
 

 9316اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 9311اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 ارتقاء مرتبه

تاریخ 

 ارتقاء رتبه

9 
 72/9/16 دانشیاری به استادی پزشکی عفونی اطفال دکتر پرویز ایازی

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 ارتقاء مرتبه

تاریخ 

 ارتقاء رتبه

9 
 99/3/11 دانشیاری به استادی پزشکی اطفال دکتر ابوالفضل مهیار

7 
 99/3/11 مربی به استادیاری پرستاری و مامایی بهداشت باروری -مامایی  دکتر فروزان الفتی

3 
 79/4/11 دانشیاریاستادیاری به  بهداشت تغذیه دکتر مریم جوادی

4 
 79/4/11 مربی به استادیاری پرستاری و مامایی پرستاری دکتر محمدرضا شیخی

1 
 73/8/11 استادیاری به دانشیاری پزشکی جراح عروق دکتر حسین پارسا

6 
 73/8/11 مربی به استادیاری پرستاری و مامایی بهداشت باروری –مامایی  دکتر نسیم بهرامی

2 
 73/8/11 استادیاری به دانشیاری پزشکی بیماریهای عفونی بیژنیدکتر بهزاد 

8 
 91/97/11 دانشیاری به استادی پیراپزشکی بیوفیزیک دکتر نعمت الله غیبی



 9314اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 ارتقاء مرتبه

تاریخ 

 ارتقاء رتبه

9 
 39/3/14 استادیاری به دانشیاری پزشکی دکترای پاتولوژی فاطمه حاج منوچهری

2 
 پرستاری و مامایی دکترای آموزش بهداشت کاظم حسین زاده

 39/3/14 مربی به استادیاری

3 
 پرستاری و مامایی دکترای پرستاری لیلی یکه فلاح

 39/3/14 مربی به استادیاری

4 
 پزشکی مومتخصص پوست و  اکرم بهشتی

 91/1/14 استادیاری به دانشیاری

1 
 پزشکی دکترای بیوشیمی مهدی سهمانی

 91/1/14 استادیاری به دانشیاری

6 
 پزشکی دکترای میکروب شناسی امیر پیمانی

 91/1/14 استادیاری به دانشیاری

2 
 بهداشت دکترای آموزش بهداشت هادی مرشدی

 مربی به استادیاری
78/2/14 

8 
 پرستاری و مامایی دکترای مامایی کاظمیحدیقه 

 مربی به استادیاری
78/2/14 

1 
 امیر پاکپور حاجی آقا

 استادیاری به دانشیاری بهداشت دکترای آموزش بهداشت
76/99/14 

91 
 عیسی محمدی زیدی

 استادیاری به دانشیاری بهداشت دکترای آموزش بهداشت
76/99/14 

99 
 مک یعقوبیسیا

 استادیاری به دانشیاری پزشکی بیهوشیدکترای تخصصی 
71/97/14 



 

 9313اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 ارتقاء مرتبه

تاریخ ارتقاء 

 رتبه

9 
 9/7/13 مربی به استادیاری پزشکی دکترای  پرستاری رامین سرچمی

2 
 91/2/13 استادیاری به دانشیاری پزشکی دکترای تخصصی طب کار یزدی زهره

3 
 77/91/13 دانشیاری به استادی پزشکی دکترای فارماکولوژی مرجان نصیری اصل

4 
 77/91/13 استادیاری به دانشیاری پرستاری و مامایی دکترای بهداشت مادر و  کودک دکتر سونیا اویسی

1 
 77/91/13 مربی به استادیاری پرستاری و مامایی پرستاریدکترای  جلیل عظیمیان

6 
 6/99/13 دانشیاری به استادی پزشکی متخصص اطفال منوچهر مهرام

2 
 93/97/13 دانشیاری به استادی پیراپزشکی دکترای فرآورده های بیولوژیک محمدرضا ساروخانی

