
 PubMedگزارش علم سنجی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر اساس تعداد مقاالت در نمایه 

 مرتبه علمی دانشکده گروه رشته تحصیلی نام و نام خانودگی ردیف
تعداد 

 مقاالت
 رتبه

 آمار زیستی زاده فرزاد ابراهیم 1
مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 11 5 مربی بهداشت

 ابراهیمی یحیی 2
بیماریهای قلب 

 وعروق
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 - - استادیار پزشکی اطفال  بیماریهای كودكان پور شکوفه احمدی 1

 14 4 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای ریه آذرگون علیرضا 4

 آزادبخت صالح 5
بیماریهای گوارش 

 وكبد
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای عفونی آزادی عباس 6

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  پزشگی قانونی آستركی پیمان 7

 مامایی  مامائی آستی پروین 8
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 - - مربی

9 
آباد  مهدی اسالمی

 ندا
 - - استادیار داروسازی داروسازی فارماسوتیکس

 اسمائیل زاده آرزو 11
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
 - - مربی بهداشت بهداشت محیط 

 - - استادیار دندان پزشکی ارتودنسی ارتودنسی اسمعیلی معصومه 11

 اكبری سهیال 12
بیماریهای زنان 

 وزایمان
 11 7 دانشیار پزشکی زنان و زایمان 

 امیدی پور طاهره 11
دندانپزشکی 

 ترمیمی
 - - استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی ترمیمی

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای ریه امیری علی 14

 ایازی مهرداد 15
جراحی 

 مغزواعصاب
 - - استادیار پزشکی جراحی 

 ایمانی فر نسرین 16
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 پرستاری 

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 - - مربی

17 
ایمانی نسب محمد 

 حسن

سیاستگذاری 

 سالمت

مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 - - استادیار بهداشت

 بادپروا ابراهیم 18
انگل شناسی 

 پزشکی
 15 1 استادیار پزشکی انگل شناسی و قارچ شناسی 



 16 2 استادیار دندان پزشکی اندودانتیکس اندودانتیکس بازوند لیال 19

 مامائی بختیار كتایون 21
مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 17 1 مربی بهداشت

21 
باورساد  بخشنده

 مریم

پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 - - مربی پرستاری الیگودرز پرستاری 

22 
احمدی بهاروند 

 بابک
 11 5 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی  قلب و عروق

 17 1 استادیار پزشکی پزشکی اجتماعی  پزشکی اجتماعی بهاروند پرستو 21

24 
نیا  بهاروندا یران

 یحیی
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای داخلی

 بهرام نژاد فاطمه 25
دندانپزشکی 

 ترمیمی
 11 7 استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی ترمیمی

 بهزادیان معصومه 26
دندانپزشکی 

 ترمیمی
 17 1 استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی ترمیمی

 بیات محبوبه 27
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 - - مربی پرستاری الیگودرز پرستاری 

 اپیدمیولوژی بیرانوند اصغر 28
مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 15 1 مربی بهداشت

 17 1 استادیار پزشکی بیهوشی  بیهوشی بیرانوند سیاوش 29

 پرستاری  پرستاری بیرانوند شورانگیز 11
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 مربی

 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  قلب و عروق بیرانوند غالمرضا 11

 زیستی آمار بیرجندی مهدی 12
مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 12 6 مربی بهداشت

