
 

 

 

 

 دانشگاه معاونت تحقیقات و فناوری
 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 siavash@med.mui.ac.ir معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه معاونت تحقیقات و فناوری منصور سیاوش دکتر 

  
03030973  

00058667 

     

 و دفتر معاونت تحقیقات و فناوری مدیریت

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

Njamadi7@gmail.com 03030973 مسئول دفتر معاونت تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری نسرین جمدی  

00058663 

 پژوهش دانشگاهکارشناس مسوول ارزشیابی  معاونت تحقیقات و فناوری میترا ابرقوئیان

 مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

 آموزش معاونت تحقیقات و فناوری مسئول

 آمار و اطالعات معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس

abarghoian@lib.mui.ac.ir 03000973  

 Ma.boroumand@gmail.com 00370653 هیات علمی یتوانمندسازی اعضاواحد  مسئول معاونت تحقیقات و فناوری محمد علی برومند

 مسئول روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری سمیه تیموری

 کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

Public.relation@mui.ac.ir 

isrc@mui.ac.ir 
09730390 

mailto:siavash@med.mui.ac.ir
mailto:Public.relation@mui.ac.ir


 منابع علمی اطالع رسانی پزشکی و مدیریت 
 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

nouri@mng.mui.ac.ir 39097303 اطالع رسانی پزشکی  مدیر منابع علمی و دیریت منابع علمی و اطالع رسانی پزشکیم رسول نوریدکتر   

rm_sadri@mui.ac.ir 03500973 مسئول پشتیبانی اینترنت و منابع دیجیتال ستاد امور کتابخانه های دانشگاه رحمت اله صدری  

sci@mui.ac.ir 03050973 کارشناس مسئول علم سنجی واحد علم سنجی دانشگاه زهرا اطرج  

 sci@mui.ac.ir 09730305 کارشناس علم سنجی واحد علم سنجی دانشگاه ضیاییناهید 

 sci@mui.ac.ir 09730305 کارشناس علم سنجی واحد علم سنجی دانشگاه راحله طلوعی

 pub@mui.ac.ir 09730309 کارشناس انتشارات واحد انتشارات دانشگاه مریم شهیدی

 ارزیابی تحقیقات تو سعه ویت مدیر

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 kelishadi@med.mui.ac.ir 09730337 مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات رویا کلیشادیدکتر 

mirmoghtadaee@gmail.com 03060973 حوزه کارشناسان پژوهشیسرپرست  مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دکتر پریسا میرمقتدایی  

 a.vaezi@med.mui.ac.ir 09730306 سرپرست هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات یدکتر عاطفه واعظ

 Info.research@mui.ac.ir 09730306 کارشناس امور پژوهشی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات شهناز دهقان زاد

researchmanager@mui.ac.ir 03950973 پژوهشیار سامانه مسئولپژوهشی و امور کارشناس  مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات مریم افشاری  

arti@mail.mui.ac.ir 030973 و دبیر شورای ارزیابی طرح های تحقیقاتی  پژوهشی امور کارشناس مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات سارا آرتی 97 

Zshirani36@gmail.com 03080973 ، دستیار پژوهشی(پسادکترا)ثبت بیماری ها،پژوهشی امور کارشناس مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات اعظم شیرانی  

 shimaheidarye@gmail.com 09730366 های تحقیقاتیو دبیر شورای کارشناسی طرح پژوهشی امور کارشناس مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات شیما حیدری

و دبیر شورای  مسئول پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتیکارشناس  مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات مهشید تسلیمی

 تحقیقاتیمراکز  طرح های بررسی

Taslimi.mahshid@gmail.com 50097303  

     

 تحقیقات دانشجوییکمیته 

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 isrc@mui.ac.ir 00933697 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی شیوا مرتضویدکتر 

 isrc@mui.ac.ir 09730390 کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی سمیه تیموری

 isrc@mui.ac.ir 09730390 کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی تقواییمینا 



