
 ایمیل ریاست و معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 ایمیل نام مسئول نام واحد نام دانشگاه ردیف

 تهران 1
 nikbakht@tums.ac.ir   دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی ریاست

    h_shahsavari@sina.tums.ac.ir    دکتر هومن شهسواری معاونت آموزشی

2 
شهید بهشتی 

 تهران

 f_atashzadeh@sbmu.ac.ir دکتر فروزان آتش زده شوریده ریاست

 r.esmaieli@sbmu.ac.ir  esmaieli@yahoo.com -r  دکتر رقیه اسماعیلی معاونت آموزشی

 شیراز 3
 torabik@sums.ac.ir   دکتر کاملیا ترابی زاده ریاست

 vizeshfar@sums.ac.ir    دکتر فاطمه ویزشفر معاونت آموزشی

 تبریز 4
 zamanzadeh@tbzmed.ac.ir   دکتر وحید زمان زاده ریاست

 froshangar@tbzmed.ac.ir   دکتر فریبرز روشنگر معاونت آموزشی

 کرمان 5
 b_tirgari@kmu.ac.ir   دکتر بتول تیرگری ریاست

 f_mirzaee@kmu.ac.ir   دکتر فیروزه میرزائی معاونت آموزشی

 اصفهان 6
 دکتر فریبا طالقانی ریاست taleghani@nm.mui.ac.ir  

 yazdannik@nm.mui.ac.ir دکتر احمدرضا یزدان نیک آموزشیمعاونت 

 مشهد 7
 heidarya@mums.ac.ir   دکتر عباس حیدری ریاست

 manzariz@mums.ac.ir   دکتر زهرا السادات منظری معاونت آموزشی

 یزد 8
 yahoo.comtavangar@11   دکتر حسین توانگر ریاست

 javadi@ssu.ac.ir   دکتر مصطفی جوادی معاونت آموزشی

9 
 مازندران

 )ساری(

 Khanisog343@gmail.com   دکتر صغری خانی ریاست

 heydarigorji@gmail.com دکتر محمدعلی حیدری گرجی معاونت آموزشی

 گلستان 11
 - - ریاست

 - - معاونت آموزشی

 بابل 11
 abbasshamsalinia@yahoo.com   دکتر عباس شمسعلی نیا ریاست

 ghafarifateme@yahoo.com   دکتر فاطمه غفاری معاونت آموزشی

 ایران 12
 دکتر حمید پیروی ریاست peyrovi.h@iums.ac.ir 

hamidpeyravi@yahoo.com 
 - ابوالفضل باقری فرددکتر  معاونت آموزشی

 بقیه اهلل 13
 t.moradyan@yahoo.com سید طیب مرادیان وفاییدکتر  ریاست

 mokhtari@bmsu.ac.ir    دکتر جمیله مختاری نوری معاونت آموزشی

 همدان 14
 oshvandi@umsha.ac.ir دکتر خدایار عشوندی ریاست

 zahra.masoomi@umsha.ac.ir دکتر زهرا معصومی قاضی نوری معاونت آموزشی

 )رشت( گیالن 15
 @yahoo.comadibmasoomeh دکتر معصومه ادیب ریاست

 pourshaikhian_m@yahoo.com جعفر زادهدکتر فاطمه  معاونت آموزشی

                         m_pourshaikhan@gums.ac.ir  

 اراک 16
 m.sajadi@arakmu.ac.ir    دکتر محبوبه سجادی ریاست

 f.ganjeh@arakmu.ac.ir دکتر فاطمه گنجه معاونت آموزشی
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 کرمانشاه 17
  دکتر علی اکبر ویسی رایگانی ریاست