 بیرجندی ندا 11
دندانپزشکی 

 اطفال
 دندانپزشکی اطفال

دانشکده دندان 

 پزشکی
 16 2 استادیار

 15 1 استادیار پزشکی مركز تحقیقات داروهای گیاهی پاتولوژی بروجنی نسیم بیگی 14

 15 1 استادیار پزشکی فیزیولوژی   فیزیولوژی وهی ناصرژپ 15

 یا یدالهنپور 16
آموزش زبان 

 انگلیسی
 4 19 مربی پزشکی علوم پایه پزشکی 

 - - استادیار پزشکی جراحی  جراحی قلب پوریا علی 17

 - - مربی پرستاری الیگودرز پرستاری  پرستاری پیامنی فیروزه 18

 - - مربی پیراپزشکی مدارك پزشکی   مدارك پزشکی زاده تحویلدار 19



 گاوگانی منیره

 پور احمد تمجیدی 41
علوم تشریحی 

 وكالبدشناسی
 17 1 مربی پزشکی علوم تشریحی 

 17 1 مربی پزشکی فیزیو لوژی   فیزیولوژی توكلی اسداله 41

 16 2 دانشیار پزشکی جراحی  بیهوشی تیموری حسن 42

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  داخلی جافریان سلیمان 41

 جمشیدی زهره 44
جراحی دهان 

 وفک وصورت
 - - استادیار دندان پزشکی وفک وصورتجراحی دهان 

 جنانی فاطمه 45

مامائی گرایش 

بهداشت 

 مادروكودك

 مامایی 
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 15 1 مربی

 17 1 مربی پرستاری پلدختر پرستاری  پرستاری جوادی اكبر 46

 جوادی طاهره 47
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی

هوشبری و اتاق عمل و   

 فوریتهای پزشکی
 - - مربی پیراپزشکی

 چراغی مصطفی 48
بیماریهای قلب 

 وعروق
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 مامایی   بهداشت باروری چنگایی فرحناز 49
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 استادیار

 17 1 استادیار پزشکی علوم تشریحی  علوم تشریحی چراغی فرزانه چهل 51

 4 19 استاد پزشکی بیوشیمی  بیوشیمی بالینی احمدوند حسن 51

 حسنوند شیرین 52
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 پرستاری 

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 استادیار

 حسین آبادی رضا 51
پرستاری بهداشت 

 جامعه
 پرستاری 

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 12 6 مربی

 - - استادیار پزشکی علوم بالینی  چشم پزشکی حسینی بختیار 54

 16 2 استادیار پیراپزشکی مدارك پزشکی   انفورماتیک حقیقی مژگان 55

 حمیدی شادی 56
رادیولوژی دهان 

 فک وصورت
  - استادیار دندان پزشکی رادیولوژی دهان فک وصورت

 5 17 استادیار پزشکی داروهای گیاهیمركز تحقیقات  تجزیه -شیمی  اله حیدری روح 57

 17 1 استادیار پزشکی اطفال   نوزادان حیدری قباد 58

 پرستاری  پرستاری خادمی مژگان 59
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 11 7 استادیار

 11 5 استادیار پزشکی فیزیولوژی  علوم اعصاب خاكساریان مجتبی 61



 زاده صیاد خانی 61
ویروس شناسی 

 پزشکی
 16 2 استادیار پزشکی میکروب شناسی پزشکی 

 - - استادیار پزشکی زنان و زایمان  زنان و زایمان خسروی پریسا 62

 - - مربی بهداشت تغذیه  تغذیه خسروی مژگان 61

 15 1 استادیار داروسازی داروسازی بالینی داروسازی بالینی خوارزم كیا علی 64

 16 2 استادیار پزشکی جراحی  ارولوژی خیرالهی عبدالرضا 65

 خیراندیش فرناز 66
انگل شناسی 

 پزشکی
 7 11 دانشیار پزشکی انگل شناسی و قارچ شناسی 

 - - استادیار دندان پزشکی پریودانتیکس پریودانتیکس دریکوند ناهید 67

 1 21 استاد پزشکی فارماكولوژی فارماكولوژی دلفان بهرام 68

 دلفانی سمیه 69
شناسی باكتری 

 پزشکی
 14 4 استادیار پزشکی میکروب شناسی پزشکی 

 17 1 استادیار دندان پزشکی اندودانتیکس اندودانتیکس رجب زاده مرتضی 71

 - - مربی پزشکی علوم پایه پزشکی  علوم اجتماعی رحمتی حسین 71

 اكبر رزالنسری علی 72
بیماریهای عفونی 

 اطفال
 - - استادیار پزشکی اطفال 

  1 استادیار پیراپزشکی رادیولوژی  فیزیک پزشکی رسولی محمود 71

 2 25 دانشیار پزشکی فیزیولوژی  فیزیولوژی رسولیان بهرام 74

 - - استادیار پزشکی علوم بالینی  جراحی عمومی رشنو فریبرز 75

 رشیدی رجب 76
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
 - - استادیار بهداشت بهداشت محیط 

