جدول اطالعات مصاحبه دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال تحصیلی 79-79

ردیف

رشته آزمون کتبی

نام مرکز تحقیقات

ظرفیت

نام استاد

زمان

ساعت

محل برگزاری جلسه

مصاحبه
1

اپیدمیولوژی

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد

1

دکتر رضا ملک زاده

69/4/02

8تا12

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد -خیابان كارگر شمالي،
خیابان جالل آل احمد ،بیمارستان دكتر شریعتي

0

اپیدمیولوژی

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد

1

دکتر اکرم پورشمس

69/4/02

8تا12

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد -خیابان كارگر شمالي،
خیابان جالل آل احمد ،بیمارستان دكتر شریعتي

3

انگل شناسی پزشکی

انگلهای بومی ایران

1

دکتر محمدباقر رکنی

69/4/02

8تا12

مرکز انگلهای بومی -خیابان كارگرشمالي نرسیده به
بلواركشاورز،ساختمان مراكز تحقیقاتي دانشگاه ،پالک 7451

4

انگل شناسی پزشکی

انگلهای بومی ایران

1

دکتر مهدی محبعلی

69/4/02

8تا12

مرکز انگلهای بومی -خیابان كارگرشمالي نرسیده به
بلواركشاورز،ساختمان مراكز تحقیقاتي دانشگاه ،پالک 7451

5

ایمنی شناسی
پزشکی

نقص ایمنی کودکان

1

دکتر اصغر آقامحمدی

69/4/00

6تا11

مرکز نقص ایمنی کودکان -انتهای بلوار كشاورز ،خیابان دكتر محمد
قریب ،پالک 26بیمارستان مركز طبي كودكان

9

باکتری شناسی
پزشکی

بیماریهای عفونی اطفال

1

دکترستاره ممیشی
خانلق

69/4/02

6تا11

مرکز عفونی اطفال -انتهای بلوار كشاورز ،خیابان دكتر محمد قریب،
پالک 26بیمارستان مركز طبي كودكان

7

بهداشت محیط

محیط زیست -آلودگی هوا

1

دکتر کاظم ندافی

69/4/01

8تا13

پژوهشکده محیط زیست -خیابان كارگرشمالي نرسیده به
بلواركشاورز،ساختمان مراكز تحقیقاتي دانشگاه ،پالک  ،7451طبقه هشتم

8

بهداشت محیط

محیط زیست -آلودگی هوا

1

دکتر رامین نبی زاده

69/4/01

8تا13

پژوهشکده محیط زیست -خیابان كارگرشمالي نرسیده به
بلواركشاورز،ساختمان مراكز تحقیقاتي دانشگاه ،پالک  ،7451طبقه هشتم

6

بهداشت محیط

محیط زیست-کیفیت آب

1

دکتر علیرضا مصداقی
نیا

69/4/01

8تا13

پژوهشکده محیط زیست -خیابان كارگرشمالي نرسیده به
بلواركشاورز،ساختمان مراكز تحقیقاتي دانشگاه ،پالک  ،7451طبقه هشتم

12

بهداشت محیط

محیط زیست-کیفیت آب

2

دکتر سید جمال
الدین شاه طاهری

69/4/01

8تا13

پژوهشکده محیط زیست -خیابان كارگرشمالي نرسیده به
بلواركشاورز،ساختمان مراكز تحقیقاتي دانشگاه ،پالک  ،7451طبقه هشتم

11

بینایی سنجی

چشم پزشکی

1

دکتر محمود جباروند
بهروز

69/4/00

8تا12

مرکز چشم پزشکی-خیابان کارگر جنوبی-میدان قزوین –
بیمارستان چشم پزشکی فارابی -مرکز تحقیقات چشم پزشکی
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10

پرستاری

مراقبتهای پرستاری ومامایی

1

دکتر ناهید دهقان
نیری

69/4/01

12تا10

13

پزشکی مولکولی

ایمنولوژی ،آسم و آلرژی

1

دکتر زهرا پورپاک

69/4/01

8تا6

متمرکز-پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد -خیابان کارگر
شمالی ،خیابان جالل آل احمد،بیمارستان دکتر شریعتی

14

پزشکی مولکولی

پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد

1

دکتر رضا ملک زاده

69/4/01

8تا6

متمرکز-پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد -خیابان کارگر

15

زیست فناوری
پزشکی

پوست و سلولهای بنیادی

1

دکتر محمدعلی
نیلفروش زاده

69/4/00

12تا10

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم  -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

19

زیست فناوری
پزشکی

پوست وجذام

1

دکتر علیرضا فیروز

69/4/00

12تا10

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

17

زیست فناوری
پزشکی

چاقی و عادات غذایی

1

دکتر شیرین حسنی
رنجبر

69/4/00

12تا10

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم  -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

18

ژنتیک پزشکی

چاقی و عادات غذایی

1

دکتر مهسا محمدآملی

69/4/01

12تا10:32

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

16

سم شناسی

علوم داروئی

1

دکتر محمد عبدالهی

69/4/02

8تا12:32

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات--خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

02

سم شناسی

نانو فناوری

1

دکترسید ناصر استاد

69/4/02

11:15تا13:15

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات--خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

