
 

 

 

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

 یجودکتر شقایق حق

 جوانمرد

sh_haghjoo@med.mui.ac.ir 03030973 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه معاونت تحقیقات و فناوری  

 دفتر معاونت تحقیقات و فناوریمدیریت و 

 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 

l.beheshti9102@gmail.com 03030973 فناوریمسئول دفتر معاونت تحقیقات و  معاونت تحقیقات و فناوری لیال کورنگ بهشتی  

00058663 

 مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری میترا ابرقوئیان

 کارشناس آموزش معاونت تحقیقات و فناوری

 آمار و اطالعات معاونت تحقیقات و فناوری کارشناس

abarghoian@lib.mui.ac.ir 03000973  

l.hosseiny9112@gmail.com 60097363 هیات علمی یکارشناس توانمندسازی اعضا معاونت تحقیقات و فناوری لیال حسینی  

 Maryam.teimoory@gmail.com 09730390 مسئول روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری معاونت تحقیقات و فناوری سمیه تیموری

mailto:sh_haghjoo@med.mui.ac.ir


 مدیریت منابع علمی و اطالع رسانی پزشکی

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

soleymani@mng.mui.ac.ir 39097303 مدیر منابع علمی و  اطالع رسانی پزشکی مدیریت منابع علمی و اطالع رسانی پزشکی سلیمانی محمدرضادکتر   

rm_sadri@mui.ac.ir 03000973 مسئول پشتیبانی اینترنت و منابع دیجیتال ستاد امور کتابخانه های دانشگاه رحمت اله صدری  

sci@mui.ac.ir 03000973 کارشناس مسئول علم سنجی دانشگاهواحد علم سنجی  زهرا اطرج  

 sci@mui.ac.ir 09730300 کارشناس علم سنجی واحد علم سنجی دانشگاه ناهید ضیایی

 sci@mui.ac.ir 09730300 کارشناس علم سنجی واحد علم سنجی دانشگاه راحله طلوعی

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

 تحقیقاتارزیابی  تو سعه ویت مدیر

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 ygheisari@gmail.com 09730337 مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دکتر یوسف قیصری

mirmoghtadaee@gmail.com 03030973 سرپرست حوزه کارشناسان پژوهشی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دکتر پریسا میرمقتدایی  

 Shahnazdehghanzad342@gmail.com 09730303 کارشناس امور پژوهشی مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات شهناز دهقان زاد

researchmanager@mui.ac.ir 03900973 پژوهشی )پژوهشیار(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 آرتی سارا 97 

Zshirani32@gmail.com 03060973 ، دستیار پژوهشی(پسادکترا)ثبت بیماری ها،پژوهشی امور کارشناس مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات اعظم شیرانی  

firozehshafiei@gmail.com 34097303 حقیقاتیهای تدبیر شورای کارشناسی طرحو  پژوهشی امور کارشناس مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات فیروزه شفیعی  

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

 تحقیقاتیمراکز  طرح های بررسی

res.centers@mui.ac.ir 00097303  

 کمیته تحقیقات دانشجویی

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 isrc@mui.ac.ir 00933497 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی شیوا مرتضویدکتر 

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

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



 مدیریت توسعه و فناوری

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

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

 kkhdarani@gmail.com 09730309 سالمتمدیر فنی پارک فناوری  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 09730333 تجهیزات پزشکی مهارت هایمرکز  رئیس مدیریت توسعه و فناوری مهندس فرزانه کالهدوزان

 technologh@mui.ac.ir 09730367 مالکیت فکری -کارشناس فناوری مدیریت توسعه و فناوری مرویمریم مهندس 

 payanamini@gmail.com 09730363 مشاور حقوقی مالکیت فکری و تجاری سازی توسعه فناوری مدیریت مهندس پایان امینی

 digitalhealth@mui.ac.ir 03330433 کارشناس مسئول نوآوری سالمت دیجتال مدیریت توسعه فناوری مهندس محبوبه شجاعی

 healthtech@mui.ac.ir 09730309 کارشناس مرکز رشد و پارک فناوری توسعه فناوریمدیریت  نویده خزدوز

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

 pakmehrpar@gmail.com 09730343 کارشناس فناوری مدیریت توسعه فناوری فرزانه پاک مهر

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

 00640339 -------------------- کارشناس امور اداری مراکز توسعه فناوری سالمت مدیریت توسعه فناوری محسن شریفی

 hic.tech@mui.ac.ir 09736300 سالمتسرپرست مرکز نوآوری  مرکز نوآوری سالمت دکتر نسیم داداشی

