
  گروه آموزشي جراحي عمومي 
  دكتر عزت اله صادقي: مديرگروه 

رشته تحصيلي يا  نام و نام خانوادگيرديف
 تخصصي

مرتبه 
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

فوق تخصص جراحي  دكتر معصومعلي معصومي 1
 قلب و عروق

 رسمي قطعي فوق تخصص استاد

تخصص جراحي فوق  دكتر فريدون سبزي 2
 قلب و عروق

 رسمي قطعي فوق تخصص دانشيار

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار جراحي عمومي دكتر حشت اله سليماني 3

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار جراحي عمومي دكتر كيومرث اسالم پيا 4

فوق تخصص جراحي  دكتر محمد علي حسامي 5
 قفسه صدري

 انيپيم فوق تخصص استاديار

 رسمي آزمايشي فوق تخصص استاديار جراحي قلب دكتر غالمرضا شيبت زاده 6

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار جراحي عمومي دكتر خسرو ستايشي 7

  جراحي عمومي  دكتر عزت اله صادقي 8
 )فلوشيب جراحي عروق(

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار

ص جراحي فوق تخص دكتر اميد امان الهي 9
 اطفال

 ) kضريب (تعهداتي فوق تخصص استاديار

 پيماني دكتري تخصصي استاديار جراحي عمومي دكتر غالمرضا اميريان 10

 ) kضريب (تعهداتي دكتري تخصصي استاديار جراحي عموميدكتر حامد قدوسي جوهري 11

 ) kضريب (تعهداتي دكتري تخصصي استاديار جراحي عمومي دكتر محمد باقر حيدري  12

  
  
  
  



  
  

  گروه آموزشي اطفال
  دكتر رضا اكرمي پور: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي قطعي فوق تخصص استاد فوق تخصص كليه اطفال دكتر شمس وزيريان 1

 رسمي قطعي فوق تخصص استاديار فوق تخصص اطفال دكتر علي اصغر عاليپور 2

 رسمي قطعي فوق تخصص دانشيار فوق تخصص كليه اطفال دكتر سيد ابوالحسن سيدزاده 3

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار اطفال دكتر ميترا همتي 4

فوق تخصص بيماريهاي  دكتر كيقباد قديري 5
 عفوني  اطفال

 Kتعهدات ضريب  فوق تخصص دانشيار

 Kتعهدات ضريب  فوق تخصص استاديار ق تخصص نوزادانفو دكتر هما بابايي 6

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار اطفال دكتر سيمين قيني 7

 رسمي قطعي فوق تخصص استاديار فوق تخصص قلب اطفال دكتر زهرا جليلي 8

فوق تخصص خون و  دكتر رضا اكرمي پور 9
 سرطان اطفال

 رسمي قطعي فوق تخصص استاديار

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار اطفال هيال رشادتدكتر س 10

فوق تخصص خون و  دكتر محمدرضا گلپايگاني 11
 سرطان اطفال

 Kتعهداتي ضريب  فوق تخصص استاديار

 Kتعهداتي ضريب  فوق تخصص استاديار فوق تخصص قلب اطفال دكتر بهزاد محمدپور اهرنجاني 12

عصاب فوق تخصص مغز و ا دكتر مصطفي صديقي 13
 اطفال

 Kتعهداتي ضريب  فوق تخصص استاديار

  
  



  
  

  گروه آموزشي زنان و زايمان
  دكتر شهره ملك خسروي: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

 پيماني دكتري تخصصي استاديار جراحي زنان و زايمان دكترمريم زنگنه 1

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار زنان و زايمان فرحناز كشاورزي دكتر 2

 پيماني دكتري تخصصي استاديار زنان و زايمان دكتر انيس الدوله نانكلي 3

 پيماني دكتري تخصصي استاديار زنان و زايمان دكتر فيروزه ويسي 4

 عيرسمي قط دكتري تخصصي دانشيار زنان و زايماندكتر شهره ملك خسروي 5

  زنان و زايمان دكتر طراوت فاخري 6
 )فلوشيب نازايي( 

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار زنان و زايمان دكتر نسرين جليليان 7

