
 و مراکز تحقیقاتی  ها در دانشکدهنمایندگان ترجمان دانش 
 

 اول گروه مسئولین گروه: خانم ها دکتر پروانه رحیمی مقدم و دکتر شبنم رضوی 

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

bokharaeifarah@gmail.com, 
bokharaei.f@iums.ac.ir; 

 1 فرح بخارائی سلیم (ویروس شناسی)گروه  پزشکیدانشکده  معاون پژوهشی

amirmozafari@yahoo.com, 2 نورامیر مظفری (سیمیکروبشنا)گروه  پزشکیدانشکده  معاون پژوهشی 

vahabzadeh.g@iums.ac.ir, 3 گالره وهاب زاده (فارماکولوژیدانشکده پزشکی )گروه  عضو هیئت علمی 

Tabatabaei.f@iums.ac.ir, 4 فاطمه طباطبایی کی )گروه انگل شناسی و قارچ شناسی(دانشکده پزش عضو هیئت علمی 

Reza.taheripak@gmail.com, 
Taheripak.gh@iums.ac.ir, 

 5 غالمرضا طاهری پاک (بیوشیمیدانشکده پزشکی )گروه  معاون پژوهشی

Arezonahavandi_1999@yahoo.com,  6 آرزو  نهاوندی (فیزیولوژی)گروه  پزشکیدانشکده  پژوهشیمعاون 

nmojtabavi@hotmail.com; 
mojtabavi.n@iums.ac.ir; 

 7 نازنین مجتبوی دانشکده پزشکی )گروه ایمنی شناسی( معاون پژوهشی

Golnaz.1977@yahoo.com; 8 گلناز خاکپور )گروه ژنتیک( پزشکیدانشکده  معاون پژوهشی 

moradi.f@iums.ac.ir; 
F7moradi@gmail.com; 

 

 9 فاطمه مرادی دانشکده پزشکی )گروه آناتومی( عضو هیئت علمی

riazi@razi.tums.ac.ir,  
reiazi.r@iums.ac.ir, 

 

 10 رضا ریاضی روه فیزیک پزشکی()گدانشکده پزشکی  علمی عضو هیئت

mailto:bokharaeifarah@gmail.com
mailto:amirmozafari@yahoo.com
mailto:vahabzadeh.g@iums.ac.ir
mailto:Tabatabaei.f@iums.ac.ir
mailto:Arezonahavandi_1999@yahoo.com
mailto:nmojtabavi@hotmail.com
mailto:riazi@razi.tums.ac.ir


 در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتینمایندگان ترجمان دانش 

 اولگروه ادامه  مسئولین گروه: خانم ها دکتر پروانه رحیمی مقدم و دکتر شبنم رضوی 

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 خانوادگینام و نام 

ف
دی

ر
 

mitmehr@yahoo.com, 
ariasaberzadeh83@gmail.com, 

 11 میترا مهرآزما )گروه پاتولوژی( پزشکیدانشکده  معاون پژوهشی

;mnojomi@iums.ac.ir 12 مرضیه مولوی نجومی ی )گروه پزشکی اجتماعی(دانشکده پزشک مدیر گروه 

Dr.maghilinejad@yahoo.com, 13 ماشااله عقیلی نژاد (طب کاردانشکده پزشکی )گروه  معاون پژوهشی 

najafi.t@iums.ac.ir, taherehpaniz@yahoo.com, 
taherehpaniz@gmail.com, 

 

 14 طاهره نجفی قزلجه دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیئت علمی

gharacheh.m@gmail.com,  عضو هیئت علمی 
 رستاریمرکز تحقیقات مراقبت های پ

 )دانشکده پرستاری و مامایی( 
 15 مریم قراچه

,rbagher@yahoo.com 16 رفعت باقرزاده دانشکده مدیریت و اطالع رسانی عضو هیئت علمی 

tehranib@gmail.com, معاون پژوهشی 
 جمعیت مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سالمت