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

 hic.tech@mui.ac.ir 09736390 سالمت نوآوری مرکز کارشناس سالمت نوآوری مرکز اللهیاری محمدعلی

 a.vaezi@med.mui.ac.ir 09736363 رئیس باشگاه پژوهشگران سالمت دانشگاه باشگاه پژوهشگران سالمت دکتر عاطفه واعظی

 pourfarzam@pharm.mui.ac.ir 09730330 سرپرست شورای بین الملل سازی پژوهش بین الملل سازی پژوهش پورفرزاممرتضی دکتر 

 کارشناس اعزام های علمی بین الملل سازی پژوهش نیلوفر پاک نژاد

 کارشناس بین الملل سازی پژوهش
Niloofar_paknezhad0222@yahoo.com 09730330 
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   امور مجالت دانشگاه  

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد خانوادگینام و نام 

  kelishadi@med.mui.ac.ir سرپرست امور مجالت دانشگاه امور مجالت دانشگاه دکتر رویا کلیشادی

 roghazavi@gmail.com 09730309 کارشناس امور مجالت دانشگاه امور مجالت دانشگاه رقیه قضاویدکتر 

 shirani_ir@yahoo.com 09730309 کارشناس امور مجالت دانشگاه امور مجالت دانشگاه دکتر فاطمه شیرانی

 Mnkarimi9113@yahoo.com 09730306 مسئول دفتر مجله پژوهش در علوم پزشکی دفتر مجله پژوهش در علوم پزشکی مریم کریمی باغملکی

 ABR   vcr-office@med.mui.ac.ir 09730330 مسئول دفتر مجله ABRدفتر مجله  لیلی اله بخشیان

 ABR  vcr-office@med.mui.ac.ir 09730330کارشناس دفتر مجله  ABRدفتر مجله  دوستیسمیه 

00009397 

 آزمایشگاه جامع تحقیقات

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد خانوادگینام و نام 

 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 تحقیقات آزمایشگاه جامع 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 جامع تحقیقات آزمایشگاه فلوریا شکیبایی

 maryamkarimian9103@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
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 کمیته اخالق در پژوهش

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 shahriari@nm.mui.ac.ir 09730304 های زیست پزشکی مسئول دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش کمیته اخالق در پژوهش محسن شهریاریدکتر

 rec@mui.ac.ir 09730364 کمیته اخالقو آموزش مسئول پایش و ارزشیابی عملکرد  کمیته اخالق در پژوهش 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 09730303 

زیست پزشکی و  های اخالق در پژوهش کارگروه دانشگاهیکارشناس  اخالق در پژوهش کمیته شیرین هراتی نژاد

 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

zkhani14@gmail.com 30000973 دانشکده پزشکی های زیست پزشکی کمیته اخالق در پژوهش کارشناس پژوهش در اخالق کمیته زهرا خانی  

 rec@mui.ac.ir 09730307 کارشناس دبیرخانه کمیته اخالق پژوهش در اخالق کمیته سمیه مزروعی

 

تحقیقات و فناوری واحد فناوری اطالعات معاونت  

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 Marysadri39@gmail.com 09730306 معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعات کارشناس واحد رایانه مهندس مریم السادات صدری

M.ghaderi229@gmail.com 33909730 معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعات کارشناس واحد رایانه مهندس معصومه قادری  

33909730 -------------------------------- معاونت تحقیقات و فناوری  فناوری اطالعات کارشناس واحد رایانه مهرداد فیضعلیمهندس    
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 امور اداری و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 Mn_9023@yahoo.com 09730303 حوزه معاونت تحقیقات و فناوری و مسوول تدارکات سرپرست امور اداری امور اداری جوادیان مهدی

 Leili_a9101@yahoo.com 09730300 معاونت تحقیقات و فناوری مسئول دبیرخانه امور اداری لیال علیپور

 09730394 -------------------- متصدی امور دفتری دبیرخانه معاونت تحقیقات و فناوری امور اداری غنی پورفلور 

 09730363 -------------------- فناوری و تحقیقات معاونت دبیرخانهنامه رسان  امور اداری قاسمعلی توکلی

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

 Sayedmajid_emami@yahoo.com 09730333 اموال معاونت تحقیقات و فناوری امین امور اداری امامی سید مجید

 Azizisaforam21@gmail.com 09730303 کارگزینی معاونت تحقیقات و فناوری امور اداری عزیزی صفورا