 رسمي دكتري تخصصي دانشيار جراحي زنان و زايمان دكتر نگين رضاوند 8

 پيماني دكتري تخصصي تادياراس زنان و زايمان دكتر نوشين محمدي 9

  
 
 
  
 
  
  
  
  
  



  
  

  گروه آموزشي راديولوژي
  دكتر بهزاد تن قطاري: مديرگروه 

رشته  نام و نام خانوادگيرديف
 تحصيلي

 نوع استخدامآخرين مدرك تحصيليمرتبه علمي

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار راديولوژي دكتر ابوالقاسم نظري 1

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار ولوژيرادي دكتر فريد نيافر 2

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار راديولوژي دكتر ماندانا موتمني 3

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار راديولوژي دكتر بهزاد تن قطاري 4

 پيماني دكتري تخصصي استاديار راديولوژي دكتر نازنين فرشچيان 5

 پيماني دكتري تخصصي استاديار راديولوژي دكتر فرهاد نعليني 6

 پيماني دكتري تخصصي استاديار راديولوژي دكتر الهام شبيري 7

 رسمي دكتري تخصصي استاديار راديوتراپي دكتر نسرين اميري فرد 8

پزشكي  دكتر محمود جليلي 9
 هسته اي

 آزمايشي دكتري تخصصي استاديار

 پيماني دكتري تخصصي تادياراس راديولوژيدكتر محمدغريب صالحي 10

راديوتراپيك  دكتر نگين فرشچيان 11
 آنكولوژي

 kتعهداتي ضريب  دكتري تخصصي استاديار

  
  
  
  
 
 
  



  
  

  گروه آموزشي عفوني
  دكتر عليرضا جانبخش: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار بيماريهاي عفوني دكتر فيض اله منصوري 1

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار بيماريهاي عفوني دكتر عليرضا جانبخش 2

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار بيماريهاي عفوني دكتر سياوش وزيري 3

 مي قطعيرس دكتري تخصصي دانشيار بيماريهاي عفوني دكتر بابك صياد 4

 پيماني دكتري تخصصي دانشيار بيماريهاي عفوني دكتر ماندانا افشاريان 5

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  گروه آموزشي بيهوشي
  دكتر بهمن روشني: مديرگروه

رشته  نام و نام خانوادگيرديف
 تحصيلي

آخرين مدرك  مرتبه علمي
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي قطعي تخصصيدكتري  دانشيار بيهوشي دكتر ناصر يگانه 1

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر ناصر همتي 2

 پيماني دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر پريسا گلفام 3

 پيماني دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر منصور چوبساز 4

 پيماني دكتري تخصصي استاديار بيهوشيدكتر علي كرباسفروشان 5

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار بيهوشي ن روشنيدكتر بهم 6

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر غالمرضا محسني 7

 پيماني دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر خسرو فرهادي 8

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر مجتبي نيازي 9

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي ياراستاد بيهوشيدكتر عبدالحميد ذكايي 10

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر ميترا ياري 11

 پيماني دكتري تخصصي استاديار بيهوشي دكتر حسين فرزام 12

 پيماني فوق تخصص استاديار بيهوشي دكتر غالمرضا مرادي 13

  
  
 
  
  
  
  



  
  

  گروه آموزشي داخلي
  انيدكتر حميد رضا عمر: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي مربي پره بورد داخلي دكتر نادر نادري 1

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار داخلي دكتر قباد سليمي 2

،  آنكولوژيفوق تخصص  دكتر مظفر ازنب 3
 هماتولوژي

 kتعهداتي ضريب فوق تخصص راستاديا

 رسمي قطعي فوق تخصص استاديارفوق تخصص بيماريهاي ريه دكتر فريبا منصوري 4

 رسمي قطعي  دكتري تخصصي استاديار داخلي دكتر مهدي زبيري 5

 رسمي قطعي فوق تخصص دانشيار گوارشفوق تخصص  دكتر علي اصغر كشاورز 6

 رسمي قطعي دكتري تخصصي تادياراس داخليدكتر تورج احمدي جويباري 7

 پيماني فوق تخصص استادياربيماريهاي ريهفوق تخصص  دكتر علي معيني 8

 پيماني دكتري تخصصي استاديار داخلي دكتر ماري عطايي 9

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار داخلي دكتر سيد جعفر نوابي 10

