
 

 

 روانشناسي باليني دکترا و کارشناسي ارشد  تحت پوششو دانشجويان مشاور اسامي اساتيد 

 دکتر غزاله زرگری نژاد دکتر بنفشه  غرایی دکتر فهیمه لواسانی دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید  فرانی رمضانی عباس دکتر

 (22علی نامور عارفی )دکترا 

 (22جواد باقری اسلامی )دکترا 

 (22قاسملو)ارشدفاطمه 

 (22حسین مهدوی راد)ارشد

 (23ثنا علوی نیکو )ارشد 

 (22زهرا احمدوند)دکترا 

 (22میثم نیک دانش)دکترا 

 (22گلاویژ محمدی بایتمر)دکترا 

 (22حمید محسن آبادی )دکترا 

 (22محمد جواد شعبانی )دکترا 

 (22الهام اسماعیلی)ارشد

 (22گروه ) مولوی محمدرضا

 (23)گروه  دیآبا سلطان سمانه

 (23)گروه  بازی علی وحید

 (23محمد بنی اقبال )دکترا 

 (23سنا علیزاده فرددراباد)گروه 

 
 

 

 

 (21لیلا کارگری )دکترا 

 (22محمد غضنفری)دکترا 

 (22سعیده ایزدی)دکترا 

 (22سارا سبحانی)دکترا 

 (22مریم صدیق پور )دکترا 

 (22سمیرا کتابی نوحه ده ساد)ارشد

 (22زهرا ربیع نتاج)ارشدسیده فاطمه 

 (22زهرا عابدی)ارشد

 (23مجتبی طیار پروین )ارشد 

 ( 22گروه )شفیعی میثم

 (23)گروه  کریمی زینب

 (23)گروه  بهزادی سارا

 (23)گروه  جنگی زینب

 (23دکترا فرشته رجائی رامشه )

 (22راضیه جواهری)دکترا 

 (22مریم مظاهری)دکترا 

 (22نجمه خسروان مهر)دکترا 

 (22زهرا محمدی )دکترا 

 (22پروین احمدی)ارشد

 (23مهدی جلیلی )ارشد 

 (23فاطمه صدر )ارشد 

 (42گروه رسولی ) نافعه

 (23)گروه  آقابابایی طاهری آلاله

 (23گروه هدا ) فاطمه

 (23دکترا فاطمه محبان )

 (23زینب شجیعی )گروه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22)ارشد مهدی سنگری سلیمانی

  (22)ارشدابراهیمی باجگانیسماء 

  (22)ارشدریحانه منیری

 (22مجتبی تاشکه)دکترا 

 (22بابک بیگ وردی)ارشد

 (23سارا بابائی )ارشد 
 (23علی زندی شفق)ارشد 

 (23نرگس یگانه )دکترا 
 (23سعیده باوندی )گروه 

 (23زهرا قاسمی )گروه 

 (23ساناز نادری )گروه 
 



 

 

 

 

  دکترکمیل زاهدی دکتراحمد عاشوری دهقانیدکتر محمود  پیرمرادی دکتر

 (21شیرزاد بابایی )دکترا 

 (21جواد نظافت ) دکترا 

 (22عطیه رضایی )دکترا 

 سجاد یاریان

 (22فاطمه رنجبر اسلاملو)ارشد

 (22ابراهیم نصری)ارشد

 (23سیده فاطمه موسوی )ارشد 

 (22گروه ) محمدپور محسن

 (23)گروه  میترابرجی

 (23)گروه  امیری احسان

 براگوری هاشمی محمدصادق

 (23)گروه 

 (23شکیلا زرین نگار )گروه 

 (23مطهره محبی )گروه 
 

 (22فائزه شفیعی)دکترا 

 (22محبوبه فلاح)دکترا 

 (22مریم صدیق پور )دکترا 

 (22فاطمه حسن زاده )دکترا 

 (22زهرا صادق تبریزی)ارشد

 (22صبا غبرائی لنگرودی)ارشد

)گروه  مقدم موسوی ایدا سیده

22) 

 (23) گروه چاهوئی رحیمی منا

 (23بهنام قابل دمیرچی )گروه 

 (23حانیه یعقوب پور )گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22پانته آ احدیان فرد )دکترا 

 (21محدثه سادات قدرت )دکترا 

 (22زینب رزم زن)دکترا 

 (22حمید ضرابی پور )دکترا 

 (22امیرحسین صادقی)ارشد

 (22فائزه قاآنی)ارشد

 (22فهیمه احمدیان ورگهان)دکترا 

 (22گروه ) دستگردی قربانی وجیهه

 (23یونس یوسفی )گروه 

 (23محمدزارع زردینی )گروه 

 

 

 (22)ارشد پیمان مایلی

 (22)ارشد کیمیا پهلوانی نژاد

 (22)ارشد شهاب یوسفی

 (23پردیس ارجی )ارشد 

 (23آریا امینی )ارشد 

 (22گروه ) مرادی پروشا

 (23)گروه ظاهری  یونس

 (23)گروه  فریبرزدانشور

 (23انسیه نجاری )گروه 

 (23نازنین فاطمه میرزاخانی )گروه 

 (23ندا قلی پور )گروه 

 



 

 

 

 