8 
 93/97/13 دانشیاریاستادیاری به  پزشکی دکترای ایمونوژیک رضا نجفی پور

1 
 71/99/13 استادیاری به دانشیاری پزشکی دکترای پزشکی قانونی امیرمحمد کاظمی فر

91 
 71/99/13 استادیاری به دانشیاری پزشکی دکترای پاتولوژی فاطمه سمیعی راد

99 
 رفعت محبی فر

دکترای مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی
 71/99/13 استادیاری به دانشیاری بهداشت



 9317اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 
ف

ردی
 

 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه دانشکدههیات علمی  رشته نام و نام خانوادگی

9 
 9/3/17 استادیدانشیاری  به    پزشکی دکترای میکروبشناسی تقی ناصرپور

7 
 آمنه باریکانی

پزشکی  دکترای

 اجتماعی
 9/3/17 به دانشیاری استادیاری پزشکی

3 
 فریده موحد

زنان و  متخصص

 زایمان
 9/3/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

4 
 احمد نیک پی

بهداشت  دکترای

 حرفه ای
 9/3/17 استادیاری به دانشیاری بهداشت

1 
 9/3/17 استادیاری به دانشیاری بهداشت بینایی سنجی دکترای محمد خلج

6 
 علی صفری واریانی

بهداشت  دکترای

 حرفه ای
 9/3/17 استادیاری به دانشیاری بهداشت

محمد مهدی امام  2

 جمعه

بهداشت  دکترای

 محیط
 9/3/17 استادیاری به دانشیاری بهداشت

8 
 فاطمه لالوها

 متخصص

 زنان و زایمان
 97/4/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

1 
 مجید سیرتی ثابت

بیوشیمی  دکترای

 بالینی
 97/4/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

91 
 97/4/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی انگل شناسی دکترای مجتبی شهنازی

99 
 97/4/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی انگل شناسی دکترای مهرزاد سرایی

97 
 طلعت دباغی قلعه

 متخصص

 زنان و زایمان
 97/4/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

93 
 تفنگچیها مریم

 متخصص

 رادیولوژی دهان
 97/4/17 استادیاری به دانشیاری دندانپزشکی

94 
 73/2/17 دانشیاری به استادی پزشکی دکترای بافت شناسی فرزاد رجایی

91 
 امیر ضیایی

فوق تخصص 

 غددبالغین
 73/2/17 دانشیاری به استادی پزشکی

96 
 محمدعلی زحل

فوق تخصص 

 بیماریهای ریه
 73/2/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

92 
 مهناز عباسی

فوق تخصص 

 روماتولوژی
 73/2/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

98 
 سیما هاشمی پور

فوق تخصص 

 غددبالغین
 71/1/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی

91 
 91/99/17 استادیاری به دانشیاری پزشکی فیزیولوژیدکترای  محمد صوفی آبادی



 9319هیات علمی ارتقاء یافته در سال  اعضای

 

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

9 
 رضا قاسمی برقی

 متخصص

 بیماریهای عفونی
 94/4/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی

7 
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی متخصص  عفونی عباس علامی

3 
 19/ 93/6 استادیاری به دانشیاری پزشکی متخصص کودکان شبنم جلیل القدر

4 
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی متخصص  بیهوشی مرضیه بیگم خضری

عباس حسینی  1

 جهرمی
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی متخصص بیهوشی

6 
 93/6/19 به دانشیاری استادیاری پزشکی متخصص بیهوشی فاطمه حسینی ولمی

علی اکبر حاجی آقا  2

 محمدی
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی فوق تخصص گوارش

8 
 فاطمه صفاری

 فوق تخصص

 اطفال
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی

1 
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری بهداشت دکترای تغذیه رزا زاوشی

91 
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری بهداشت تغذیهدکترای  مصطفی نوروزی

