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ردیف

ظرفیت

نام مرکز تحقیقات

نام استاد

رشته تخصصی استاد
راهنما
داروشناسي و سم

1

علوم داروئی

2

دكتر محمد عبدالهي

شناسي

1

دكتر علیرضا

شیمي دارویي

فرومدی
1

دكتر محمد شریف
زاده

1

2

هوا

دكتر رامین نبي
1

زاده

دكتر علیرضا

 -1سم شناسي
Toxicology and Diseases
 -2فارماكولوژی
سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي
تركیبات آلي

شیمي دارویي

فارماكولوژی

نوروساینس

فارماكولوژی

مهندسي بهداشت محیط

اثرات آلودگي هوا بر سالمت

بهداشت محیط

محیط زیست -آلودگی

1

3

دكتر كاظم ندافي

حیطه پژوهشی
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آلودگي هوا
مهندسي بهداشت محیط

بهداشت محیط
گندزداها و پاک كننده ها

مهندسي بهداشت محیط

مدیریت آب

بهداشت محیط

مصداقي نیا

محیط زیست-كیفیت آب
2

دكتر سید جمال

مهندسي بهداشت حرفه

الدین شاه طاهری

ای( گرایش سم شناسي)

Trace residue analysis of
pollutants

بهداشت محیط
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ردیف

ظرفیت

نام مرکز تحقیقات

1

4

غدد و متابولیسم

5

بیوسنسور

6

چاقی و عادات غذایی

نام استاد

دكتر باقر الریجاني

رشته تخصصی استاد
راهنما

فوق تخصص غدد و

سلولهای بنیادی و باز ساختي در

متابولیسم

حوزه غدد و متابولیسم

بیماریهای قلب عروق –
1

1

1

دكتر حسین

فلوشیپ  -فوق تخصصي

فخرزاده

الکتروفیزیولوژی قلب

دكتر آزاده ابرهیم
حبیبي
دكتر شیرین حسني
رنجبر

حیطه پژوهشی

بیوشیمي
فوقتخصص غدد و
متابولیسم
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علوم سلولي كاربردی

بیماریهای قلب و عروق  ،طب
سالمندان و سالمندیRegenerative ،

مهندسي بافت

( medicineطب نوپدید) ،چاپ زیستي
و چاپگرهای زیستي ،مهندسي بافت

مطالعات  omicsدر حوزه غدد

علوم سلولي كاربردی
زیست فناوری پزشکي

غدد ،چاقي و سندرم متابولیسم

ژنتیک پزشکي
1

دكتر مهسا

ژنتیک پزشکي

ژنتیک

محمدآملي

2

7

دكتر رضا ملک زاده

پژوهشکده بیماریهای

فوق تخصص گوارش و
كبد

سرطان های دستگاه گوارش ،بیماری

 -1پزشکي مولکولي

های كبد ،بیماری های غیرواگیر

 -2اپیدمیولوژی

گوارش و كبد
1

دكتر اكرم
پورشمس

فوق تخصص گوارش و
كبد

اپیدمیولوژی
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ایمنولوژی ،آسم و

ظرفیت

8

نام مرکز تحقیقات

1

آلرژی

نام استاد

دكتر زهرا پورپاک

رشته تخصصی استاد

حیطه پژوهشی

راهنما
ایمونولوژی

سلولي و مولکولي
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پزشکي مولکولي
 -1زیست فناوری پزشکي

9

پوست وجذام

2

دكتر علیرضا فیروز

درماتولوژی

بیومترولوژی پوست
 -2فیزیولوژی
نوروفارماكولوژی (وابستگي های

دكتر احمدرضا

 11طب تجربی

1

دهپور

دارویي)
فارماكولوژی

نوروفارماكوژنتیک

فارماكولوژی

كلینیکال فارماكولوژی

دكتر احمدرضا

1

دهپور

فارماكولوژی

 11ضایعات مغزی نخاعی

1

دكتر جعفر آی

بافت شناسي -مهندسي
بافت

اختالالت حافظه

علوم اعصاب

سلول درماني

علوم سلولي كاربردی

دارورساني )(Drug Delivery
بیومواد )(Bio material
مهندسي بافت

مهندسي بافت
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نام مرکز تحقیقات

نام استاد

1

دكتر محمدعلي

رشته تخصصی استاد
راهنما

حیطه پژوهشی
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دست یابي به روش های نوین
بیماری های پوست و مو