 16 2 استادیار پزشکی علوم پایه پزشکی  ژنتیک پزشکی صادقرضاپور  77

78 
رضانژادی 

 جهانبخش
 هوشبری

هوشبری و اتاق عمل و   

 فوریتهای پزشکی
 17 1 مربی پیراپزشکی

 16 2 استادیار پزشکی علوم تشریحی  علوم تشریحی رضاییان جعفر 79

81 

علوی رفیعی

 عزت سید 

 اله

 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  پاتولوژی

 - - استادیار دندان پزشکی ارتودنسی ارتودنسی رهنمون نیما 81

 - - استادیار پزشکی علوم بالینی  چشم پزشکی روزبهانی مهدی 82

 - - استادیار پزشکی بیهوشی  بیهوشی روناسی نوشین 81

 رئوفی شهین 84
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 پرستاری 

 پرستاری و مامایی

 خرم آباد
 17 1 مربی



85 
دهکردی  رئیسی

 فاطمه
 آموزش بهداشت

مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 - - مربی بهداشت

 زیستی آمار زارع سودابه 86
مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 15 1 مربی بهداشت

 - - استادیار دندان پزشکی پریودانتیکس پریودانتیکس زارع هادی 87

 زارعی فرشاد 88
جراحی پالستیک 

 وترمیمی
 - - استادیار پزشکی جراحی 

 14 4 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای داخلی دل ابوالفضل زنده 89

 پرستاری  پرستاری ساكی ماندانا 91
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 16 2 استادیار

 پرستاری اطفال ساكی مژگان 91
هوشبری و اتاق عمل و   

 فوریتهای پزشکی
 - - مربی پیراپزشکی

 پرستاری  پرستاری ساالروند شهین 92
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 16 2 مربی

91 
نژاد  سبزواری

 غالمعلی

انگل شناسی 

 پزشکی

مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 - - استادیار بهداشت

 سپهوند اصغر 94
قارچ شناسی 

 پزشکی
 15 1 استادیار پزشکی انگل شناسی و قارچ شناسی 

95 
سالح برزین 

 بهنوش

دندانپزشکی 

 كودكان
 - - استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی كودكان

 - - مربی پرستاری الیگودرز پرستاری  مامائی سلطانمرادی سمیه 96

97 
سید صفی زاده 

 مونا

جراح بیماریهای 

 چشم
 11 5 استادیار پزشکی جراحی 

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  قلب و عروق شاكرمی امیر 98

 9 11 استادیار پزشکی علوم پایه پزشکی  ایمونولوژی شاهرخی سمیه 99

111 
 شاهرخی سید

 سعید
 - - استادیار پزشکی جراحی  ارولوژی

 شاهسوار فرهاد 111
ایمنی شناسی 

 پزشکی
 9 11 دانشیار پزشکی ایمونولوژی 

 شاهسواری آرزو 112
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 - - مربی پرستاری الیگودرز پرستاری 

