
 لیست اعضای شورای پژوهشی دانشگاه

ابالغ عضویت عنوان  ردیف نام و نام خانوادگی 

 1  دکتر فرید نجفی  معاون تحقیقات و فناوری
 2 دکتر لیال حسین زاده    مدیر امور پژوهشی

 3  علیرضا عبدیدکتر  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
 4 دکتر زهره رحیمی مدیر پژوهش دانشکده پزشکی

 5 دکتر یحیی پاسدار عضو هیات علمی
 6 دکتر غالمرضا بهرامی عضو هیات علمی

 7  حبیب اله خزاییدکتر معاون آموزشی دانشگاه
 8 دکتر محمدباقر شمسی رئیس دانشکده پیراپزشکی
علی پورمتعبددکتر رئیس دانشکده دندانپزشکی  9 

 11  علی اکبر ویسیدکتر رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت رئیس مرکز تحقیقات  11 دکتر علی الماسی 

 12 دکتر کامبیز ورمیرا مدیر توسعه فناوری و رئیس مرکز رشد
 13 دکتر بابک صیاد رئیس دانشکده پزشکی

 14 دکتر کیقباد قدیری رئیس مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی
رجعتیدکتر فاطمه  مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی  15 

احسان صادقیدکتر  شکده علوم تغذیه و صنایع غذاییرئیس دان  16 
 17 دکتر منصور رضایی عضو هیات علمی

 18 دکتر مظفر خزاعی رئیس مرکز تحقیقات باروری و ناباروری
 19 دکتر علیرضا خاتونی رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا)ع(

)ره(تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینیرئیس واحد توسعه   21 دکتر تورج احمدی جویباری 
داروسازی مدیر پژوهش دانشکده  21 دکتر محمدحسسین فرزایی 

پرستاری و مامایی مدیر پژوهش دانشکده  22 دکترنادر ساالری 

احمدی دکترعلیرضا عضو هیات علمی  23 
 24 دکتر یحیی صفری مدیر پژوهش دانشکده پیراپزشکی

کامران منصوریدکتر  رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی  25 
 26 دکتر الهام ارکان رئیس مرکز تحقیقات دارورسانی نانو

پزشکیدندانمدیر پژوهش دانشکده  محمدمسلم ایمانی دکتر    27 

پیشگیری از سوء مصرف موادرئیس مرکز تحقیقات   28 دکتر وحید فرنیا 
 29 دکتر یلدا شکوهی نیا رئیس دانشکده داروسازی

عوامل محیطی موثر بر سالمت رئیس مرکز تحقیقات  31 دکتر بهزاد کرمی متین 

 31 دکتر رضا خدارحمی مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

بهداشت مدیر پژوهش دانشکده  32 دکتر مقداد پیرصاحب 

 33 دکتر رضا محمدی  مدیر پژوهش دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

تکنولوژی پزشکی  رئیس مرکز تحقیقات  33 دکتر محمود امیری 

طالقانیرئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان   33 دکتر خسرو فرهادی 

طب بازساختی تحقیقات معاون مرکز   33 دکتر امیر کیانی 