 ی()دانشکده پزشک
 17 بنی هاشمی  آرش طهرانی

Dr_kabir@yahoo.com, 18 الهه کبیر مکمل خواه )دانشکده پزشکی( طب کارمرکز تحقیقات  معاون پژوهشی 

,heleroudi@gmail.comar 
عضو هیئت علمی 

 پژوهشی

 آسیب شناسی و سرطانمرکز تحقیقات 

 )دانشکده پزشکی(
 19 راحله رودی

,Hoseinzadeh.a@iums.ac.ir 
,azam.hosseinzade@yahoo.com 

 عضو هیئت علمی
 علوم دارویی رازیمرکز تحقیقات 

 )دانشکده پزشکی(
 20 اعظم حسین زاده

;sohrabi@yahoo.comZ_ معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

 )دانشکده پزشکی(
 21 زهره سهرابی

mailto:mitmehr@yahoo.com
mailto:ariasaberzadeh83@gmail.com
mailto:Dr.maghilinejad@yahoo.com
mailto:najafi.t@iums.ac.ir
mailto:taherehpaniz@yahoo.com
mailto:gharacheh.m@gmail.com
mailto:tehranib@gmail.com
mailto:Dr_kabir@yahoo.com


 در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی جمان دانش نمایندگان تر

 دومگروه  و دکتر فریناز نصیری نژاد گروه: دکتر نسرین حسینی ینمسئول

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

Tarighi.p@iums.ac.ir; 
parastoo_sf@yahoo.com; 

 1 پرستو طریقی دانشکده پیراپزشکی عضو هیئت علمی

Rghods77@yahoo.com; 2 رویا قدس دانشکده فناوری های نوین پزشکی عضو هیئت علمی 

;Zarrati_ms@yahoo.com 3 میترا زراتی دانشکده بهداشت عضو هیئت علمی 

;sadeghpouromid@yahoo.com 
;sadeghpour.o@iums.ac.ir 

 4 امید صادقپور دانشکده طب ایرانی عضو هیئت علمی

Yarahmadi.r@iums.ac.ir, 5 رسول یاراحمدی )دانشکده بهداشت( بهداشت کارتحقیقات مرکز  معاون پژوهشی 

Gholamimitra32@gmail.com, معاون پژوهشی 
 تکنولوژی بهداشت محیطمرکز تحقیقات 

 )دانشکده بهداشت(
 6 میترا غالمی

;Solhi.m@iums.ac.ir گی هوامرکز تحقیقات آلود معاون پژوهشی 

 )دانشکده بهداشت( 

 7  مهناز صلحی

;Hossein.ebrahimi@yahoo.com 8 حسین ابراهیمی عضو شورای پژوهشی 

Etesami.m@iums.ac.ir, 9 مائده سادات اعتصامی مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت )دانشکده بهداشت( کارشناس مرکز 

monafarhadi@yahoo.com, 10 مونا فرهادی )دانشکده پیراپزشکی( مرکز تحقیقات علوم اعصاب معاون پژوهشی 

,Alipour.v@iums.ac.ir معاون پژوهشی 
مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت 

 )دانشکده مدیریت و اطالع رسانی( 
 11 علی پور وحید

Mirzaeialireza26@gmail.com; 
;Mirzaei.ar@iums.ac.ir 

 عضو هیئت علمی
 بازسازی استخوان و مفاصلمرکز تحقیقات 

 )بیمارستان شفا یحیائیان(
 12 علیرضا میرزائی

mailto:Tarighi.p@iums.ac.ir
mailto:parastoo_sf@yahoo.com
mailto:Rghods77@yahoo.com
mailto:Yarahmadi.r@iums.ac.ir
mailto:Gholamimitra32@gmail.com
mailto:Etesami.m@iums.ac.ir
mailto:monafarhadi@yahoo.com
mailto:Mirzaeialireza26@gmail.com