 هوشبری شرفی محمد 111
هوشبری و اتاق عمل و   

 فوریتهای پزشکی
 14 4 مربی پیراپزشکی



114 
ه عباسی شركت

 حمیدرضا

بیماریهای عفونی 

 اطفال
 - - استادیار پزشکی اطفال  

 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  داخلی زاده شیوا  شفیع 115

 شفیعی احسان 116
جراحی دهان 

 وفک وصورت
 - - استادیار دندان پزشکی جراحی دهان وفک وصورت

117 
دریکوند   شکری

 شهرام
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای عفونی

 15 1 استادیار پزشکی بیوشیمی  بیوشیمی بالینی شهسواری غالمرضا 118

119 
شیخ االسالمی 

 بهجت
 12 6 استادیار داروسازی فارماسیوتیکس فارماسوتیکس

 15 1 دانشیار پزشکی علوم پایه پزشکی  ایمونولوژی شیخیان علی 111

 صارمیان مرضیه 111
فن آوری اطالعات 

 و سالمت
 - - مربی پیراپزشکی مدارك پزشکی 

112 
صفار شاهرودی 

 عاطفه
 - - استادیار دندان پزشکی ارتودنسی ارتودنسی

 - - مربی پرستاری پلدختر پرستاری  پرستاری صفری شیرزاد 111

 صمدبیک مهناز 115
مدیریت اطالعات 

 بهداشتی
 14 4 استادیار پیراپزشکی مدارك پزشکی 

 طالعی غالمرضا 116
ویروس شناسی 

 پزشکی
 16 2 دانشیار پزشکی میکروب شناسی پزشکی 

 طاهری كالنی مروت 117
باكتری شناسی 

 پزشکی
 1 71 دانشیار پزشکی میکروب شناسی پزشکی 

118 
 طاهریان سید

 محمود
 حشره شناسی

مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 - - مربی بهداشت

 17 1 استادیار پزشکی اطفال  بیماریهای كودكان طائی نادره 119

121 
 طراحی محمدجواد

 
 اپیدمیولوژی

مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 8 11 استادیار بهداشت

 - - استادیار پزشکی اطفال  بیماریهای كودكان طرهانی فریبا 121

 6 14 استاد پزشکی علوم تشریحی  بافت شناسی طوافی مجید 122

 پرستاری  پرستاری طوالبی طاهره 121
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 16 2 استادیار

124 
ظعفر محتشمی 

 آزیتا
 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  نفرولوژی



 17 1 استادیار پزشکی علوم تشریحی  پاتولوژی علی عادلی امید 125

 زیستی آمار عادلی مهین 126
مبارزه با بیماریها و بهداشت  

 خانواده
 - - مربی بهداشت

 عباس زاده ابولفضل 127
پالستیک جراحی 

 وترمیمی
 15 1 استادیار پزشکی جراحی 

128 
عباسی بهاران چی 

 صفیه
 - - استادیار دندان پزشکی ارتودنسی ارتودنسی

 عبدالهیان مجید 129
بیماریهای گوارش 

 وكبد
 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 15 1 استادیار پزشکی فیزیو لوژی   فیزیولوژی عصایی راحله 111

 عالمه مریم 111
بیماریهای دهان 

 ودندان
 14 4 استادیار دندان پزشکی بیماریهای دهان ودندان

 16 2 استادیار داروسازی فارماسوتیکس فارماسوتیکس علی نقی آزاده 112

 11 8 دانشیار پزشکی پزشکی اجتماعی پزشکی اجتماعی عنبری خاطره 111

 15 1 استادیار پزشکی زایمانزنان و  زنان وزایمان غفارزاده معصومه 114

 پرستاری پرستاری غالمی محمد 115
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 - - استادیار

