ردیف

ػٌَاى هاهَریت

1

اظتقرار ٍ فؼال ظازی
دتیرخاًِ هطٌقِ آهایؽی

ًام ٍ ًام خاًَادگی

مشخصات اعضاء پیشىٍادی کمیتً ٌای مامُریت ٌای مشترک
کالن مىطقً آمایشی 3
تلفه
ظوت

دکتر جْاًگیر ػثذی
لیلی ًیک ظرؼت

هذیر آهَزغ

09122717685

abdi-j@medilam.ac.ir

09195416360
کارؼٌاض آهَزغ

Shooja.leila@gmail.com

لیال ؼجاع

کارؼٌاض آهَزغ

2

تالغ در جْت گفتواى
تحَل ٍ ًَآٍری در آهَزغ
ػلَم پسؼکی

دکتر جویل صادقی فر
دکتر کَرغ ظایِ هیری

هؼاًٍت داًؽجَیی فرٌّگی
هذیر پصٍّػ

3

ًگرغ هحیطی آهَزغ ػالی
ظالهت در هٌطقِ

دکتر غالم تعاطی

ّیات ػلوی

09183450012

4

اجرایی ظازی هصَتات ٍ
تخؽٌاهِ ّای ارظالی از ظَی
ؼَرای ػالی اخالق پسؼکی

دکتر هصیة هظفری
دکترظیذ رحوت اهلل هَظَی هقذم

رییط داًؽکذُ پرظتاری

09188418023
09183416841

5

تَظؼِ فؼالیت ّای تیي
الوللی در هٌطقِ تراظاض
ًقؽِ آهایػ تیي الولل

6

راُ اًذازی ؼثکِ ت بادالت
ػلوی ٍ ترًاهِ ّای آهَزؼی
هؽترک

7

راُ اًذازی هرکس ظٌجػ
هٌطقِ ای آهَزغ پسؼکی

091244747700

09183430782

دکتر ظثحاى غفَریاى
دکتر ظجاد ظاالری

E.Mail

آیا داوشگاي شما
تمایل دارد
ٌماٌىگ کىىذي
ایه کمیتً باشذ
خیر
بلی

jamil.sadeghifar@gmail.com

sayehmiri@razi.tums.ac.ir
Basati-gh@medilam.ac.ir
mozafaric@yahoo.com

هذیر گرٍُ هؼارف اظالهی
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

09389278221

Sobhani-m@medilam.ac.ir

09124983100

sajjad.salari@medilam.ac.ir

دکتر ایرج پاکساد
دکتر ًاتت ریاحی

هذیر گرٍُ هیکرٍب
ّیات ػلوی

09188416143
09124091340

دکتر آرهاى آزادی
دکتر هحوذ صادق ػاتذزادُ

هؼاٍى آهَؼی ٍ پصٍّؽی
داًؽکذُ پیراپسؼکی

09126105761

0918841338

azadi-a@medilam.ac.ir

Msabed48@yahoo.com



8

راُ اًذازی هرکس ظٌجػ
صالحیت تالیٌی در هٌطقِ

دکتر ػثاض قیصَری
دکتر هحوذ رضا حافظی

9

اػتثارتخؽی هَظعِ ای از
داًؽگاُ ّا ٍ داًؽکذُ ّای
ػلَم پسؼکی هعتقر در
هٌطقِ

دکتر ػلی ػوارلَیی
دکتر ػلی اؼرف ػیَضی

10

اػتثارتخؽی تیي الوللی
داًؽگاُ ّا ٍ هَظعات هعتقر
در هٌطقِ

دکتر صیاد تعطاهی ًصاد
دکتر ػلی ؼریفی

11

اػتثارتخؽی هَظعِ ای
هراکس آهَزؼی درهاًی
تیوارظتاى ّا هعتقر در
هٌطقِ

12

تَظؼِ رؼتِ ّا ٍ هقاطغ
تحصیلی ػلَم پس ؼکی ٍ
تَظؼِ زیر ظاخت ّای
داًؽگاُ

13

تَظؼِ آهَزغ ّای تخصصی
ٍ فَق تخصصی در
تیوارظتاًْای آهَزؼی جاهغ
زًاى هعتقر در هٌطقِ