 مدیریت توسعه و فناوری

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد خانوادگینام و نام 

 a_zargar@med.mui.ac.ir 09730330 مدیر توسعه و فناوری مدیریت توسعه و فناوری دکتر انوشه زرگر خرازی

kkhdarani@gmail.com 30097303 فنی پارک فناوری سالمت سرپرست معاونت مدیریت توسعه و فناوری دکتر کوروش خسروی  

 sadeghi@rehab.mui.ac.ir 09730300 مدیر ارتباط دانشگاه با صنعت مدیریت توسعه و فناوری ابراهیم صادقیدکتر 

 fkolahdoozan@gmail.com 09730633 تجهیزات پزشکی مهارت هایمرکز  رئیس مدیریت توسعه و فناوری فرزانه کالهدوزان دکتر

 Niloofar_paknezhad3996@yahoo.com 09730633 تجهیزات پزشکی مهارت هایمرکز  کارشناس مدیریت توسعه و فناوری نیلوفر پاک نژادمهندس 

مالکیت  و کارشناس فناوری انتقال واحدمسوول  مدیریت توسعه و فناوری مرویمریم مهندس 

 فکری

technologh@mui.ac.ir 09730387 

 payanamini@gmail.com 09730386 مشاور حقوقی مالکیت فکری و تجاری سازی مدیریت توسعه فناوری مهندس پایان امینی

 digitalhealth@mui.ac.ir 03630633 کارشناس مسئول نوآوری سالمت دیجتال توسعه فناوریمدیریت  مهندس محبوبه شجاعی

 healthtech@mui.ac.ir 09730359 کارشناس مرکز رشد و پارک فناوری مدیریت توسعه فناوری نویده خزدوز

 Forouzan.mohamadi@gmail.com 09730300 دبیر شورای محصول محور مدیریت توسعه فناوری محمدی دکتر فروزان

و  کمیته جذب و پذیرش مراکز رشد  کارشناس مدیریت توسعه فناوری فرزانه پاک مهر

 پارک فناوری

pakmehrpar@gmail.com 09730363 

 m.jafari.oh@gmail.com 09730300 امور قراردادها کارشناس مدیریت توسعه فناوری جعفری مهدی مهندس

 00865339 -------------------- کارشناس امور اداری مراکز توسعه فناوری سالمت مدیریت توسعه فناوری شریفیمحسن 

 hic.tech@mui.ac.ir 09738300 سرپرست مرکز نوآوری سالمت مرکز نوآوری سالمت دکتر نسیم داداشی

 hic.tech@mui.ac.ir 09730399 سالمت کارشناس مرکز نوآوری سالمتمرکز نوآوری  زهرا حسینی

 ارتباط دانشگاه با صنعت   کارشناس سالمت نوآوری مرکز اللهیاری محمدعلی

 سالمت نوآوری مرکزکارشناس 

hic.tech@mui.ac.ir 09738390 

 pourfarzam@pharm.mui.ac.ir 09730335 سرپرست شورای بین الملل سازی پژوهش سازی پژوهشبین الملل  پورفرزاممرتضی دکتر 

 a.vaezi@med.mui.ac.ir 09738383 رئیس باشگاه پژوهشگران سالمت دانشگاه باشگاه پژوهشگران سالمت دکتر عاطفه واعظی

mailto:kkhdarani@gmail.com
mailto:sadeghi@rehab.mui.ac.ir
mailto:fkolahdoozan@gmail.com
mailto:payanamini@gmail.com
mailto:hic.tech@mui.ac.ir
mailto:hic.tech@mui.ac.ir
mailto:pourfarzam@pharm.mui.ac.ir


 

   دانشگاهامور مجالت   

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 nouri@mng.mui.ac.ir 09730309 سرپرست امور مجالت دانشگاه امور مجالت دانشگاه رسول نوریدکتر 

 کارشناس امور مجالت دانشگاه امور مجالت دانشگاه لیال حسینی

 بین الملل سازی پژوهشکارشناس 

 هیات علمی یاعضاتوانمندسازی  کارشناس

l.hosseiny3006@gmail.com 03097303  

 Mnkarimi3003@yahoo.com 09730308 مسئول دفتر مجله پژوهش در علوم پزشکی دفتر مجله پژوهش در علوم پزشکی مریم کریمی 

 ABR   vcr-office@med.mui.ac.ir 09730335 مسئول دفتر مجله ABRدفتر مجله  لیلی اله بخشیان

 ABRکارشناس دفتر مجله  ABRدفتر مجله  دوستیسمیه 

 کارشناس اعزام های علمی

 vcr-office@med.mui.ac.ir 09730335 

00059397 

 جامع تحقیقاتآزمایشگاه 

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 Mohammad.kh.ph@gmail.com 09730737 رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات آزمایشگاه جامع تحقیقات میرهندیسید حسین دکتر 

