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پشتیبانان امتحانات مجازی
دانشکده دندانپزشکی
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس ایمیل

آدرس ایمیل دانشکده

دکتر دنیا صدری

61310369390

Donia1351@yahoo.com

Donia1351 @yahoo.com

محدثه باقری

19۱096۱1۱0

mohadesehbc61@gmail.com

Donia1351 @yahoo.com

ابراهیم مرتضی

191۲۱3۱0۱۱

mortezaeee@gmail.com

Donia1351 @yahoo.com

اذر دینار

19199399۲3

azardinar@gmail.com

Donia1351 @yahoo.com

پریسا پارسا

130۲۱9131۱

شماره تماس اموزش

۱۱903۲06

Donia1351 @yahoo.com

دانشکده داروسازی
شماره تماس

آدرس ایمیل

آدرس ایمیل دانشکده

نام و نام خانوادگی
دکتر زهرا جعفری آذر

_

jafariazar.z@iaups.ac.ir

ict@iaups.ac.ir

دکتر رامین اصغریان

_

asgharian.r@iaups.ac.ir

ict@iaups.ac.ir

دکتر مصطفی سلطانی

_

soltanimstf@gmail.com

ict@iaups.ac.ir

هستی عالمی

9122175106

_

ict@iaups.ac.ir

نسیم دریا آذرم

9027946553

_

ict@iaups.ac.ir

الهام رادمنش

9368948240

_

ict@iaups.ac.ir

رامین ربیعی

9335223619

_

ict@iaups.ac.ir

زهرا علیقلی زاده

9306060382

_

ict@iaups.ac.ir

مینا دوست محمدی

9106214931

_

ict@iaups.ac.ir

شکوفه قاسمی

9372612091

_

ict@iaups.ac.ir

تكم
تح
معاونت آموزشي و صيالت يلي

دانشکده پزشکی
مقطع

آدرس ایمیل دانشکده

آدرس ایمیل

شماره تماس

علوم پایه و
فیزیوپات

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

shabnamabdi62@yahoo.com

9122370596

علوم پایه و
فیزیوپات

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

ghasemiziba53@gmail.com

9352566199

علوم پایه و
فیزیوپات

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

zdehnadi7@gmail.com

9123442794

علوم پایه و
فیزیوپات

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

faribahaghi40@gmail.com

9125594687

علوم پایه و
فیزیوپات

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

n.salehi25312531@gmail.com

9219859691

نام و نام
خانوادگی
دکتر شبنم
عبدی
دکتر زیبا
قاسمی
زهرا
دهنادی
فریبا
حقی
نورمحمد
صالحی
دکتر

بالینی

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

dr_tavana@yahoo.com

9364688168

مژگان
توانا
طاهره

بالینی

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

9012679502

فضلعلی
کاظمی

بالینی

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

بالینی و
ارشد پزشکی

پزشکی

dean_medicine@iautmu.ac.ir

9224765388
parviz.raoufi@gmail.com

9187206382

فریده
کمالی
پرویز
رئوفی
دکتر

 روانشناسیdean_medicine@iautmu.ac.ir ehsanmanouchehri79@gmail.com 9021616320

مهدی
منوچهری

 روانشناسیdean_medicine@iautmu.ac.ir

akrambroojerdi@yahoo.com

 روانشناسیdean_medicine@iautmu.ac.ir

najm.b72@gmail.com

 روانشناسیdean_medicine@iautmu.ac.ir
روانشناسی
روانشناسی

9109265200

بروجردی

9019674086 بهاره نجم
9123757544

bahrami.clinicalpsych@gmail.com 9127685597
dr.sarahashemi@yahoo.com

اکرم

9107642351

غالمرضا
نیکپور
دکتر سارا
بهرامی
دکتر سارا
هاشمی
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دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی
نام و نام خانوادگی

شماره تماس

دکتر نادر خالصی

09126194340

دکتر محمد کریمی

12022۹۳۳۶۲۲

دکتر مهرنوش اختری

09032901576

دکتر مجید بیاتیان

09104968517

دکتر زهرا کاشی تراش

09228403149

دکتر نگین نیک سادات

09033121500

دکتر ساسان صعودی

09141418592

فاطمه علی یان فینی

0910 244 1601

طاهره کاظمی

09305344676

مریم عبدالحسینی

09385048865

زهره نصیری

09021708564

مبینا همتیار

091383375463

شبنم کیهان فر

09197925078

آدرس ایمیل دانشکده

آدرس ایمیل

onlineexam.bmp@gmail.com
دانشجویان عزیز ،لطفا در متن ایمیل ،نام و نام
خانوادگی ،شماره شناسایی ،رشته تحصیلی ،نام
امتحان ،تاریخ امتحان و استاد مربوطه را درج و
مستندات خود را ضمیمه فرمایند.
کاربرگ دانشکده (در مواقع ضروی)
http://hygiene.iautmu.ac.ir/fa/form/255