 یقاتیدر دانشکده ها و مراکز تحقنمایندگان ترجمان دانش 

 دومگروه ادامه  و دکتر فریناز نصیری نژاد مسئولین گروه: دکتر نسرین حسینی

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

graissi@gmail.com, شیمعاون پژوه 
 بیماریهای عصبی، مرکز تحقیقات 

 )بیمارستان فیروزگر( عضالنی و اسکلتی
 13 غالمرضا رئیسی

malekmoj@yahoo.com, معاون پژوهشی 
 غدد درون ریزمرکز تحقیقات 

 )بیمارستان فیروزگر(
 14 مجتبی ملک

;rnekouian@gmail.com معاون مرکز 
 مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

 )بیمارستان فیروزگر(
 15 رضا نکوئیان

Ajdarkosh1345@yahoo.com, معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات گوارش و کبد

 )بیمارستان فیروزگر(
 16 حسین اژدرکش

Hajsadeghi1366@gmail.com, معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات پیشگیری از بیمارهای قلب و عروق

 )بیمارستان فیروزگر(
 17 شکوفه حاج صادقی

Naderi.nasim@gmail.com, معاون پژوهشی 
 الکتروفیزیولوژی قلبمرکز تحقیقات 

 ب و عروق شهید رجایی()بیمارستان قل
 18 نسیم نادری

bitarafan@hotmail.com, معاون پژوهشی 
 مداخالت قلبی عروقیمرکز تحقیقات 

 )بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی(
 19 احمد بیطرفان رجبی

pedramfadavi@gmail.com; دانشکده پزشکی )گروه رادیوتراپی( معاون پژوهشی 

 )بیمارستان شهدای هفتم تیر(

 20 پدرام فدوی

Khoshbakht.h@iums.ac.ir; 21 هالله خوشبخت احمدی عضو هیئت علمی 

mailto:graissi@gmail.com
mailto:malekmoj@yahoo.com
mailto:Ajdarkosh1345@yahoo.com
mailto:Hajsadeghi1366@gmail.com
mailto:Naderi.nasim@gmail.com
mailto:bitarafan@hotmail.com
mailto:pedramfadavi@gmail.com
mailto:Khoshbakht.h@iums.ac.ir


 اکز تحقیقاتی شکده ها و مرندر دانمایندگان ترجمان دانش 

 سومگروه  مسئولین گروه: خانم دکتر سارا مینائیان و آقای دکتر وحید راشدی

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

;Hamidsalehi64@gmail.com عضو هیئت علمی 
 ی عمومی(دانشکده پزشکی )گروه جراح

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 1 سید حمید صالحی

;Elham.behrangi@gmail.com معاون پژوهشی 
 دانشکده پزشکی )گروه پوست و مو(

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 2 الهام بهرنگی

Tavakoli21651@yahoo.com, رئیس 
 یقات سوانح و مصدومیتمرکز تحق

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 3 نادر توکلی

shchaichian@gmail.com, معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات اندومتریوز و بیماریهای زنان

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 4 شهال چایچیان

Mah_re@yahoo.com, معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 5 مهدی رضایی

Masoodi47@gmail.com, 

Masoodi47@yahoo.com, 
 یمعاون پژوهش

 مرکز تحقیقات کولورکتال

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 6 محسن مسعودی

fsoheilipour@yahoo.com, معاون پژوهشی 
 جراحی های کم تهاجمیمرکز تحقیقات 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 7 فهیمه سهیلی پور

;Sara.minaeian@gmail.com 

رئیس پژوهشکده 

ایمونولوژی و بیماری 

 های عفونی

 مقاومتهای میکروبیمرکز تحقیقات 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 8 سارا مینائیان

;Sayyahfar.sh@iums.ac.ir معاون پژوهشی 
 بیماریهای عفونی کودکانمرکز تحقیقات 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 9 شیرین سیاح فر

mailto:Tavakoli21651@yahoo.com
mailto:shchaichian@gmail.com
mailto:Mah_re@yahoo.com
mailto:Masoodi47@gmail.com
mailto:Masoodi47@yahoo.com
mailto:fsoheilipour@yahoo.com