 11 7 استادیار پزشکی علوم تشریحی علوم تشریحی غالمی محمدرضا 116

 15 1 استادیار پیراپزشکی رادیولوژی فیزیک پزشکی غالمی مهرداد 117

118 
 مقدم عزت فاضلی

 اله
 تغذیه

مبارزه با بیماریها و بهداشت 

 خانواده
 17 1 استادیار بهداشت

119 
گودرزی   فرجی

 مژگان
 - - استادیار یپزشک اطفال اطفال

 - - استادیار پزشکی بیهوشی بیهوشی فرزان بهروز 141

 فرهادی علی 141
روانشناسی 

 عمومی
 16 2 دانشیار پزشکی پزشکی اجتماعی

 17 1 مربی پرستاری الیگودرز پرستاری پرستاری روانی فروغی سعید 142

 11 8 استاد بهداشت تغذیه تغذیه فالحی ابراهیم 141

 فالحی شیرزاد 144
انگل شناسی 

 پزشکی
 14 4 استادیار پزشکی انگل شناسی و قارچ شناسی

 - - استادیار پزشکی اطفال   نوزادان فیروزی مجید 145

146 
 قاسمی سیده

 فاطمه

آموزش پرستاری 

 گرایش بهداشت
 پرستاری

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 مربی



 قربانی زاده سجاد 147
رادیولوژی دهان 

 فک وصورت
 15 1 استادیار دندان پزشکی رادیولوژی دهان فک وصورت

 11 5 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی  گوارش قنادی كورش 148

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  قلب و عروق قینی علیرضا 149

151 
چراتی  كاویانی

 مژگان

غددداخلی 

 ومتابولیسم
 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 - - استادیار پزشکی علوم بالینی  بیهوشی كریمی آرش 151

 ئی بهرام كمره 152
مهندسی بهداشت 

 محیط
 - - استادیار بهداشت بهداشت محیط 

 - - استادیار پزشکی علوم بالینی  وبینیگوش وحلق  كاظمی سیروس 151

 كایدی محمدحسن 154

حشره شناسی 

پزشکی ومبارزه 

 باناقلین

 8 11 دانشیار پزشکی انگل شناسی و قارچ شناسی

 17 1 استادیار داروسازی یشیمی داروئ شیمی داروئی كتابفروش شیما 155

156 
كردستانی مقدم 

 پرستو

پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 پرستاری 

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 - - مربی

 اصغر كیانی علی 157

هماتولوژی 

آزمایشگاهی و 

 بانک خون

 11 5 استادیار پزشکی هماتولوژی

 16 2 استادیار دندان پزشکی پرویودانتیکس پریودانتیکس گل محمدی شیما 158

 دار نسرین گله 159
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی

هوشبری و اتاق عمل و   

 فوریتهای پزشکی
 - - مربی پیراپزشکی

 گودرزی غالمرضا 161
باكتری شناسی 

 پزشکی
 12 6 دانشیار پزشکی میکروب شناسی پزشکی 

 پرستاری  پرستاری گودرزی فاطمه 161
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 استادیار

 15 1 دانشیار پزشکی زنان و زایمان  IVFنازایی  لرزاده ناهید 162

161 
 عیللشکریان اسم

 حامد
 16 2 استادیار پزشکی بیوشیمی و ژننتیک ژنتیک مولکولی

 الماسیان محمد 164
آموزش زبان 

 انگلیسی
 16 2 مربی پزشکی علوم پایه پزشکی 

 - - مربی پزشکی علوم پایه پزشکی  رشته های حوزوی متقی نیا قاسم 165

 - - دانشیار پزشکی اطفال   اطفال زاده اعظم محسن 166



167 
محمدی افراكتی 

 مانا
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  نفرولوژی

 پور فاطمه محمدی 168
پرستاری گرایش 

 داخلی وجراحی
 پرستاری 

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 مربی

169 
محمدی سپهوند 

 سارا

دندانپزشکی 

 ترمیمی
 17 1 استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی ترمیمی

 - - مربی بهداشت تغذیه  علوم تغذیه محمدی سلمان 171

 محمدی محسن 171
بیوتکنولوژی 

 دارویی
 11 5 استادیار داروسازی بیوتکنولوژی دارویی

 17 1 استادیار پزشکی جراحی جراحی عمومی محمودوند هرمز 172

 15 1 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی  پزشکی قانونی محمودی غفارعلی 171

174 
مرادخانی 

 محمودرضا
 - - استادیار پزشکی بیهوشی بیهوشی

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  گوارش مرادنیانی مصیب 175

176 
سرابی  مرادی

 مصطفی
 12 6 استادیار پزشکی بیوشیمی و ژنتیک بیوشیمی بالینی

 مرادی فر نصراله 177
بیماریهای قلب 

 وعروق
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 15 1 دانشیار بهداشت تغذیه  تغذیه مردانی مهناز 178