 Mohammad.kh.ph@gmail.com 09730737 مدیر داخلی آزمایشگاه جامع تحقیقات محمد خدادادی

 vajihe.azimian@gmail.com 09730737 سوپروایزر علمی آزمایشگاه جامع تحقیقات وجیهه عظیمیان

 Fr.jafary@yahoo.com 09730737 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه جامع تحقیقات فرزانه جعفری

 s.gharibi@alumni.iut.ac.ir 09730737 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه جامع تحقیقات شیما غریبی

 felor.sh@gmail.com 09730737 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه جامع تحقیقات فلوریا شکیبایی

 maryamkarimian3033@gmail.com 09730737 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه جامع تحقیقات مریم کریمیان

 El.mohammadi@pharm.mui.ac.ir 09730737 کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه جامع تحقیقات دکتر المیرا محمدی

mailto:vcr-office@med.mui.ac.ir
mailto:vcr-office@med.mui.ac.ir


 کمیته اخالق در پژوهش

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 shahriari@nm.mui.ac.ir 09730356 های زیست پزشکی مسئول دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش کمیته اخالق در پژوهش دکترمحسن شهریاری

 rec@mui.ac.ir 09730386 کمیته اخالقو آموزش مسئول پایش و ارزشیابی عملکرد  اخالق در پژوهشکمیته  مهناز عبدی نسب

های زیست پزشکی معاونت تحقیقات و  کارشناس کمیته اخالق در پژوهش کمیته اخالق در پژوهش دکتر زهرا فالح

 و پایان نامه های خارج دانشگاه فناوری

resrec@mui.ac.ir 09730353 

زیست پزشکی و  های اخالق در پژوهش کارگروه دانشگاهیکارشناس  کمیته اخالق در پژوهش هراتی نژادشیرین 

 تخلفات پژوهشی

rec@mui.ac.ir 09730303 

 rec@mui.ac.ir 09730307 نظارت اخالقی بر طرح های در حال اجرا کارشناس پژوهش در اخالق کمیته پروین ناظمی

zkhani00@gmail.com 35550973 دانشکده پزشکی های زیست پزشکی کمیته اخالق در پژوهش کارشناس پژوهش در اخالق کمیته زهرا خانی  

rec@mui.ac.ir 60097303 کارشناس دبیرخانه کمیته اخالق پژوهش در اخالق کمیته سمیه مزروعی  

 

تحقیقات و فناوری واحد فناوری اطالعات معاونت  

 تلفن الکترونیک پست سمت واحد نام و نام خانوادگی

 Marysadri33@gmail.com 09730358 معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعاتواحد  مسئول واحد رایانه مهندس مریم السادات صدری

M.ghaderi999@gmail.com 33909730 معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعات کارشناس واحد رایانه مهندس معصومه قادری  

Mehrdadfeazi@gmail.com 33909730 معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعات کارشناس واحد رایانه مهرداد فیضعلیمهندس    

33909730 -------------------------------- معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعات کارشناس واحد رایانه مهندس مینا موسوی  
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 امور اداری و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 m.jafari.oh@gmail.com 09730303 حوزه معاونت تحقیقات و فناوری و مسوول تدارکات رئیس اداره امور عمومی امور اداری جعفری مهدی مهندس

 Leili_a3030@yahoo.com 09730300 معاونت تحقیقات و فناوری مسئول دبیرخانه امور اداری لیال علیپور

00097303 -------------------- متصدی امور دفتری دبیرخانه معاونت تحقیقات و فناوری امور اداری غنی پورفلور   

 09730383 -------------------- فناوری و تحقیقات معاونت دبیرخانهنامه رسان  امور اداری قاسمعلی توکلی

 Hic.tech@mui.ac.ir 09730399 مور رفاهی معاونت تحقیقات و فناوری ارابط  امور اداری یحسینزهرا 

 Sayedmajid_emami@yahoo.com 09730363 معاونت تحقیقات و فناوریو بیمه تکمیلی  انباردار امور اداری امامی سید مجید

 Azizisaforam90@gmail.com 09730306 کارگزینی معاونت تحقیقات و فناوریمسوول  امور اداری عزیزی صفورا

