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تلفه
سمت
وام ي وام خاوًادگی

E.Mail

آیا داوشگاٌ
شما تمایل
دارد َماَىگ
کىىدٌ ایه
کمیتٍ باشد

بلی
1

اػتقشاس ٍ فؼال ػاصی دتیشخاًِ
مًظقِ آهایـی

دکتش جْاًگیش ػثذی
لیلی ًیک ػشؿت
لیال ؿجاع

هذیش آهَصؽ
کاسؿٌاع آهَصؽ

2

تالؽ دس جْت گفتواى تحَل
ٍ ًَآٍسی دس آهَصؽ ػلَم
پضؿکی

دکتش ػلی ػواسلَیی ،دکتش سضا اػذ صادُ،
دکتش هیٌا هاهی صادُ  ،ػاػاى پَسهٌتی

ػشپشػت داًـکذُ
تْذاؿتّ ،یات
ػلوی
ّیات ػلوی،
کاسؿٌاع

3

ّوکاسی دس تَػؼِ صیش
ػاختْای اخالق حشفِ ای ٍ
اجشایی ػاصی هصَتات ٍ
تخـٌاهِ ّای اسػالی اص ػَی
ؿَسای ػالی اخالق پضؿکی

دکتشهصیة هظفشی
دکتش ػیذ سحوت اهلل هَػَی هقذم
دکتش سضا ٍلی صادُ
فْیوِ سحیوی

هذیش EDC
هذیش گشٍُ هؼاسف
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع

4

ساُ اًذاصی ؿثکِ تثادالت
ػلوی ٍ تشًاهِ ّای آهَصؿی
هـتشک

دکتش ایشج پاکضاد
دکتش ًاتت سیاحی
خاًن هْذی صادُ

هذیش گشٍُ هیکشٍب 09188416143
09124091340
ؿٌاػی
09181439772
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع آهَصؽ

pakzad-i2006@yahoo.com

5

ساُ اًذاصی هشکض ػٌجؾ
هٌغقِ ای آهَصؽ پضؿکی

دکتش آسهاى آصادی
دکتش هحوذ صادق ػاتذصادُ
الْام داٍدیاى ،خاًن فاعوِ خؼشٍصادُ

09126105761
0918841338
09183429708

azadi-a@medilam.ac.ir

هؼاٍى آهَ صؿی ٍ
پظٍّـی داًـکذُ
پیشاپضؿکی

09122717685
09195416360

abdi-j@medilam.ac.ir
Shooja.leila@gmail.com

09188424818
09183430782
09122196700

09188416062
09183416841

prof_m1344@yahoo.com
dr_rezavalizadeh@yahoo.com

Msabed48@yahoo.com

خیر

کاسؿٌاع
6

ساُ اًذاصی هشکض صالحیت
تالیٌی دس هٌغقِ

دکتش ػثاع قیصَسی
دکتش هحوذسضا حافظی ،دکتش هحوذ سضا
ًَسی رالًی
کاسؿٌاع :صیٌة ػلیوی

ّیات ػلوی
هذیش گشٍُ
پاتَلَطی
هذیش گشٍُ داخلی
کاسؿٌاع

7

اػتثاس تخـی داًـگاّْا ٍ
هَػؼات ٍ تیواسػتاًْای
هؼتقش دس هٌغقِ

دکتش جویل صادقی فش
دکتش صیاد تؼغاهی ًظاد
دکتش ػلی ؿشیفی
کاسؿٌاع :فشؿتِ هشادی

هؼاٍى داًـجَیی
09188411663 EDO
هذیش
09183422701
داًـکذُ پضؿکی
09183418284
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع آهَصؽ

8

گؼتشؽ هحیغی اهَصؽ ػالی دکتش صیٌة غضٌفشی
دکتش هٌیشُ ػضیضی
ػالهت
دکتش آرس ٍلی صادُ
کاسؿٌاع  :خاًن ًظش پَس

09183423104

9

حوایت اص ؿشکت ّای داًؾ
تٌیاى هؼتقش دس هٌغقِ دس
صهیٌِ آهَصؽ پضؿکی

10

ساُ اًذاصی هشاکض آهَصؽ ّای دکتش جْاًگیش ػثذی،
هجاصی ػلَم پضؿکی دس هٌغقِ دکتش هحؼي جلیلیاى
دکتش اهیي هیشصایی
آهایـی
کاسؿٌاع  :ػلی سضا هیشصایی کاسصاى ٍ
خذاداد اؿشفی

11

اصًگشی ٍ تذٍیي تشًاهِ ّای
ب
آهَصؿی (کَسیکَلَم ّا)