 مامایی  مامائی مسعودی مژگان 179
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 - - مربی

181 
 مطوریان حسین

 
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  پوست

 - - استادیار پزشکی اطفال  غدداطفال مظاهری علی 181

182 
معظمی گودرزی 

 حبیب

غددداخلی 

 ومتابولیسم
   استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

181 
جهرمی  مقدسی

 مهرنوش
 16 2 استادیار پزشکی فیزیو لوژی   فیزیولوژی

 شاهی فریدهملک 184
پرستاری بهداشت 

 جامعه
 پرستاری 

پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 استادیار

 11 7 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  قلب و عروق ملکی علی 185

 منصوری مهسا 186
دندانپزشکی 

 اطفال
 17 1 استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی اطفال



 مهدوی سکینه 187
مهندسی بهداشت 

 حرفه ای
 - - مربی بهداشت بهداشت محیط 

 - 1 استادیار پزشکی بیوشیمی و ژنتیک بیوشیمی بالینی فرد صفدر مهدوی 188

189 
كاظمی  موید

 علیرضا
 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای داخلی

191 
میرزایی روزبهانی 

 مهرداد
   استادیار پزشکی جراحی جراحی عمومی

 میری مجید 191
مدیریت خدمات 

 پرستاری
 - - مربی پرستاری الیگودرز پرستاری 

 نادعلی زاده ساره 192
دندانپزشکی 

 كودكان
 - - استادیار دندان پزشکی دندانپزشکی كودكان

 15 1 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی  بیماریهای عفونی ناظر محمدرضا 191

 نامداری مهرداد 194
اینترونشنال 

 كاردیولوژی
 14 4 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 17 1 استادیار پزشکی علوم بالینی  بیهوشی ندری صدیقه 195

 16 2 استادیار دندان پزشکی پریودانتیکس پریودانتیکس نصیری سامان 196

 - - استادیار پزشکی اطفال   قلب كودكان نظامی علیرضا 197

 12 6 استادیار پزشکی فیزیولوژی فیزیولوژی نظری افشین 198

 17 1 استادیار دندان پزشکی اندودانتیکس اندودانتیکس نظری نسب امین 199

 16 2 دانشیار پزشکی بیماریهای داخلی  روانپزشکی نمکی هدایت نظری 211

 - - استادیار پزشکی علوم بالینی  ارتوپدی نوری علیرضا 211

 17 1 استادیار پزشکی بیماریهای داخلی  نفرولوژی هادیان بابک 212

 14 4 استادیار پزشکی ژنتیکبیوشیمی و  بیوشیمی بالینی هرمزی مریم 211

214 
وحدانی پرست 

 امین رضا

جراحی قلب 

 وعروق
 - - استادیار پزشکی جراحی

 16 2 استادیار پزشکی ایمونولوژی هماتولوژی بالینی محمد ورزی علی 215

 ورشوچی فاطمه 216
بیماریهای قلب 

 وعروق
 - - استادیار پزشکی بیماریهای داخلی 

 ولیان سمیه 217
رادیولوژی دهان 

 فک و صورت
 - - استادیار دندان پزشکی رادیولوژی دهان فک و صورت

 پرستاری  پرستاری اطفال ولیزاده فاطمه 218
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 17 1 مربی

 14 4 دانشیار پزشکی جراحی  بیهوشی وهابی سپیده 219



 - - استادیار پزشکی علوم پایه پزشکی  معارف اسالمی ویسکرمی مهرداد 211

 مامایی  بهداشت باروری یاری فاطمه 211
پرستاری و مامایی 

 خرم آباد
 11 7 استادیار

212 
راد  یوسفی

 اسماعیل
 علوم تغذیه

 تغذیه

 
 17 1 استادیار بهداشت

 


