
و فناوريتمدیر امور تحقیقا

نام و نام خانوادگی: دکتر مژگان کاربخش داوري

81633620شماره تلفن: 

mkarbakhsh@tums.ac.irآدرس پست الکترونیک: 

و فناوريتمعاون مدیر امور تحقیقا

رضائینام و نام خانوادگی: دکتر سید احمد 

81633619شماره تلفن: 

rezaii@sina.tums.ac.irآدرس پست الکترونیک: 

دفتر مدیریت امور تحقیقات و فناوري

آدرس پست الکترونیکشماره تلفننام و نام خانوادگی

آذر گوجه لو
81633619

81633620
gojelou@farabi.tums.ac.irدفترئول مس

81633628m-ranjbar@farabi.tums.ac.irمشکعلی رنجبر
صدور معرفی نامه و بایگانی، متصدي امور دفتري

طرح شرکت دروگواهی



کارشناسان اخالق

آدرس پست الکترونیکشماره تلفننام و نام خانوادگی

81633613z-heidary@farabi.tums.ac.irزهره حیدري
هاي طرحبررسی اخالقیامور مربوط به

مراکز مستقلتحقیقاتی

-81633626hحمیده خوش ترکیب

khoshtarkib@farabi.tums.ac.ir
پایان نامه هابررسی اخالقیامور مربوط به

کارشناسان امور پژوهشی

عنوانآدرس پست الکترونیکشماره تلفننام و نام خانوادگی

کارشناس مسئول امور پژوهشی81633644zh_gholami@farabi.tums.ac.irژاله غالمیدکتر 

81633639t-hemmati@farabi.tums.ac.irطاهره همتی
ابن سینا و سامانه جشنوارهکارشناس

پژوهشیار

81633602h-fazli@farabi.tums.ac.irحوریه فضلی
ابن سینا و سامانه جشنوارهکارشناس

پژوهشیار



کارشناسان امور پژوهشی

و مراکز مربوطهها دانشکده آدرس پست الکترونیکتلفنشمارهنام و نام خانوادگی

81633622z_ahadi@farabi.tums.ac.irزهرا احدي
دانشکده بهداشت ، مرکز تحقیقات انگل هاي 

بومی ایران

81633612aahmadi@farabi.tums.ac.irعارفه احمدي

تغذیه و رژیم علوم دانشکده پزشکی، دانشکده 
رشد و تکامل تحقیقاتی:درمانی، مراکز

کودکان، بهره برداري از دانش سالمت، طب 
بیماري هاي گوارش و کبد کودکانتجربی،

81633615fakbari@farabi.tums.ac.irفریبا اکبري

دانشکده طب سنتی، ،دانشکده پیراپزشکی
مراکز تحقیقاتی گیاهان دارویی، رادیولوژي 
نوین و تهاجمی، طب و داروسازي سنتی، 

روماتولوژي، زیست مواد پزشکی، 
بیماري هاي شغلی میکروبیولوژي مواد غذایی،

مدیریت ، بیماري عفونی اطفال،طب کارو
تصویربرداري سلولی و ، سالمتاطالعات 

مشترك انسان و دامو بیماري هاي مولکولی

81633618f-saeedi@farabi.tums.ac.irفاطمه سعیدي

طراحی و :دانشکده داروسازي، مراکز تحقیقاتی
تضمین کیفیت دارو علوم دارویی،توسعه دارو،

مسمومیت ها، تجویز و مصرف منطقی دارو، 

81633614e-alamdar@farabi.tums.ac.irالهه علمدار
، پیوند کبددانشجویی،پژوهش هاي مرکز 

جراحی جمجمه، فک و صورت

-81633605vویدا کاردان مقدم
kardammoghadam@farabi.tums.ac.ir

، مراکز تحقیقاتی: دانشکده پرستاري و مامایی
بیماري هاي مزمن اختالالت حسی و حرکتی، 

،کلیوي کودکان ، علوم قرآن، حدیث و طب
نقص ایمنی، الکتروفیزیولوژي، ایمونولوژي 

مراقبت هاي پرستاري و ماماییمولکولی،



81633616s-karimi@farabi.tums.ac.irعصمت کریمی

زیست فن آوري، نانوفناوري :مراکز تحقیقاتی
اخالق پزشکی، سالمت مبتنی بر پزشکی،

، مرکز ملی مطالعات اعتیادمشارکت جامعه، 
آموزش علوم پزشکیروانپزشکی،

81633637n-mostoofi@farabi.tums.ac.irناهید مستوفی

بیماري هاي :مراکز تحقیقاتیدانشکده مجازي،
ین و نوزاد، تغذیه با اتوایمیون تاولی، مادر، جن

ولیعصر، واکسن ت باروري شبهدا، شیر مادر 
هاي نوترکیب

دانشکده پزشکی81633617h-moamaei@farabi.tums.ac.irهاجر معمایی

81633627noroozzadeh@farabi.tums.ac.irشبنم نوروززاده

دانشکده توانبخشی، مراکز تحقیقاتی ایدز، 
گوش و حلق و بینی، پزشکی هسته اي، چشم 
پزشکی، ارولوژي، ارولوژي اطفال، سرطان هاي 

پرتودرمانی سرطان، دستگاه ادراري تناسلی،
ترومبوز و ،اختالالت خواب شغلی

،بانک فراورده هاي پیونديهموستاز،
نفرولوژي



( اعالم مصوبه به مراکز مستقل و گرنتهاي پژوهشی آن مراکز)کارشناسان امور پژوهشی

مستقلدانشکده/ مرکزادرس ایمیلشماره تلفننام و نام خانوادگی

81633615fakbari@farabi.tums.ac.irفریبا اکبري
، بین الملل معاونت پژوهشیپردیس 

پژوهشکده محیط زیست

پردیس بین الملل داروسازي81633618f-saeedi@farabi.tums.ac.irفاطمه سعیدي

81633614e-alamdar@farabi.tums.ac.irالهه علمدار

دانشکده دندانپزشکی، پژوهشکده علوم 

دندانپزشکی و مراکز وابسته آن

-81633605vویدا کاردان مقدم
kardammoghadam@farabi.tums.ac.ir

آسم و آلرژيایمونولوژي

81633616s-karimi@farabi.tums.ac.irعصمت کریمی
دانشکده فن آوري هاي نوین پزشکی،

تروما و جراحی سینا

81633637n-mostoofi@farabi.tums.ac.irناهید مستوفی

پژوهشکده پوست و سلول هاي بنیادي،

پژوهشکده ، بیماري هاي گوارش و کبد

و مراکز وابسته پژوهشکده بازتوانی عصبی

آن

81633627noroozzadeh@farabi.tums.ac.irشبنم نوروززاده
سرطان، بیولوژي سرطان، هماتولوژي 

آنکولوژي