دکتش ؿاّیي ؿْثاصی
کاسؿٌاع :الِْ قوشپَس

دکتش هصیة هظفشی
عیثِ ؿکشی

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع

09188413243
09123765468
09183443551
09189430531

9121969841
09189417044

Reza.Ahmadi56@yahoo.com

* zghazanfari2006@yahoo.com
azizi.moaz@gmail.com
mina_mamizadeh@yahoo.com

سیغ داًـکذُ
پضؿکی
ّیات ػلوی

09122048023
09187435882

mdkabe@gmail.com

هذیش آهَصؽ
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع

09122717685

abdi-j@medilam.ac.ir
Mirzaei.amin62gmail.com

سییغ داًـکذُ
پیشاپضؿکی

09188416062

* hamid2005mordad@yahoo.com

کاسؿٌاع
12

تَػؼِ فؼالیت ّای تیي الوللی
دس هٌغقِ تش اػاع ًقـِ
آهایؾ

آقای دکتش هحوذ سضا کفاؿیاى -آقای
دکتش ادّوی ،خاًن هشادی

هیات علمی
هیات علمی
کارشناس

13

تَػؼِ سؿتِ ّا ٍ هقاعغ
تحصیلی ػلَم پضؿکی

دکتش ػثذی ،خاًن خؼشٍصادُ

مدیر آموزش
دانشگاه
کارشناس
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هذیش اهَس ّیات ػلوی
دکتش افشا خؼشٍی ،دکتش
تَػؼِ الگَّای خصَصی ػاصی
1
هؼاٍى داًـکذُ دًذاى
دس آهَصؽ ػالی ػالهت ٍ حشکت ػثحاى غفَسیاى
خاًن صیٌة قٌثشی پضؿکی
تِ ػوت داًـگاّْای ًؼل ػَم
کاسؿٌاع

09126223958

afrakhosravi@yahoo.co.uk

2

تَػؼِ داًؾ داسٍػاصی ػٌتی

دکتش ًاصش ػثاػی
دکتش احؼاى فتاحیاى
کاسؿٌاع :ػلی ایذی

هذیش گشٍُ فاسهاکَلَطی
ّیات ػلوی

09183413805

ilam-pharmacology@yahoo

3

تَػؼِ داًؾ صیؼت فٌاٍسی
کاستشدی

دکت صیاد تؼغاهی ًظاد-
س
دکتش ػاالس تختیاسی
کاسؿٌاع :خذیجِ حیذس
تیگی

هذیش  EDOداًـکذُ
پضؿکی -هذیش گشٍُ
تیَؿیوی

09188411663

s.bastaminejad@gmail.com

4

تَػؼِ آهَصؽ ّای هْاستی ًظام
ػالهت (ًیشٍّای حذ ٍاػظ)

دکتش حویذ تقی ًظاد
دکتش فشّاد ّوتی
کاسؿٌاع :الْام داٍدیاى

سییغ داًـکذُ پیشاپضؿکی
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع

09183423104

* hamid2005mordad@yahoo.com

Ilamfarma@amail.com

09124236744

hemmati_far@yahoo.com
elhamdavodian@yahoo.com

09183401445

مامٌریتيای پیشنيادی ایالم بو ىمکاران
1

تَاًوٌذ ػاصی اػضای ّیات ػلوی ٍ
تَػؼِ هٌاتغ اًؼاًی فؼال دس حَصُ
آهَصؽ

دکتش اػذ هیشصایی
دکتش ػٌایت اًَسی
کاسؿٌاعً :ادس ػجادی

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

2

تْثَد ؿیَُ ّای پزیشؽ داًـجَ

دکتش کشیوِ حقاًی ،دکتش
هؼصَهِ اعاقی  ،دکتش هشین
تاقشی،
کاسؿٌاع :هذیحِ حاجی صادُ

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

3

دکتش ػاًاص اػظوی ،دکتش ػؼکش
آهَصؽ پاػخگَ ٍ ػذالت هحَس ٍ
صَفی ًیا
افضایؾ استثاط ػلَم پایِ ٍ ػشصِ
ّای تالیٌی ٍ ّذایت پایاى ًاهِ ّا تِ کاسؿٌاع :صیثا یگاًِ
ػوت هـکالت ػالهت

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

4

اػتفادُ اص ظشفیت ّای خیشیي
آهَصؽ ٍ ػالهت

دکتش ػلی اؿشف ػیَضی ،دکتش
اسدؿیش هؼیشی
کاسؿٌاع  :صّشا خشاهاى

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

5

هشجؼیت ػولی ٍ آیٌذُ ًگاسی

دکتش غالم تؼاعی ،دکتش خیشاهلل
اػذاللْی ،دکتش هحؼي صادُ
کاسؿٌاع :هٌْاص آتؾ پیکش

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

6

ایجاد حیغِ آهَصؿی هٌاػة تا
سٍیکشد ؿاگشد پشٍسی ٍ تقَیت جٌثِ
ّای اسصؿی ٍ اػتاد هـاٍس

دکتش ػجاد ػاالسی -دکتش
حـوت اهلل ًَس هشادی -هٌْذع
غالهی پشیضاد
کاسؿٌاع :خاًن هشین ٍلذ تگیاى

ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی
کاسؿٌاع

09188416653

Haghani.bio@gmail.com
maryam.bagheri@medilam.ac.ir

09188419023

9125861097

9124983100
09181435146
09183416879

moayeri46@yahoo.com
gholam_basati@yahoo.com
masoud_d42@yahoo.com

sajjad.salari@medilam.ac.ir
ilam_nourmoradi@yahoo.com
eskandar_parizad@yahoo.com

