
 بنام خدا

 

علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی مراغه کدهدانش  

 ، پژوهشی و دانشجوییمعاونت آموزشی

 

 7981-89تحصیلی های آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال اساتید مشاور گروه

 گروه آموزشی بهداشت عمومی 

 دانشجویان استاد مشاور ردیف

 بهداشت عمومیکارشناسی  دکتر سمیرا جعفری 1

 49ورودی مهر 

 مبارزه با بیماری ها-کاردانی بهداشت خانواده دکتر آرمان لطیفی 2

 49ورودی بهمن 

 کارشناسی بهداشت عمومی دکتر ادریس حسن پور 3

 49ورودی مهر 

 کارشناسی بهداشت عمومی دکتر الهه حق گشایی 9

 46ورودی مهر 

 کارشناسی بهداشت عمومی  دکتر مینا هاشمی پرست 9

 49ورودی مهر 



 

  پرستاریگروه آموزشی 

 دانشجویان استاد مشاور ردیف

 پرستاریکارشناسی  خانم قوی پنجه 1

 (کارآموزی در عرصه در تبریز)49ورودی 

 پرستاریکارشناسی  خانم کریمی 2

 (کارآموزی در عرصه در مراغه)  49ورودی 

 پرستاریکارشناسی  خانم جهانبان 3

 لیست حضورو غیاب کلاس( 21-1)از نفر   49ورودی 

 پرستاریکارشناسی  خانم پرتاش  9

 لیست حضورو غیاب کلاس( 22-92)از نفر   49ورودی 

 پرستاریکارشناسی  خانم دکتر آقاجری 9

 لیست حضورو غیاب کلاس( 29-1)از نفر   46مهر ورودی 

 پرستاریکارشناسی  آقای مقصودی 6

 لیست حضورو غیاب کلاس( 29-99)از نفر  46مهر ورودی 

 پرستاریکارشناسی  خانم علیزاده 9

 46ورودی بهمن 

 پرستاریکارشناسی  آقای آغال 8

 49ورودی مهر 

 



  اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکیگروه آموزشی 

 

 دانشجویان استاد مشاور ردیف

 کارشناسی اتاق عمل خانم علیزاده 1

 49و  49ورودی مهر 

 کارشناسی اتاق عمل  حاجیه شیدایی  2

 49ورودی مهر 

 کارشناسی اتاق عمل  فیروز اصلانی  3

 46ورودی مهر 

 کاردانی فوریت های پزشکی دکتر احمدی  9

 46 ورودی بهمن

 فوریت های پزشکی شناسیکار ارجمنددکتر  9

 46ورودی بهمن 

 هوشبری  دکتر قدسی فر 6

 49ورودی بهمن 

 فوریت های پزشکیکاردانی  دکتر فرید اعلایی  9

 49ورودی بهمن 

 

  



  تغذیه و صنایع غذاییگروه آموزشی 

 دانشجویان استاد مشاور ردیف

 49رشته صنایع غذایی ورودی مهر  دکتر پورجعفر 1

-هانیه جعفری-نرگس جعفری-مائده جبارزاده-زهرا پروردگاری کوزه کنان

 مهدیه فرهودی-زهرا طباطبایی اصل-زینالیشکوفه -نیما دهقانی

 49رشته صنایع غذایی و تغذیه ورودی مهر  دکتر مقدس کیا 2

ن امیرحسی-شقایق نظری-سمیه ملکی-محدثه محمدیان-ساحل کنجوریان

 بهنام مرادی-حمیدرضا فتاحی-حسین باقرزاده-سینا کمالی-نورالهی

 49رشته تغذیه ورودی مهر  دکتر کوچکپور 3

-حسین باقرزاده-منیره ایمانی-سارا اکبری-هانیه آزادی-احمدی زادسحر 

 الهه مطلبی-فاطمه جهانگیر کوزه کنان-فاطمه بیدوند-پریسا باقری

حانیه شفقی -نرجس ساغریچیان-سروین دوشابچی-فرشاد حسینعلی دکتر ابراهیم زاده 9

-ادفاطمه کاظمی ز-سیما فاضلی نیا-شکیبا عسگری-مائده عزیزآبادی-امام

 سید صدرا مدنی

 

  



  علوم آزمایشگاهیگروه آموزشی 

 دانشجویان استاد مشاور ردیف

1  

 دکتر رائقی

 49ورودی 

، متینه-اعتصام، عاطفه-اصل داداش زاده، ریحانه-ارشدی، شاهین-احمدی

، فائزه-بیاضی، محمدمهدی-بصیری، زهرا-بایبوردی، مائده-باقری فام

، ینامیرحس-جلیلی مرندی، سحر-توکلی، پوریا-پزشگی، حسین-پروینی

، فاطمه-دل اسوده، سیدرضا-حیدری، زهرا-حسینی، المیرا-حسن زاده

 امیر-رهبرماشینی

2  

 دکتر افتخاری

 49ورودی 

 نایس-صیامی، علی-صدرائی، سحر-صادقیان نیك نفس، رامتین-شامیر

 ،مهدی-محمدقلی زاده، عاطفه-فیروزی، ثمینه سادات-فقیه، اتاناز-غفاری

ت  حقیقت دوس، عنبری زهرا، حانیه-هیکلی، سمیرا-میرزالی، حسن-معصومی

 بناب معصومه

13  

 دکتر مسافری

 46ورودی 

، مهدی-اکبری صوفیانی ،حسین-اقامحمدی قره باغ ،نسترن-اصلانی

-حدادی بناب، نسیم-جوادزاده، سروش-جمال زبردست، امیرمهدی-بامداد

-یرحیم، اخورشیدی سمیر، ساغر-کشائیحق ، عاطفه-حسینی شادباد، ایدا

 مهدی

9  

 دکتر واحدی

 46ورودی 

، حدیث-سلیمان زاده، شیوا-زارع شهامتی، عطا-رنجوری قایش قورشاق

فهمیده ، سینا-فرشی سعدابادی، زهرا-علی وندپیشرو، سما-صدقی وش

ه موسی زاد، حسین-کاظم زاده اسگوئی، مینا-کاردان حلوائی، حنانه-نظرلو

 شادی-ماشك

   



 49ورودی  آقای عظیمی 9

 ،مهتاب-تیموری جیقه، علی-اسگوئی، مهسا-اژدرزاده اسکوئی، سارا-آرام

ع زار، سمیرا-حقانی سیس، مهسا-حسن زاده، نسترن-ثروتی ویشکائی

 فرناز-صمدی فام، معصومه-شاکرمی، علیرضا-سلطانی، فاطمه-نوروزی

 49ورودی  دکتر حسن زاده 6

، هراز-قاسمی، امین-قاسمی، پریا-فضلی، سمیرا-عطائی، سوسن-عزیزی

، حسین-محمدتقی فام، زینب-مجیدی، پویا-گوهران، نیلوفر-قربانی

 محمود-مرادزاده مقدم

9  

 دکتر حسین زادگان

 49ورودی 

امین زاده باغچه  ،سیده ثمین-آل هاشمی، مهران-اسمعیلی، زهرا-آذربهرام

 ، مهرانرضا-جعفرپور، علیرضا-تاتی خانیوردی، حامد-باقری، آرین-جوقی

 خاکپور

 49ورودی  دکتر حلاج زاده 8

-قلی پوربلوردی، غزاله-شکری، صبا-شجیع سنوکش، مهرداد-رستمی

، الهام-نشاط بیانلوجه، پریا-ناصحی نژاد، سیده الهام-قمری، مهدی

 لمیا-حکمت

 

  