 0833816386 دکتر سوسن حیدرپور معاونت آموزشی

 اهواز 18
  abbaspour_z@ajums.ac.ir دکتر زهرا عباسپور ریاست

 mgheibizadeh@gmail.com دکتر مهین غیبی زاده معاونت آموزشی

 زنجان 19
 zums.ac.ir@payami   دکتر میترا پیامی بوساری ریاست

 zums.ac.ir@mahiar   دکتر مهدی قائمی معاونت آموزشی

 بوشهر 21
 دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد  ریاست Myazdankhahfard@Yahoo.Com 

 T.Gharibi@Bpums.Ac.Ir   دکتر طیبه غریبی معاونت آموزشی

 قم 21
  37838011-025 دکتر مینا گائینی ریاست

 mabasiniya@muq.ac.ir   دکتر محمد عباسی نیا معاونت آموزشی

 هرمزگان 22
  kdindarloo@yahoo.com دکتر کاووس دیندارلو ریاست

  دکتر فریبا اسدی نوقابی معاونت آموزشی

 گناباد 23
 )از مسئول دفتر است( gmail.com ۶۶۱۱isapoormehdi@ دکتر علی محمدپور ریاست

 education@gmu.ac.ir   دکتر مجتبی کیان مهر معاونت آموزشی

 کاشان 24
 Taghadosi_1345@yahoo.com  محسن تقدسیدکتر  ریاست

   زهره ساداتدکتر  معاونت آموزشی

 قزوین 25
 ma.soleimany@qums.ac.ir   دکتر محمدعلی سلیمانی ریاست

 franjkesh@qums.ac.ir   دکتر فاطمه رنجکش معاونت آموزشی

 سمنان 26
 drdanai@semums.ac.ir   نوید داناییدکتر  ریاست

 - - معاونت آموزشی

 سبزوار 27
 drmoslem@medsab.ac.ir   دکتر علیرضا مسلم ریاست

 - - معاونت آموزشی

 اردبیل 28
 n.mozaffari@arums.ac.ir   دکتر ناصر مظفری ریاست

 - - آموزشیمعاونت 

 ارتش 29
 - - ریاست

 - - معاونت آموزشی

 زاهدان 31
 alinavidian@gmail.com   دکتر علی نویدیان ریاست

 yaghoubinia@gmail.com   دکتر فریبا یعقوبی نیا معاونت آموزشی

 شاهرود 31
 دکتر حسین ابراهیمی ریاست h_ebrahimi43@yahoo.com 

 - - معاونت آموزشی

 البرز 32
  raziehlotfi@abzums.ac.ir     fnm@abzums.ac.ir دکتر راضیه لطفی ریاست

 education@abzums.ac.ir-fnm دکتر زهرا طیبی میانه معاونت آموزشی

 ارومیه 33
 - دکتر جواد آقازاده ریاست

 dehghan.k@umsu.ac.ir دهقاندکتر کامران  معاونت آموزشی

 رفسنجان 34
  office@rums.ac.ir دکتر علی اسماعیلی ندیمی ریاست

 rums_edu@rums.ac.ir دکتر حمید استاد ابراهیمی معاونت آموزشی
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 کردستان 35
 08733627636 رناک شاهویی دکتر ریاست