نیلفروش زاده

12

زخم ها و سایر آسیب ها

پوست و سلولهای

اختالالت پوست ،مو و ناخن ،روش

بنیادی
1

دكتر پروین

بیماری های پوست و مو

منصوری

13

علوم و تکنولوژی در

2

پزشکی

1

دكتر محمدعلي
عقابیان

Neuro Imaging

دكتر رسول

1

1

15

روانپزشکی

داروسازی–
فارماسیوتیکس

دكترسید ناصر

سم شناسي –

استاد

داروشناسي

آنالیز آماری تصاویر پزشکي
تصویربرداری مولکولي یا MRI

مهندسي پزشکي(بایوالکتریک)
فیزیک پزشکي

نانوفناوری دارویي :طراحي و بررسي
برون تني و درون تني سیستم های

نانوفناوری دارویي

دارورساني نانو
ارزیابي سمیت سلولي و حیواني
ساختارهای نانو جهت دارو درماني

 -1سم شناسي
 -2نانوفناوری دارویي

دكتر محمد حسین

داروسازی –

ارزیابي سمیت سلولي و حیواني

 -1نانوفناوری دارویي

قهرماني

سم شناسي

ساختارهای نانو جهت دارو درماني

-2بیوتکنولوژی دارویي

دكتر محمدرضا
1

های تشخیصي ،عوامل تاثیرگذار بر

فارماكولوژی

روی بیماری ها و بخش های جمعیتي

فیزیک پزشکي

دیناروند

 14نانو فناوری

تشخیصي و درماني در مو و ناخن،

زیست فناوری پزشکي

محمدی

كارآزمایي بالیني
فوق تخصص روانپزشکي

اپیدمیولوژی روانپزشکي

كودک و نوجوان

زندگي درماني

علوم اعصاب
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ردیف

ظرفیت

نام مرکز تحقیقات

نام استاد
دكتر شاهین

1

 16نقص ایمنی كودكان

1

مركز ملی مطالعات

2

17

18

19

اعتیاد

بیماریهای عفونی اطفال

بهره برداری از دانش
سالمت

1

آخوندزاده
دكتر اصغر
آقامحمدی
دكتر آفرین رحیمي
موقر

21

چشم پزشکی

21

ایدز

1

22

مراقبتهای پرستاری
ومامایی

ایمونولوژی بالیني

بیماریهای نقص ایمني

روانپزشکي MPH ،

اعتیاد و روانپزشکي

خانلق

عفوني كودكان

میکروبیولوژی و بیماریهای عفوني

اپیدمیولوژی

سیاستگذاری آگاه از شواهد

مجدزاده

جباروند بهروز

دكتر مینو محرز

دكتر ناهید دهقان

1

نوروسایکوفارماكولوژی

سایکوفارماكولوژی

دكترستاره ممیشي

دكتر محمود

1

راهنما

حیطه پژوهشی

فوق تخصص بیماریهای

دكتر سیدرضا

1

رشته تخصصی استاد

نیری

محور پژوهشی مورد تایید

علوم اعصاب

ایمني شناسي پزشکي

مطالعات اعتیاد

باكتری شناسي پزشکي

سیاستگذاری سالمت

بینایي سنجي
فوق تخصص قرنیه

متخصص بیماریهای
عفوني و گرمسیری

پرستاری

قرنیه و سگمان قدامي

اچ.آی ،وی/ایدز

ویروس شناسي پزشکي

تحقیقات  ، RTCمیکس متد و كیفي

پرستاری
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ردیف

ظرفیت

نام مرکز تحقیقات

نام استاد

رشته تخصصی استاد
راهنما

حیطه پژوهشی

محور پژوهشی مورد تایید

اختالالت  Neurodegeneretionو
دكتر محمد شریف
23

گیاهان دارویی

1

24

انگلهای بومی ایران

2

زاده

فارماكولوژی

عوامل مؤثر بر كاهش اختالالت

فارماكوگنوزی

نوروژنراسیون و ارزیابي ماركرهای
مولکولي مربوطه

دكتر مهدی محبعلي
دكتر محمدباقر
ركني

انگل شناسي پزشکي

لیشمانیوزهای جلدی و احشایي

انگل شناسي پزشکي

انگل شناسي پزشکي

كرم شناسي

انگل شناسي پزشکي

