالوند

 سمانه خداپرست

 خانم فاطمه رنجکش 5

 زهرا مهری

1 
 

 معصومه رضایی

 زینب سلطانشاهی

 زینب زاجکانی

 خانم طاهرپور 6
 2 معصومه نیاقیها

 معصومه علمشاهی 

 خانم دکتر لیلی یکه فالح 7

 مهناز طاهرخانی

 دوست محمدیسعیده  2

 ساره محمدی

 فرزانه طالبی



 خانم دکتر سیده زهرا حسینی 8

 افسانه دشتی

1 
 ژیال شیخ پور

 فرشاد طاهری

 زینب روح الهی

 ثریا طاهری

 3 سمیه زارعی خانم اکرم شاهرخی 9

 آقای دکتر جلیل عظیمیان 10
 زهرا رحیمی دوسالده

4 
 داوود افشار

 

11 
 م دکتر فرنوش رشوندنخا

 الدن کشتکار

2 

 
 حسین جهانی

 عاطفه طاهرخانی

 محمد فرزامی

 

12 

 

 آقای دکتر محمد علی سلیمانی

 فریبا نژادیان

0 

 

 نازنین سلطانی

 اکرم زاکانی

 الهه تقوایی

 یحیی زارعی

 فاطمه لشگری

 خانم دکتر فاطمه محمدی 13
 اهلل زاده بندریسیما سیف 

4 
 فاطمه یوسفی

 

14 

 

 خانم دکتر آمنه مطلبی

 زهرا قاسمی

0 

 مریم نعیمی

 عباس احمدی

 آذر کاظمی

 زهرا فصیح رامندی

 آمنه باقری روچی 

15 

 

 

 آقای محمد مرادی

 

 

 داوود محزون 

0 
 نجیمه فتوت

 شهرام مرادی

 مسعود غیاثوند

 اسماعیلیسمیه 



16 

 
 آقای دکتر رضا ضیغمی

 زینب عبادی

2 
 پریساسادات بحرودی

 زهرا قضاوی

 سعیده زینل زاده

 

17 
 آقای دکتر محمد رضا شیخی

 صدیقه بهرامی
1 

 

 

 مرضیه حاجی کریم بابا

 مینا افشار

 حمیدرضا سلیمی

 محدثه موحدی زاده

18 

 
 علیمرادیخانم دکتر زینب 

 سارا قربانی

0 

 زینب ساربانی

 مینا وحیده راد

 زهرا اصالحی

 نسترن نصرالهی

 سحر والدی

19 
 آقای محمد رضا مصطفایی

 
- 4 

 6 - آقای دکتر کاظم حسین زاده 20

 