14

حوایت از ؼرکت ّای داًػ

ّیات ػلوی



09123765468

Reza.Ahmadi56@yahoo.com

هؼاٍى آهَزؼی داًؽکذُ
پسؼکی
هذیر گرٍُ تْذاؼت هحیط

09188419023

amarloei@yahoo.com

رییط داًؽکذُ تْذاؼت

09188419023

ali.medilam@gmail.com

هذیر  EDOداًؽکذُ
پسؼکی

09188411663
09183422701

ّیات ػلوی

دکت ظثحاى غفَریاى
ر

ّیات ػلوی

09389278221

Sobhani-m@medilam.ac.ir
09182412254

دکتر هحوذ رضا کفاؼیاى
دکتر حویذ تقی ًصاد
دکتر اظذ هیرزایی

هذیر گرٍُ فیسیَلَشی
رییط داًؽکذُ پیراپسؼکی

09183423104

Hamid2005@yahoo.com

رییط کتاتخاًِ

09189417044

amirzaeii@yahoo.com

خاًن هلَک جؼفرپَر

هؼاٍى آهَزؼی ٍ پصٍّؽی
داًؽکذُ پرظتاری

خاًن زیٌة ظْراتی

هذیر گرٍُ هاهایی

دکتر ؼاّیي ؼْثازی

m_r_kaffashian@yahoo.com

ریط داًؽکذُ پسؼکی

08432237954

jaafarpour-m@medilam.ac.ir

Suhrabi2007@yahoo.com
09183414726
09122048023

mdkabe@gmail.com

ّیات ػلوی

تٌیاى هعتقر در هٌطقِ در
زهیٌِ آهَزغ پسؼکی
15

راُ اًذازی هراکس آهَزغ ّای
هجازی ػلَم پسؼکی در
هٌطقِ آهایؽی

16

تازًگری ٍ تذٍیي ترًاهِ ّای
آهَزؼی (کَریکَلَم ّا)

1

تَظؼِ الگَّای خصَصی ظازی
در آهَزغ ػالی ظالهت

مشخصات اعضای ٌیات علمی کمیتً ٌای مامُریت ٌای َیژ ُ هٌطقِ آهایؽی 3
afrakhosravi@yahoo.co.uk
9163600402
هذیر اهَر ّیات ػلوی
دکتر افرا خعرٍی
09126223958
هؼاٍى داًؽکذُ دًذاى
دکتر ػثاض هیرؼکاری
abbas.miry@yahoo.com
پسؼکی

2

تَظؼِ داًػ دارٍظازی ظٌتی

دکتر ًاصر ػثاظی
دکتر احعاى فتاحیاى

هذیر گرٍُ فارهاکَلَشی
ّیات ػلوی

09183413805

ilam-pharmacology@yahoo

3

تَظؼِ داًػ زیعت فٌاٍری
کارتردی

دکت صیاد تعطاهی ًصاد
ر

هذیر  EDOداًؽکذُ
پسؼکی

09188411663

s.bastaminejad@gmail.com

4

تَظؼِ آهَزغ ّای هْارتی ًظام
ظالهت (ًیرٍّای حذ ٍاظط)

دکتر تقی ًصاد
دکتر فرّاد ّوتی

رییط داًؽکذُ پیراپسؼکی
ّیات ػلوی

09183423401

hamid2005mordad@yahoo.com

دکتر جْاًگیر ػثذی،
اهیي هیرزایی،
دکتر هحعي جلیلیاى

هذیر آهَزغ
ّیات ػلوی
ّیات ػلوی

09122717685



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