01

سیاستگذاری
سالمت

بهره برداری از دانش سالمت

1

دکتر سیدرضا
مجدزاده

69/4/02

12تا11

مرکز بهره برداری از دانش سالمت -خیابان كارگر – خیابان نصرت
شرقي -پالک 76

مرکز پرستاری و مامائی -میدان توحید ،خیابان میرخانی(نصرت
شرقی)،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

شمالی ،خیابان جالل آل احمد،بیمارستان دکتر شریعتی
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00

شیمی دارویی

علوم داروئی

1

دکتر علیرضا فرومدی

69/4/02

8تا12،32

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات--خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

03

علوم اعصاب

روانپزشکی

1

دکتر محمدرضا
محمدی

69/4/01

6تا10

متمرکز-پژوهشکده علوم اعصاب -انتهای بلوار كشاورز،ضلع
شمالي درب شرقي مجتمع بیمارستاني امامي خمیني(ره) ،ساختمان
پژوهشکده بازتواني عصبي(ریحانه)

04

علوم اعصاب

روانپزشکی

1

دکتر شاهین
آخوندزاده

69/4/01

6تا10

متمرکز-پژوهشکده علوم اعصاب -انتهای بلوار كشاورز،ضلع
شمالي درب شرقي مجتمع بیمارستاني امامي خمیني(ره) ،ساختمان
پژوهشکده بازتواني عصبي(ریحانه)

05

علوم اعصاب

ضایعات مغزی نخاعی

1

دکتر احمدرضا دهپور

69/4/01

6تا10

متمرکز-پژوهشکده علوم اعصاب -انتهای بلوار كشاورز،ضلع
شمالي درب شرقي مجتمع بیمارستاني امامي خمیني(ره) ،ساختمان
پژوهشکده بازتواني عصبي(ریحانه)

09

علوم سلولی
کاربردی

بیوسنسور

1

دکتر آزاده ابرهیم
حبیبی

69/4/01

12تا10:32

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

07

علوم سلولی
کاربردی

ضایعات مغزی نخاعی

1

دکتر جعفر آی

69/4/01

12تا10:32

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

08

علوم سلولی
کاربردی

غدد و متابولیسم

1

دکتر باقر الریجانی

69/4/01

12تا10:32

متمرکز-پژوهشگاه غدد و متابولیسم -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

06

فارماکوگنوزی

گیاهان دارویی

1

دکتر محمد شریف
زاده

69/4/02

12:32تا11:15

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

32

فارماکولوژی

پوست و سلولهای بنیادی

1

دکتر پروین منصوری

69/4/02

14:32تا15:12

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

31

فارماکولوژی

طب تجربی

1

دکتر احمدرضا دهپور

69/4/02

13:45تا14:32

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57
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30

فارماکولوژی

علوم داروئی

1

دکتر محمد عبدالهی

69/4/02

8تا12:32

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

33

فارماکولوژی

علوم داروئی

1

دکتر محمد شریف
زاده

69/4/02

8تا12،32

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

34

فیزیک پزشکی

علوم و تکنولوژی در پزشکی

1

دکتر محمدعلی
عقابیان

69/4/00

8تا12

مرکز علوم و تکنولوژی در پزشکی -انتهای بلوار کشاورز
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ضلع شمال شرقی بیمارستان
ساختمان دکتر کابلی

35

فیزیولوژی

پوست وجذام

1

دکتر علیرضا فیروز

69/4/01

11تا10

مرکز پوست و جذام-بلوار کشاورز-خیابان نادری-تقاطع خیابان
طالقانی-مرکز تحقیقات پوست و جذام

39

مطالعات اعتیاد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد

2

دکتر آفرین رحیمی
موقر

69/4/00

6تا11

مرکز مطالعات اعتیاد -خیابان کارگر جنوبی -میدان قزوین-

37

مهندسی بافت

غدد و متابولیسم

1

دکتر حسین فخرزاده

69/4/01

12تا10:32

38

مهندسی
پزشکی(بایوالکتریک)

علوم و تکنولوژی در پزشکی

1

دکتر محمدعلی
عقابیان

69/4/01

13تا14

مرکز علوم و تکنولوژی در پزشکی -انتهای بلوار کشاورز
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ضلع شمال شرقی بیمارستان
ساختمان دکتر کابلی

36

نانوفناوری دارویی

نانو فناوری

1

دکتر محمد حسین
قهرمانی

69/4/02

11:15تا13:15

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

42

نانوفناوری دارویی

نانو فناوری

1

دکتر رسول دیناروند

69/4/02

11:15تا13:15

متمرکز-آزمایشگاه جامع تحقیقات  -خیابان ایتالیا ،حدفاصل
خیابان قدس و وصال ،پالک57

41

ویروس شناسی
پزشکی

ایدز

1

دکتر مینو محرز

69/4/02

8تا12

مرکز ایدز -بلوار کشاورز ،بیمارستان امام خمینی (ره) ،جنب

بیمارستان فارابی
متمرکز-پژوهشگاه غدد -و متابولیسم -خیابان کارگر شمالی،
خیابان جالل آل احمد ،حد فاصل بیمارستان شریعتی و دانشکده
علوم اجتماعی،پژوهشگاه غددو متابولیسم-طبقه سوم

ساختمان عفونی