99 
 93/6/19 استادیاری به دانشیاری بهداشت دکترای تغذیه احمد آفاقی

97 
 71/6/19 مربی به استادیاری بهداشت دکترای تغذیه مریم جوادی

93 
 محمود علیپور

 دکترای تخصصی

 آمار حیاتی
 71/6/19 ا مربی به استادیاری پزشکی

 محمدحسین 94

 اسماعیلی
 9/1/19 استادیاری به دانشیاری پزشکی دکترای فیزیولوژی

91 
 9/1/19 ا استادیاری به دانشیاری پیراپزشکی دکترای بیوفیزیک نعمت الله غیبی

96 
 رویا ناصح

متخصص  

 ارتودانتیکس
 93/91/19 استادیاری به دانشیاری دندانپزشکی

92 
 7/99/19 مربی به استادیاری ماماییپرستاری و  دکترای مامایی زینت جورابچی

98 
 4/99/19 مربی به استادیاری پرستاری و مامایی دکترای مامایی فاطمه محمدی



 9311اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 9381اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 

 9388اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

 کتایون برهان مجابی 9
 متخصص  بیماریهای

 دهان و دندان
 4/3/11 استادیاری به دانشیاری دندانپزشکی

 مهدی سهمانی 7
 دکترای

 بیوشیمی بالینی
 74/1/11 مربی به استادیاری پزشکی

 رضا ضیغمی 3
 دکترای

 آموزش پرستاری
 91/97/11 مربی به استادیاری پرستاری و مامایی

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

 جلال الدین حمیصی 9
متخصص  

 پریودانتیکس
 71/2/81 استادیاری به دانشیاری دندانپزشکی

 92/1/81 استادیاری به دانشیاری دندانپزشکی متخصص  ارتودانتیکس پرویز پدیسار 7

 خراسانیمنصور  3
متخصص جراحی فک و 

 صورت
 92/1/81 استادیاری به دانشیاری دندانپزشکی

 92/1/81 استادیاری به دانشیاری پزشکی دکترای فارماکولوژی مرجان نصیری اصل 4

 92/97/81 استادیاری به دانشیاری پزشکی فوق تخصص اطفال پرویز ایازی 1

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
 عضو هیات علمی

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

 77/7/88 استادیاری به دانشیاری پزشکی متخصص قلب حمیدرضا جوادی 9

 محمدرضا ساروخانی 7
 دکترای

 فرآورده های بیولوژیک
 77/7/88 استادیاری به دانشیاری پیراپزشکی



 9382ارتقاء یافته در سال اعضای هیات علمی 

 9384اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

 9321اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 9328اعضای هیات علمی ارتقاء یافته در سال 

 

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

 فرزاد رجایی 9
 دکترای علوم تشریح

 

 استادیاری به دانشیاری پزشکی
76/1/82 

 منوچهر مهرام 7
 متخصص کودکان

 

 استادیاری به دانشیاری پزشکی
79/91/82 

3 
 حسن جهانی

 هاشمی

 دکترای آمار حیاتی

 

 استادیاری به دانشیاری پزشکی
93/97/82 

 امیر ضیائی 4
 فوق تخصص

 غدد بزرگسال
 93/97/82 استادیاری به دانشیاری پزشکی

ف
دی

ر
 

 رشته نام و نام خانوادگی

عضو هیات علمی 

 رتبهتاریخ ارتقاء  ارتقاء مرتبه دانشکده

9 

 سعید آصف زاده
دکترای مدیریت خدکات 

 بهداشتی و درمانی
 8/1/84 دانشیاری به استادی بهداشت

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

 78/4/21 استادیاری به دانشیاری پزشکی متخصص داخلی همایون شیخ الاسلامی 9

ف
ردی

 

 رشته نام و نام خانوادگی
عضو هیات علمی 

 دانشکده
 تاریخ ارتقاء رتبه ارتقاء مرتبه

 ابوالفضل مهیار 9
 متخصص کودکان

 
 98/3/28 استادیاری به دانشیاری پزشکی

 پرویز فلاح عابد 7
 فوق تخصص

 جراحی توراکس
 94/91/28 استادیاری به دانشیاری پزشکی


