دانشکده

ماموریت

گروه

ثیي الوللی کشدى داًطگبُ

آقبی دکتش کفبضیبى -آقبی دکتش ادّوی،
خبًن هشادی

دانشکده پسشکی

اػتجبسثخطی ثیوبسستبًْبی آهَصضی ٍ

دکتش صبدقی فشد – دکتش ػجذی – دکتش

داًطگبّْبی هستقش دس هٌغقِ

ضْجبصی -دکتش ثسغبهی ًظاد  -الِْ قوشپَس

ادالت ػلوی ٍ ثشًبهِ
ثک تة
ساُ اًذاصی ش ُ

دکتش پبکضاد -دکتش سیبحی  ،خبًن هْذی

ّبی آهَصضی هطتشک

صادُ

ایجبد حیغِ آهَصضی هٌبست ثب سٍیکشد

دکتش سجبد سبالسی -دکتش حطوت الِ

ضبگشدپشٍسی ٍ تقَیت جٌجِ ّبی اسصضی ٍ ًَسهشادی -غالهی پشیضاد
استبد هطبٍس
هشجؼیت ػلوی ٍ آیٌذُ ًگبسی

دکتش غالم ثسبعی -دکتش هحسي صادُ-
دکتش اسذاللْی

ساُ اًذاسی هشکض صالحیت ثبلیٌی دس هٌغقِ

دکتش ػجبع قیصَسی ،دکتش هحوذ سضب
حبفظی ،دکتش هحوذ سضب ًَسی رالًی،
کبسضٌبع صیٌت سلیوی

تَسؼِ داًص ثیَتکٌَلَطی

دکتش صیبد ثسغبهی ًظاد (هحَسیت
کشهبًطبُ)

تَسؼِ داًص داسٍسبصی سٌتی

دکتش ًبصش ػجبسی -دکتش احسبى
فتبحیبى(هحَسیت ّوذاى)

دانشکده بهداشت

حوبیت اص ضشکت ّبی داًص ثٌیبى هستقش

دکتش ضبّیي ضْجبصی ،کبسضٌبع  :الِْ

دس هٌغقِ دس صهیٌِ آهَصش پضضکی

قوشپَس

گستشش هحیغی آهَصش ػبلی سالهت

دکتش صیٌت غضٌفشی ،دکتش هٌیشُ ػضیضی،
دکتش ارس ٍلی صادُ ،کبسضٌبع  :فشیجب ًظش
پَس

تالش دس جْت گفتوبى تحَل ٍ ًَآٍسی

دکتش ػوبسلَیی  ،اقبی پَسهٌتی

دس آهَصش پضضکی
استفبدُ اص ظشفیت خیشیي آهَصش ٍ

دکتش ػیَضی -دکتش هؼیشی ،خبًن عیجِ

سالهت

ضکشی

دانشکده پیراپسشکی

ساُ اًذاصی هشکض سٌجص هٌغقِ ای (استقبء
ًظبم اسصیبثی ٍ آصهَى ّب)
تَسؼِ داًص صیست فٌبٍسی کبسثشدی

دکتش آسهبى آصادی – خبًن الْبم
داٍدیبى ،صّشُ داٍدیبى
دکتش صیبد ثسغبهی ًضاد دکتش سبالس
ثختیبسی ،خبًن خذیجِ حیذسثیگی

دانشکده پرستاری

تَسؼِ آهَصش ّبی هْبستی ًیشٍ ّبی حذ

دکتش حویذ تقی ًظاد ،دکتش فشّبد ّوتی،

ٍاسظ

خبًن الْبم داٍدیبى

آهَصش پبسخگَ ٍ ػذالت هحَس ٍ افضایص دکتش سبًبص اػظوی -کبسضٌبع :صیجب یگبًِ
استجبط آهَصش پبیِ ٍ ػشصِ ّبی ثبلیٌی ٍ
ّذایت پبیبى ًبهِ ّب ثِ سوت هطکالت
سالهت
ثْجَد ضیَُ ّبی پزیشش داًطجَ

خبًن دکتش هؼصَهِ اتبقی -خبًن دکتش
هشین ثبقشی -آقبی حبجی صادُ

مدیریت EDC

ّوکبسی دس تَسؼِ صیش سبخت ّبی اخالق دکتش هصیت هظفشی -دکتش سیذ سحوت
ّبی حشفِ ای ٍ اجشایی سبصی هصَثبت ٍ

اهلل هَسَی هقذم-کبسضٌبع :خبًن فْیوِ

ثخطٌبهِ ّبی اسسبلی اص سَی ضَسای ػبلی

سحیوی

اخالق پضضکی
ثبصًگشی ٍ تذٍیي کَسیکَلَم ّب

مدیریت امورهیات علمی

تَاًوٌذسبصی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ

دکتش اسذ هیشصایی -دکتش ػٌبیت اًَسی-

تَسؼِ هٌبثغ اًسبًی فؼبل دس حَصُ آهَصش

آقبی ًبدس سجبدی

تَسؼِ الگَّبی خصَصی سبصی ٍ حشکت

دکتش خسشٍی  ،دکتش هؼصَهِ ضَّبًی،

ثِ سوت داًطگبّْبی ًسل سَم

مدیر محترم امورآموزشی

دکتش هظفشی ،خبًن عیجِ ضکشی

تَسؼِ آهَصش هجبصی

دکتش سجحبى غفَسیبى

دکتش جْبًگیش ػجذی -دکتشهحسي
جلیلیبى -دکتشاهیي هیشصایی -ػلی سضب
هیشصایی -اضشفی

استقشاس ٍ فؼبل سبصی دثیشخبًِ هغٌقِ

دکتش ػجذی ،لیال ضجبع  ،لیال ًیک سشضت

آهبیطی
تَسؼِ سضتِ ّب ٍ هقبعغ تحصیالت تکویلی دکتش ػجذی ،خبًن خسشٍصادُ
تَسؼِ آهَصش ّبی هْبستی (ًیشٍّبی
حذٍاسظ

دکتش حویذ تقی ًظاد -دکتش فشّبد ّوتی
الْبم داٍدیبى

