
 ایمیل دانشگاه علوم پزشکی نام خانوادگی نام 

 k55abdi@yahoo.com دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی عبدي کیانوش 

 soleiman.ahmady@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه احمدي دکتر سلیمان

ali.medilam@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ایالم عیوضی  دکتر علی اشرف  

 dr_mesry@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی تبریز مصري دکتر رامین

 bibak44@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیباك  دکتر بهرام

nourian@zums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی زنجان نوریان دکتر عباسعلی  

 sdjmm84@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سبزوار میرموسوي دکتر سید جمال 

 sa_haji@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی سمنان حاجی آقا جانی دکتر سعید

sheikhha@ssu.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شیخها دکتر محمد حسن  

aminim@sums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی شیراز امینی  دکتر میترا  

 r.safaei58@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی قم صفایی پور  روح اله

 z_vakili@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی کاشان وکیلی دکتر زریچهر

 zaremspt@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی کردستان زارع زاده دکتر یداهللا 

mrasoolkhazaei@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خزاعی دکتر محمد رسول  

 dr.mryousefi@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی گلستان یوسفی دکتر محمدرضا

 mehrab5002@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی رشت مهرابیان دکتر فردین
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j.sarabadani@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی مشهد سرآبادانی دکتر جواد  

abedif@mums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی مشهد عابدي دکتر فرشید  

 payam.khazaeli@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی کرمان خزائلی دکتر پیام  

kamran.mirzaei@yahoo.com, mirzaei@bpums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میرزایی دکتر کامران  

 fachryhoseini@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حسینی فخرالسادات  

 hsadeghim@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی یاسوج صادقی دکتر هیبت اهللا 

 monfared_ali@yahoo.com مرکز مطالعات و توسعه -بابل شبستانی منفرد  دکتر علی

 hashemi_z_s@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی زابل هاشمی سرکار خانم زهره السادات 

 tkermany@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کرمانی دکتر طیبه  

 hbakhshaii@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی همدان بخشایی  دکتر محمدحسین 

f.pourfarzi@arums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پورفرضی دکتر فرهاد    

 dr_nazer1@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی لرستان ناظر دکتر محمدرضا  

 esmanagheb@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی جهرم مناقب  دکتر سید اسماعیل

 dr.sarreshtehdari@yahoo.com  دانشگاه علوم پزشکی قزوین سررشته داري  دکتر مجید 

 taraneh_tahamtani@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی کرج تهمتنی ترانه  

 mr_mansoorian@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی گناباد منصوریان محمدرضا

 doc_faryabi_shahrbanoo@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی جیرفت فاریابی دکتر شهربانو
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 yaghmaeim@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی ارتش یزدانی دکتر شهریار 

 jahromymh@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یغمایی دکتر مینو 

sjhosseinim@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران هادي پور دکتر مهسا  

afshari_ma@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی ساري حسینی مهر دکتر جالل  

afshari_ma@yahoo.com )ص(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا االعظم افشاري مهندس محمدعلی   

 Gholamreza_hassanzadeh@yahoo.com دانشگاه علوم پزشکی تهران حسن زاده دکتر غالمرضا 

drpoorhoseini@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پورحسینی دکتر سید محمد  

h.mehrabi.1348@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی کرج محرابی حمیر ا   

Jadidi88@gmail.com دانشگاه ازاد اراك جدیدي دکتر رحمت اهللا   
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