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار نفرولوژيدكتر داريوش رئيسي دستگردي 11

غدد داخلي و فوق تخصص  دكتر كارون شاه ابراهيمي 12
 متابوليسم

 پيماني فوق تخصص استاديار

 پيماني فوق تخصص استاديار فوق تخصص گوارش دكتر همايون بشيري 13

 پيماني  فوق تخصص استاديار فوق تخصص نفرولوژي دكتر حميدرضا عمراني 14

 kتعهداتي ضريب فوق تخصص استاديار فوق تخصص روماتولوژي ي پوردكتر مژگان رضاي 15

غدد درون ريز فوق تخصص  دكتر مهرعلي رحيمي 16
 و متابوليسم

 رسمي قطعي فوق تخصص دانشيار

  



  
  

  گروه آموزشي قلب و عروق
  دكتر هاشم كازراني: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 حصيليت

 نوع استخدام

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار قلب و عروق دكتر هاشم كازراني 1

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار قلب و عروق دكتر عبدالرسول مولودي 2

فوق تخصص قلب و  دكتر بهزاد حاجي مرادي 3
 عروق

 رسمي آزمايشي فوق تخصص استاديار

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار قلب و عروق دكتر فرزاد صاحب جمعي 4

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار قلب و عروق دكتر محمدرضا سعيدي 5

  قلب و عروق دكتر عليرضا راي 6
فلوشيب اينترونشنال (

 )كارديولوژي

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار

 آزمايشي رسمي دكتري تخصصي استاديار قلب و عروقدكتر ناهيد السادات صالحي 7

  پيماني دكتري تخصصي استاديار قلب و عروق دكتر مصطفي بهره مند 8
 مأموريت آموزشي

Kتعهداتي ضريب  فوق تخصص استاديار قلب و عروق دكتر محمد قميسي 9

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  گروه آموزشي ارولوژي
  دكتر بهرام صمدزاده: مديرگروه 

آخرين مدرك  مرتبه علمي رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي آزمايشيدكتري تخصصي استاديار ارولوژي دكتر بهرام صمدزاده 1

فلوشيب (ارولوژي دكتر جواد زرگوشي 2
 )اندواورواوژي

 رسمي قطعيدكتري تخصصي استاد

 رسمي آزمايشيدكتري تخصصي استاديار ارولوژي دكتر عبدالرسول برديده 3

 رسمي قطعيدكتري تخصصي مربي پره بورد ارولوژي يدوار برنادكتر محمدحسن ام 4

فلوشيب(ارولوژي دكتر محمودرضا مرادي 5

)جراحي كليه اطفال
  رسمي قطعيدكتري تخصصي دانشيار

 مأموريت آموزشي

فلوشيب (ارولوژي دكتر اسعد مرادي 6
 )اروانكولوژي

 پيمانيدكتري تخصصي استاديار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  نورولوژيگروه آموزشي 
  دكتر آرش بستاني: مديرگروه 

رشته  نام و نام خانوادگيرديف
 تحصيلي

آخرين مدرك  مرتبه علمي
 تحصيلي

 نوع استخدام

 پيماني دكتري تخصصي استاديار مغز و اعصاب دكتر نازنين رزازيان 1

 پيماني دكتري تخصصي استاديار مغز و اعصابدكتر داريوش افشاري علي آبادي 2

توانبخشي و  سهيال صمدزادهدكتر  3
 طب فيزيكي

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار

 پيماني دكتري تخصصي استاديار مغز  و اعصاب دكتر آرش بستاني 4

 kتعهداتي ضريب  دكتري تخصصي استاديار مغز  و اعصاب دكتر پيام ساري اصالني 5

  
  گروه آموزشي روانپزشكي

  جالل شاكريدكتر : مديرگروه 

رشته  نام و نام خانوادگييفرد
 تحصيلي

آخرين مدرك  مرتبه علمي
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار روانپزشكي دكتر جالل شاكري 1

روانشناسي  دكتر خيراله صادقي 2
 باليني

 Ph.Dدكتري  استاديار
 روانشناسي باليني

 پيماني

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار روانپزشكيدكتر حبيب اله خزائي 3