 Kianizahram90@gmail.com 09730306 کارگزینی معاونت تحقیقات و فناوری امور اداری زهرا کیانی 

   معاونت تحقیقات و فناوری تدارکات   

68097303 ------------------- معاونت تحقیقات و فناوری کارپردازی تدارکات احمدی اکبر  

63097303 ------------------- معاونت تحقیقات و فناوری امین اموال تدارکات رسول محسنی  

08097303 ------------------- معاونت تحقیقات و فناوری  کارپردازی تدارکات مهدی حسینی سید  

 امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 Maryam.arabi3636@yahoo.com 09730306 سرپرست امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی اعرابی جشوقانی مریم

 09730380 ------------------- کارشناس امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی ایرانپور پیمان

90973038 ------------------- حسابدار طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی اعظم شهرنوی  

 09730659 ------------------- کارشناس امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی الهام عبدالهی

06097303 ------------------- کارشناس امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی مژگان واحدی  
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داألطباءـّـمؤیو مرکز اطالع رسانی علوم پزشکی   کتابخانه  

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 کتابخانه علی برومندمحمد دکتر 
 کتابخانه سیئر

 مور کتابخانه های دانشگاهأرئیس ستاد 
alemokhtar@lib.mui.ac.ir 05360973  

 makareminia@mui.ac.ir 09730763 مدیر کتابخانه کتابخانه محمد مکارمی نیا

جعفر متولی  سیدمهندس 

 امامی
 emami@mui.ac.ir 09730570 یا و نرم افزار کتابخانه انهیمسئول أمور را کتابخانه

 mr.hashemian556@gmail.com 09730735 مسئول بخش مشاوره اطالعات پژوهشی کتابخانه هاشمیان محمد رضادکتر

 rm_sadri@mui.ac.ir 09730350 تالیجیو منابع د نترنتیا یبانیمسئول پشت کتابخانه صدری اله رحمت

 - fshoraih@yahoo.com کتابداری ارشد کارشناس کتابخانه اصفهانی شریح فاطمه

rabani@lib.mui.ac.ir 60973073 اطالعات یمسئول بخش سازمانده کتابخانه ربانی طاهره  

 nouri@lib.mui.ac.ir 09730730 نامه ها انیپا یساز هیمسئول بخش نما کتابخانه نوری کبری

vahid@lib.muiac.ir 90973073 اطالعات یکارشناس بخش سازمانده کتابخانه دستجردی وحید فاطمه  

 Saeed.mahdavi6000@gmail.com 09730730 یکارشناس بخش اطالع رسان کتابخانه اصل مهدوی سعید

jadidi@lib.mui.ac.ir 30973073 اطالعات یکارشناس بخش سازمانده کتابخانه جدیدی علیرضا   

Rajabi.elham639@gmail.com 60973073 اطالعات یکارشناس بخش سازمانده کتابخانه رجبی الهام  

 - KTE masoumehrabie@yahoo.com یاتیعمل شیکارشناس پا کتابخانه ربیع معصومه

 Maryamsajadi0@gmail.com 09730737 و تولید محتوا  KTE عملیاتی پایش کارشناس کتابخانه سادات سجادیمریم 

 pouranpalik@yahoo.com 09730736-8 امانت بخش مسئول کتابخانه پالیک پوران

 fatemearabjafary@yahoo.com 09730736-8 بخش امانتکارشناس  کتابخانه جعفری عرب اطمهف

 Z_farzaneh@lib.mui.ac.ir 09730736-8 امانت بخش کارشناس کتابخانه زرمهر فرزانه

 masoomehbashi@gmail.com 09730736-8 امانت بخش کارشناس کتابخانه باشی معصومه

 mazaheri@lib.mui.ac.ir 09730733 کارشناس بخش ثبت اطالعات کتابخانه مظاهری شیوا

 nasernaderibani@gmail.com 09730033 منابع یکارشناس بخش آماده ساز کتابخانه بنی نادری ناصر



 Yaghoubi9760@gmail.com 09730036 ول بخش خدمات مرجع و پایان نامهمسئ کتابخانه یعقوبی احمد  

 Fatemehabbasi3033@gmail.com 09730538 کتابداری سکارشنا کتابخانه فاطمه عباسی

 l.beheshti3039@gmail.com 09730033 کارشناس دیجیتال سازی کتابخانه لیال بهشتی

 