دانشکده شیمی دارویی
آدرس ایمیل

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

شماره تماس

دکتر مهناز قمی

رییس دانشکده

9302170311

Mahnaz.qomi@gmail.com

دکتر لیال یوسف تبار

معاون آموزشی

9358509739

l_youseftabar@yahoo.com

دکتر سپیده کتابی

معاون پژوهشی

9914647261

sepidehketabi@yahoo.com

دکتر حکیمه زیادی

مدیر گروه شیمی آلی

9127123240

behnazziyadi@yahoo.com

دکتر جواد حسینی

مدیر گروه شیمی کاربردی

9352714202

sa.javadhosseini@yahoo.com

دکتر انسیه قاسمی

مدیر گروه شیمی دارویی

9122821034

ghasemi.elahe@gmail.com

دکتر الهام عسگری زاده

مسیول EDO

9133279005

elhamaskarizadeh@gmail.com

رضا خانقلی

مدیر آموزش

9358287939

reza.khangholi7@yahoo.com

نرگس قاسمی

مسئول امتحانات

9351503642

Narsiis_gh@yahoo.com

نسیم رمضانی

کارشناس آموزش

9224779706

Nasim90.ramezani@yahoo.com

شیوا شفیعیان

کارشناس آموزش

9037870658

shiva.shafieian@yahoo.com

حبیب گروسی

کارشناس آموزش

9385692152

Habibgarosi12 @yahoo.com

بهاره یاری

کارشناس پژوهش

9331567954

baharyari88@Yahoo.com
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دانشکده علوم و فناوری های نوین
آدرس ایمیل دانشکده

آدرس ایمیل

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

majaziazmoon@gmail.com ebrahimbalali@yahoo.com

۱00۲3911

دکتر ابراهیم باللی

majaziazmoon@gmail.com fahimihossein@yahoo.com

1309301303

دکتر حسین فهیمی

۱۱033139

ندا قلی زاده تهرانی

majaziazmoon@gmail.com panirohollah@yahoo.com

16۱00۲6393

دکتر فاطمه روح اهلل

majaziazmoon@gmail.com Sarvenaz_falsafi@yahoo.com

16۱0396693

دکتر سروناز فلسفی

majaziazmoon@gmail.com mshushtarian@yahoo.com

19۱۲091009

دکتر مسعود شوشتریان

majaziazmoon@gmail.com dr.pghoraeian@yahoo.com

1۱6399۲0۲۲

دکتر پگاه قرائیان

majaziazmoon@gmail.com maleki.dba@gmail.com

19۱۱691306

دکتر مجتبی مالکی

majaziazmoon@gmail.com hoorajalali@gmail.com

130۲6۲911۲

دکتر حورا جاللی تهرانی

majaziazmoon@gmail.com soolmaz25kh@yahoo.com

19۱309۲۱33

دکتر سولماز خلیفه

majaziazmoon@gmail.com f_nemati82@yahoo.com

19۱9033030

دکتر فهیمه نعمتی منصور

majaziazmoon@gmail.com negar.motakef@gmail.com

191139699۲

دکتر نگار معتکف

majaziazmoon@gmail.com naseroleslami@gmail.com

163۲9999۱0

دکتر مریم ناصر االسالمی

majaziazmoon@gmail.com neda.mousaviniri@gmail.com

16۱0۲03909

دکتر ندا موسوی

majaziazmoon@gmail.com shadi_hajrasouliha@yahoo.com

19۱3393906

دکتر شادی حاج رسولی ها

majaziazmoon@gmail.com elham_rajabbeigi@yahoo.com

19166۱3۲31

دکتر الهام رجب بیگی

130330۲960

مهندس آرش حسینی

majaziazmoon@gmail.com n.gholizadehtehrani@gmail.com

majaziazmoon@gmail.com arashhoseini@iaups.ac.ir
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دانشکده پیراپزشکی
آدرس ایمیل