 پيماني دكتري تخصصي استاديار روانپزشكي دكتر فائزه تاتاري 4

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار روانپزشكي دكتر مرضيه عصاره 5

 پيماني دكتري تخصصي استاديار روانپزشكي دكتر وحيد فرنيا  6

  



  
  
  

  گروه آموزشي گوش حلق و بيني
  ن عيوضيدكتر نستر: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

  گوش حلق و بيني دكترسهراب ربيعي 1
 )ارولوژي- فلوشيب اتولوژي(

 پيماني دكتري تخصصي استاديار

 پيماني دكتري تخصصي استاديار گوش حلق و بيني دكتر نسترن عيوضي 2

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار گوش حلق و بيني دكتر خسرو ايرانفر 3

  

  گروه آموزشي پوست
  دكتر حسين كاووسي: مديرگروه 

رشته  نام و نام خانوادگيرديف
 تحصيلي

آخرين مدرك مرتبه علمي
 تحصيلي

نوع 
 استخدام

 پيماني دكتري تخصصي استاديار پوست دكتر علي ابراهيمي 1

 پيماني دكتري تخصصي دياراستا پوست دكتر حسين كاووسي 2

  گروه جراحي مغز و اعصاب
  دكتر حميد رضا سعيدي بروجني: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار جراحي مغز و اعصاب دكتر سيدرضا باقري باوندپور 1

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار جراحي مغز و اعصاب درضا سعيدي بروجنيدكتر حمي 2



  
  
  
  

  گروه آموزشي ارتوپدي
  دكتر مرتضي صائب: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

نوع 
 استخدام

 پيماني دكتري تخصصي استاديار ارتوپديدكتر مرتضي فرشچيان 1

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار ارتوپدي دكتر پرويز غفاري 2

 رسمي قطعي دكتري تخصصي مربي پره بورد ارتوپدي دكتر سيروس رضايي 3

 پيماني دكتري تخصصي استاديار ارتوپدي دكتر مرتضي صائب 4

 يرسمي قطع دكتري تخصصي استاديار )فلوشيب جراحي دست(ارتوپدي دكتر كيخسرو مردانپور 5

  گروه  آموزشي چشم
  دكتر فريد دانشگر: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

  چشم پزشكي دكتر جليل اميديان 1
فلوشيب رشته (

 )استرابيسم

 رسمي آزمايشي دكتري تخصصي استاديار

چشم پزشكي        دكتر فريد دانشگر 2
فلوشيب جراحي (

 )قرنيه

 پيماني دكتري تخصصي استاديار

 پيماني دكتري تخصصي استاديار چشم پزشكيدكترفريبا شيخي شوشتري 3

  



  

  گروه آموزشي طب اورژانس
  دكتر ناصر يگانه: مديرگروه 

مرتبه  رشته تحصيلي نام و نام خانوادگيرديف
 علمي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 نوع استخدام

 Kتعهداتي ضريب دكتري تخصصي استاديار طب اورژانس علي حسيني دكتر سيد 1
15/8/89 

  kتعهداتي ضريب  دكتري تخصصي استاديار طب اورژانس دكتر هادي قره باغي 2
15/8/89 

  گروه آموزشي پاتولوژي
  دكتر مهتاب رهبر: مديرگروه 

رشته تحصيلي يا  نام و نام خانوادگيرديف
 تخصصي

مرتبه 
 علمي

ك آخرين مدر
 تحصيلي

 نوع استخدام

آسيب شناسي          دكتر سيد حميد مدني 1
 تشريحي  و باليني

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار

آسيب شناسي          دكتر بابك ايزدي 2
 تشريحي و باليني

 رسمي قطعي دكتري تخصصي دانشيار

آسيب شناسي          دكتر محسن امامي آل آقا 3
 تشريحي و باليني

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار

آسيب شناسي          دكتر مهتاب رهبر 4
فلوشيب (تشريحي و باليني 

)تومورهاي استخوان و بافت نرم

 رسمي قطعي دكتري تخصصي استاديار

آسيب شناسي          دكتر مظاهر رمضاني 5
 تشريحي و باليني

 پيماني دكتري تخصصي استاديار

 Kتعهداتي ضريب دكتري تخصصي استاديار پاتولوژي دكتر عترت جوادي راد 6

 


