
 3از  1صفحه     (02/12/1401خرین ویرایش )آکارشناسان پژوهشی ارتباط با           

 

 (024پیش شماره زنجان )کارشناسان پژوهشی اطالعات تماس 
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1 
)پایان نامه دکترا  خانم رویا غالمی منفرد

 عمومی(
 Rps_med7 33140352 دانشكده پزشكی

2 

خانم شیوا رستمخانی ) طرح های بالینی، 

دستیاری: زنان و زایمان، قلب و پایان نامه 

 عروق، رادیولوژی، داخلی، جراحی(

 Rps_med1 33140260  دانشكده پزشكی

3 
پایان نامه دستیاری: خانم دکتر صغرا موسوی )

مغز و اعصاب، اعصاب و روان/روانپزشكی، طب 

 اورژانس، بیهوشی، عفونی، اطفال(
 Rps_med9 33140304 دانشكده پزشكی

4 

  یمیقد نیرحسیام یآقا

، طرح ها علوم PHDارشد و  ینامه ها انی)پا

 (هیپا

 Rps_med4 33140323 دانشكده پزشكی

 خانم زهرا روا 5
دانشكده داروسازی، مرکز تحقیقات نانو فناوری 

 مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی، دارویی

37-33473635 

 345داخلی 

Rps_pharma 
Rps_rc2 
Rps_rc6 

 Rps_dent1 33148217 دانشكده دندانپزشكی خانم شهال مرادی 6

 Rps_dent2 33148215 دانشكده دندانپزشكی خانم سارا رمضان جماعت 7

 Rps_nursing3 33148261 دانشكده پرستاری و مامایی خانم نفیسه حدادی 8

 دانشكده بهداشت خانم آرزو رفیعی 9
2-33781300 

  239داخلی 
Rps_paramedicine 

 پیراپزشكیدانشكده  خردجوخانم رویا  10
33470051  

 215داخلی 
Rps_para 

 rps_nursing_abhar 35244810 دانشكده پرستاری ابهر خانم سیده زینب احمدی 11

 Rps_rc1 33739028 متابولیكبیماریهای مرکز تحقیقات  فرزانه کریمی خانم 12

 Rps_ac2 33023231 صرولیع پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان خانم معصومه محمدی 13
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 (024پیش شماره زنجان )کارشناسان پژوهشی اطالعات تماس 

 نام کاربری در سمات شماره تماس محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 Rps_mos 33131052 پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان موسوی اکرم نجفی و سمیه محبیخانم  14

 33544001 پایگاه توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بهشتی میرانینادر آقای  15

 Rps_beh  208داخلی 

 فناوری داروییمرکز تحقیقات زیست  دین محمدیفریده خانم  16
37-33473635 

  222داخلی 
Rps_rc5 

 Rps_rc32 33156137 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت زهره بیگدلیخانم  17

 Rps_rc3 33156183 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت خانم سمیه پوکاله 18

 Rps_rc31 33156135 بر سالمت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر خانم سهیال دولتی 19

 خانم روح انگیز صفری 20
 مرکز رشد فناوریهای دارویی

 توسعه فناوری سالمتمرکز 
33156108 Rps_icpt 

Rps_htdc 

 Rps_icht 33156111 رشد فناوری سالمت مرکز  خانم المیرا گلمحمدی 21

 Rps_edc 33781300 )پژوهش در آموزش( EDC خانم نسرین جهانگیری 22

 Rps_srq 33014114 کمیته تحقیقات دانشجویی زهرا خلجیخانم  23

 Rps_mega1 33445550 مگا پروژه )تحول در آموزش( خانم مژده مطلبی 24

 خانم دکتر اعظم حیدری 25
 پزشكیهای زیست در پژوهشکمیته اخالق 

 رسیدگی به تخلفات پژوهشی
33156144 Rps_v20 

 Rps_vp32 33156132 شورای پژوهش دانشگاه فیضیخانم سوسن  26

 Rps_vp6 33156131 شورای پژوهش دانشگاه خانم ثریا محمدی 27

 33156105 دبیرخانه شورای پژوهش، HSRشورای  خانم فیروزه سلطان محمدی 28
Rps_vp22 
Rps_vp4 

 Rps_vp3 33156176 )عقد قرار داد و اقساط( دبیرخانه شورای پژوهش آقای مهندس مهدی قدیمی 29

 Rps_vp5 33156138 )عقد قرار داد و اقساط( دبیرخانه شورای پژوهش آقای مهندس وحید فالح 30

 Tarjoman 33014108 کارشناس ترجمان دانش خانم سمیرا برجی 31
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 Project_admin 33156161 مدیر سامانه سمات خانم مهندس لیال رستملو 32
 