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

خانم دکتر میر سعیدی

22618526

خانم دکتر اسدی

9224786359

Asadim4192@yahoo.com

خانم دکتر خاکپای

9363763884

khkpai@gmail.com

آقای دکتر دهقانی

9121593528

dehghanih@yahoo.com

آقای دکتر غالمی

9121242941

frgholami@gmail.com

خانم دکتر منتها

9911573581

na.montaha@gmail.com

خانم محتسبی

9125270722

MOHTASEBIMAHSHID@GMAIL.COM

خانم خاکساریان

9194945580

nassimkhaksarian@gmail.com

خانم قمی ها

9126100733

s.ghomiha2016@gmail.com

خانم عرب

9106100733

خانم بابا مرادی

9126368611

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

دکتر سپیده نصراله

9123713906

Nasrollah.s@gmail.com

دکتر مهراندخت نکاوند

9122194316

Mnakavand@hotmail.com

دکتر سمانه پارچه بافیه

9122543795

Parchebafieh_s@yahoo.com

دکتر شیوا صالحی

9124752190

Salehi.shiva@yahoo.com

خانم الدن فتاح مقدم

9122096785

Ladanfatahmoghadam@gmail.com

خانم وحیده یزدی زاده

9125721270

yazdizadeh51@yahoo.com

خانم دکتر نوشین عباسی

9121214231

nooshin.abbasi@yahoo.com

خانم زهرا نصیری

9128068964

nasiriz55@yahoo.com

خانم شهین باقری

9123952293

rouz.shahin@gmail.com

خانم زهرا کریمی

9123986144

Nasrollah.s@gmail.com

خانم طاهره محمدی

9122087901

taherehmohamadi20@yahoo.com

خانم فیروزه طاهری

9125501984

Nasrollah.s@gmail.com

خانم فاطمه خانعلی

9122703496

fkanalipoor@gmail.com

g.mirsaidi@gamil.com

آدرس ایمیل دانشکده
parmedical.azad@gmail.com

دانشکده پرستاری و مامایی

ایمیل پشتیبان

آدرس ایمیل

Fnm.eexam@gmail.com

آدرس ایمیل دانشکده
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نام و نام خانوادگی
سیدمحمودرضا پرویز
فرزام
دکتر آمنه باقری

گروه عمومی و معارف اسالمی
شماره تماس

آدرس ایمیل

آدرس ایمیل گروه آموزشی

9903933095

farzam.9339@yahoo.com

a.bagheri@iautmu.ac.ir

9128686573

amen.bagheri64@gmail.com

a.bagheri@iautmu.ac.ir

تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی
خانم دکتر یلدا عموزاده

شماره تماس
09123206614
22618520-021

ایمیل
tarbiatbadani.p@gmail.com

خانم دکتر الله اسکندری

Lale_eskandarinia@yahoo.com

خانم دکتر محبوبه کریمی

mkarimi4461@yahoo.com

آقای دکتر هومن اردوخانی

hooman_6687@yahoo.com

خانم دکتر نسترن میرهادی زاده

Nastaran.mirhadizadeh@yahoo.com

آقای دکتر ساواالن سید جاللی

dr.savalan.jalali@gmail.com

خانم دکتر رومینا تیموری
آقای دکتر اسماعیل تیموری
آقای دکتر نادر عفراوی
خانم دکتر مریم خواجه صالحانی

Romina_teimouri@yahoo.com
Ss.teimoori1981@gmail.com
Naderafravi@gmail.com
Salehani_m2@yahoo.com

آقای دکتر مصطفی فالحی

Mostafa.fallahi54@gmail.com

خانم دکتر مائده شفیع زاده

maedeh.shafizadeh@gmail.com

آقای دکتر علی اسفندیاری

Ali.esfandiyari20@yahoo.com

خانم دکتر کتایون کامکاری

Kati_kamkari@yahoo.com

خانم دکتر پریناز متین فر

Matinfarp@gmail.com

خانم دکتر محبوبه روزبهانی
خانم دکتر نغمه ساجدی
خانم دکتر کیانا پرویزی عمران
خانم دکتر ندا اکبری

nasajedi@yahoo.com
Kiana_parvizi.omran@yahoo.com
nedaakbari59@yahoo.com

حانم دکتر فریبا بختیاری

Faribabakhtiari1384@yahoo.com

خانم دکتر انسیه احمد پور

Ncahmadpour47@gmail.com

خانم دکتر اکرم کاویانی

maedehkavyani@gmail.com

خانم دکتر فائزه خندابی

F.khandabi@gmail.com

خانم حوریه نیک دست

h.nikdast@yahoo.com

خانم عزت الزمان بازیاری

baziyarin@yahoo.com
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