 MA.KALHOR@yahoo.com ماریا مریم کلهر معاونت آموزشی

36 
خراسان 

 )بجنورد(شمالی

  armat@nkums.ac.ir  دکتر محمدرضا آرمان ریاست

 Z.Amini@nkums.ac.ir زکیه امینی معاونت آموزشی

 شاهد 37
 - - ریاست

 n_alaie@yahoo.com دکتر نسرین عالئی معاونت آموزشی

38 
بهزیستی و 

 توانبخشی

 - - ریاست

 - - معاونت آموزشی

 جهرم 39
 - - ریاست

 - - معاونت آموزشی

 یاسوج 41
 دکتر محسن ساالری ریاست   salarimo@yums.ac.ir 

 akalamdari@yahoo.com دکتر علی کرم علمداری معاونت آموزشی

 ایالم 41
 a@medilam.ac.ir-Direkvand دکتر اشرف دیر کوند مقدم ریاست

 a@medilam.ac.ir-azadi   دکتر آرمان آزادی معاونت آموزشی

 فسا 42
 - دکتر ژیال فریدونی ریاست

 lnikrooz@yahoo.com   لیال نیکروز معاونت آموزشی

 شهرکرد 43
 https://po.skums.ac.ir/R-1q88o6Z رضا مسعودیدکتر  ریاست

 ۳۶۰ -۶۶۶۶۳۳۳۳ کبری نوریاندکتر  معاونت آموزشی

 لرستان 44
 tolabi.t@lums.ac.ir   دکتر طاهره طوالبی ریاست

 - - معاونت آموزشی

 بیرجند 45
  bums.ac.ir @mahmoudirad   دکتر غالمحسین محمودی راد ریاست

 )برای خودم نشد(maryamnakhaee.bums.ac.ir اایمیل دوم از اینج دکتر مریم نخعی معاونت آموزشی

 زابل 46
 azizshahraky@zbmu.ac.ir   دکتر عزیز شهرکی واحد ریاست

 - - معاونت آموزشی

 نیشابور 47
 - - ریاست

 - - معاونت آموزشی

 تربت حیدریه 48
 iranim1@thums.ac.ir   دکتر مروارید ایرانی ریاست

 abbaspours1@thums.ac.ir   صدیقه عباسپور معاونت آموزشی

 جیرفت 49
 f.rafati@jmu.ac.ir   دکتر فوزیه رفعتی ریاست

 m.pilevarzade@jmu.ac.ir   مطهره پیله ور زاده معاونت آموزشی

 دزفول 51
 - دکتر لیال نیسی ریاست

 - - معاونت آموزشی

 آزاد 51
 - دکتر طاهره نصرآبادی ریاست

 nasrollah.s@gmail.com     دکتر سپیده نصراله معاونت آموزشی

 بهبهان 52
   8-52870105 - ریاست

 - - معاونت آموزشی
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 بم 53
  mrezaei47@yahoo.co   دکتر محمدعلی رضائی ریاست

 nedamohammadinia@yahoo.com    دکتر ندا محمدی نیا معاونت آموزشی

 ساوه 54
 mesrimd@gmail.com   دکتر مهدی مصری ریاست

  sasan.gazerani@gmail.com   دکتر ساسان گازرانی آموزشیمعاونت 

 آبادان 55
 torabpour.m@ajums.ac.ir   دکتر مسعود تراب پور طرفی ریاست

 - - معاونت آموزشی

 الرستان 56
 kavi.esmaeil@larums.ac.ir   اسماعیل کاوی ریاست

 - - معاونت آموزشی

 تربت جام 57
 - - ریاست

 - - معاونت آموزشی
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 کشور آزادایمیل ریاست و معاونت آموزشی دانشگاههای 

 ایمیل نام مسئول نام واحد نام دانشگاه ردیف

 ارومیه 1
 baljanies@gmail.com   دکتر اسفندیار بالجانی ریاست

 communityhn@yahoo.com    خانم شیوا حیدری معاون آموزشی

 تبریز 2
 zamanzadeh@tbzmed.ac.ir   دکتر وحید زمان زاده ریاست

 froshangar@tbzmed.ac.ir   دکتر فریبرز روشنگر معاون آموزشی

 تهران 3
 taherehnasrabadi2009@gmail.com   طاهره نصر آبادیدکتر  ریاست

 nasrollah.s@gmail.com   دکتر سپیده نصراله آموزشیمعاون 

 البرز 4
 mansooreh.tajvidi@kiau.ac.ir   دکتر منصوره تجویدی ریاست

 soheila.moghimi@kiau.ac.ir   دکتر سهیال مقیمی هنجنی معاون آموزشی

 بابل 5
 yahoo.com ۲۷۹۱ Alinejad@   دکتر سعید علینژاد معلم ریاست

   آموزشیمعاون 
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