   معاونت تحقیقات و فناوری تدارکات   

36097303 ------------------- معاونت تحقیقات و فناوری کارپردازی تدارکات احمدی اکبر  

60097303 ------------------- معاونت تحقیقات و فناوری کارپردازی تدارکات رسول محسنی  

60097303 ------------------- معاونت تحقیقات و فناوری  انباردار  تدارکات سیدمهدی حسینی  

 امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

 Maryam.arabi0232@yahoo.com 09730304 سرپرست امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی اعرابی جشوقانی مریم

09730360-69 ------------------- کارشناس امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی ایرانپور پیمان  

09730360-69 ------------------- حسابدار طرح های تحقیقاتی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی اعظم شهرنوی  

09730360-69 ------------------- کارشناس امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی الهام عبدالهی  

09730360-69 ------------------- کارشناس امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری  امور مالی مژگان واحدی  
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http://kartabl5.mui.ac.ir/Applications/Automation/DocumentManager/Loader.aspx?c=110001&g=f7daafda-74e5-ad23-51c2-e8525b0e36e0&sg=7c48f1ee-18c0-4406-84b0-3ad426ce5aee&w=97302d2e-4954-1e2c-55eb-12281333417e&Callback=SelectReceiverHelper.StandaloneModeSelectCallback
http://kartabl5.mui.ac.ir/Applications/Automation/DocumentManager/Loader.aspx?c=110001&g=f7daafda-74e5-ad23-51c2-e8525b0e36e0&sg=7c48f1ee-18c0-4406-84b0-3ad426ce5aee&w=97302d2e-4954-1e2c-55eb-12281333417e&Callback=SelectReceiverHelper.StandaloneModeSelectCallback


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کتابخانه مرکزی  

 تلفن پست الکترونیک سمت واحد نام و نام خانوادگی

alemokhtar@lib.mui.ac.ir 00340973 االطباء یدریاست کتابخانه مؤ کتابخانه  محمد جواد آل مختار  

 rm_sadri@mui.ac.ir 09730300 فناوری اطالعات کارشناس کتابخانه  صدری اله رحمت

 fshoraih@yahoo.com 09730730  شناسی دانش و اطالعات علم ارشد کارشناس کتابخانه  اصفهانی شریح فاطمه

 rabani@lib.mui.ac.ir 09730733 نویسی فهرست مسئول کتابخانه  ربانی طاهره

 nouri@lib.mui.ac.ir 09730730 (اه نامه پایان سازی نمایه مسئول)فهرستنویسی بخش ارشد کارشناس کتابخانه  نوری کبری

 vahid@lib.muiac.ir 09730730 (ها نامه پایان سازی نمایه)فهرستنویسی بخش ارشد کارشناس کتابخانه  دستجردی وحید فاطمه

 Saeed.mahdavi0333@gmail.com 09730730 رسانی اطالع بخش مسئول کتابخانه  اصل مهدوی سعید

jadidi@lib.mui.ac.ir 30973073 فهرستنویسی بخش کارشناس کتابخانه  جدیدی علیرضا   

 Rajabi.elham013@gmail.com 09730730 کارشناس بخش فهرستنویسی کتابخانه  رجبی الهام

 masoumehrabie@yahoo.com 09730737 عملیاتی پایش کارشناس کتابخانه  ربیع معصومه

 pouranpalik@yahoo.com 09730734 امانت بخش مسئول کتابخانه  پالیک پوران

 fatemearabjafary@yahoo.com 09730734 امانت بخش ارشد کارشناس کتابخانه  جعفری عرب اطمهف

 Z_farzaneh@lib.mui.ac.ir 09730734 امانت بخش کارشناس کتابخانه  زرمهر فرزانه

 masomehbashi@yahoo.com 09730734 امانت بخش کارشناس کتابخانه  باشی معصومه

 Fsa.kassae@gmail.com 09730730 اطالعاتی مشاوره بخش کتابدار کتابخانه  کسائی السادات فهیمه

 mazaheri@lib.mui.ac.ir 09730733 کتابدار کتابخانه  مظاهری شیوا

ghodusi@yahoo.com 00973073 کتابدار کتابخانه  قدوسی بهانه  

 nasernaderibani@gmail.com 09730736 کتابدار کتابخانه  بنی نادری ناصر

 09730734 ------------------- امانت بخش کارشناس کتابخانه  یعقوبی احمدرضا 

 