 شکده ها و مراکز تحقیقاتیندر دامان دانش نمایندگان ترج

 سومگروه ادامه  مسئولین گروه: خانم دکتر سارا مینائیان و آقای دکتر وحید راشدی

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

Mmodarres51@yahoo.com, رئیس 
 مرکز تحقیقات چشم

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 10 مهدی مدرس زاده

Basirghafoori.h@iums.ac.ir, 
,hbgssl@yahoo.com 

 (طب اورژانس)گروه  دانشکده پزشکی معاون پژوهشی

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 11 حامد بصیر غفوری

hldadgostar@gmail.com, (پزشکی ورزشی)گروه  پزشکیدانشکده  معاون پژوهشی 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 12 هاله دادگستر

;@yahoo.comSiamaksoltani92 معاون آموزشی 
 (پزشکی قانونی)گروه  دانشکده پزشکی

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 13 سیامک سلطانی

Falah_masoom@yahoo.com; 
عضو هیئت علمی 

 پژوهشی

 مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی و 

 جراحی سر و گردن

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(

 14 معصومه فالح

;ums.ac.irasghari.am@i معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات جراحی قاعده جمجمه

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 15 علی محمد اصغری

;azimibiostem@gmail.com 16 مریم عظیمی )دانشکده پزشکی( ایمونولوژیمرکز تحقیقات  کارشناس پژوهشی 

;Masood.mohseni@gmai.com معاون پژوهشی 
 (یهوشیبدانشکده پزشکی )گروه 

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(
 17 مسعود محسنی

 ;Pezeshkimodaress.m@iums.ac.ir
;pezeshky.iran@gmail.com 

عضو هیئت علمی 

 پژوهشی

 مرکز تحقیقات سوختگی

 )بیمارستان شهید مطهری(

 

 18 محمد پزشکی مدرس

mailto:Mmodarres51@yahoo.com
mailto:Basirghafoori.h@iums.ac.ir
mailto:hbgssl@yahoo.com
mailto:hldadgostar@gmail.com


 شکده ها و مراکز تحقیقاتیندر دانمایندگان ترجمان دانش 

 سومگروه ادامه  روه: خانم دکتر سارا مینائیان و آقای دکتر وحید راشدیمسئولین گ

Email & Gmail گروه سمت در مرکز / 
 نماینده ترجمان دانش در 

 ی/  دانشکدهمرکز تحقیقات 
 نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر
 

Dr_ahmadkhaniha@yahoo.com, پژوهشی معاون 
 مرکز تحقیقات اعتیاد

 )بیمارستان روانپزشکی ایران(
 19 حمید رضا احمد خانی ها

;shariat.v@iums.ac.ir معاون پژوهشی 
 مرکز تحقیقات بهداشت روان

 )دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان(
 20 سید وحید شریعت

;Vahidrashedi@yahoo.com 21 وحید راشدی سالمت رواندانشکده علوم رفتاری و  عضو هیئت علمی 

Shirazi_elham@yahoo.com, 22 الهام شیرازی (روان پزشکی)گروه  پزشکیدانشکده  معاون پژوهشی 

Zeinab.ghaempana@gmail.com, 

 

کارشناس پژوهشی و 

 ارزشیابی
 مرکز تحقیقات سالمت معنوی

 تاری و سالمت روان()دانشکده علوم رف
 23 زینب قائم پناه

 

 

 

 

 

 

mailto:Dr_ahmadkhaniha@yahoo.com
mailto:Shirazi_elham@yahoo.com


 

 نمایندگان ترجمان دانش در واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

Email & Gmail نام و نام خانوادگی نماینده واحد توسعه تحقیقات بالینی سمت در مرکز / گروه 

ف
دی

 ر

,dr.mnrbh@gmail.com 1 مونا  نوربخش بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( عضو شورای پژوهشی 

     
 
 
 


