تاریخ آخرین به روز رسانی89/25/52 :

لیست ظرفیت خالی اساتید راهنما در دانشکده پرستاری و مامایی
ردیف

نام استاد

1

خانم دکتر فروزان الفتی

2

خانم دکتر زینت جورابچی

3

خانم دکتر نضال آژ

4

خانم دکتر نسیم بهرامی

5

خانم فاطمه رنجکش

6

خانم طاهرپور

7

خانم دکتر لیلی یکه فالح

دانشجو

ظرفیت خالی راهنما

فائزه رمضانی
حدیث کشاورز

2

زهره شفیعی
سولماز نظری
زینب زرآبادی
سحر علی قلی طایفه
یگانه چاووشی

2

طاهره افالکی
زینب حسنی مطلق

3

سمانه غالمی
زینب نظیری
ساناز برغمدی
مریم احمد زاده بهشتی

3

سمیه عسگری
معصومه رضایی

1

زینب سلطانشاهی
پروانه علیرضایی
فاطمه مداحی

2

معصومه علمشاهی
سعیده دوست محمدی
ریحانه رحمانی
سیمین حیدری
مهناز مرادی

2

ژیال شیخ پور
8

خانم دکتر سیده زهرا حسینی

9

خانم اکرم شاهرخی

11

آقای دکتر جلیل عظیمیان

سحر احمدی

3

زینب روح الهی
علی مهرابی مقدم

3

داوود افشار
رقیه عسگری

3

وحیده عزیزخانی
الدن کشتکار
11

خانم دکتر فرنوش رشوند

سعیدنوری

3

لیدا شامخی
نازنین سلطانی

12

آقای دکتر محمد علی سلیمانی

13

خانم دکتر فاطمه محمدی

14

خانم دکتر سیده آمنه مطلبی

15

آقای محمد مرادی

اکرم زاکانی

2

فاطمه سادات پرپینچی
الهه تقوایی
هدی بنی اردالن
صدف صفی خانی

3

سمانه معروفی
مهسا کیایی
طاهره مهدوی نژاد
حسین خورانی

2

فرنوش زرآبادی پور
مهدیه طاهرخانی
کمال ابراهیمی
محمدعلی نیکنام فر

1

نجیمه فتوت
سعیده زینل زاده
16

مریم امینی
آقای دکتر رضا ضیغمی

نفیسه جمالی
الناز تک زارع
ارغوان رییس الحق

1

مریم چراغی
17

آقای دکتر محمد رضا شیخی

بتول عباسی

2

الهام حسن نیا
حمیدرضا سلیمی
سارا قربانی

18

زینب ساربانی
خانم دکتر زینب علیمرادی

مهشید خورشیدی

1

نسترن نصرالهی
سحر والدی
سیده نرگس میرکریمی
19

خانم دکتر مریم کرامتکار

سوگند توکلی
زهرا شاطری خامنه

1

آرش غیاثوند
فاطمه سلیمانی
مهسا ابراهیمی رهنمو
21

آقای دکتر کاظم حسین زاده

پریسا شاهبادری
اعظم نوایی

3

