
    سمت وظایف  ماس شماره ت
 

 نام و نام خانوادگ

 
81634071 

 

 

ي پرونده هاي دانشجويان  و  اسكن •
ي دانشگاهPh.Dبايگان 

 . در سامانه معاونت آموزش 

 هما  •
 

ارتقاء    هنگ و كميته  ي 
تحقيقان  مراكز  ي 

 
هماهنگ ، شوراي  تكميلي تحصيالت  اعضاي شوراي  با 

 جهت يادآوري جلسات 

ي به اعضاي هيأت علمي پژوهش   •
 

 ايميل كارگاه هاي فرهنگ

ي مقاالت جهت جلسه شوراي تحصيالت تكميلي ك •  پ 

ی درخواست ، مکاتبات اداري •  د واحاقالم مورد نياز  و پیگیر

 
 مسئول دفی  
 مراکز 

 
هماهنگ

 تحقیقان  
  

 
 رسکار خانم  
ف توسل   ارس 

 
81633695 

 

 ارتقاء اعضاء هیات علم پژوهش   •

 تحقیقان  و پژوهشکده و پژوهشگاه تاسیس مراکز  •

 غیر دولپ   •
 تاسیس مراکز تحقیقان 

 ارزشیانی مراکز تحقیقان   •

،رئیس و معاون مرکز تحقیق •  ات صدور احکام اعضاء شورای پژوهش 

 
 کارشناس 
ارتقاء اعضاء  
هیات علم  
 پژوهش   

تاسیس مراکز  
تحقیقان  و 
 پژوهشکده ها 

 
 رسکار خانم  
 مهسا قوشچ  

 
81634064 

 
 

 

 جذب اعضاء هیات علم پژوهش   •

 جذب اعضاء هیات علم وابسته  •

ی •  جذب پژوهشگر پسا دکی 

 ترفیع اعضاء هیات علم پژوهش   •

 عضویت دوگانه اعضاء هیات علم پژوهش   •

 فرصت مطالعان  اعضاء هیات علم پژوهش   •

 شعاع به جای کارت زن  اعضاء هیات علم پژوهش  •

 
 کارشناس 

هیات  جذب 
 علم پژوهش  
جذب پژوهشگر 

ی   پسا دکی 

 
 رسکار خانم  
 نسیم زگ 

 
81634061 

 
 

 

ی تخصیص پژوهش و برنامه پزشک پژوهشگر  ●  مدیریت خدمات آموزش  دانشجویان دکی 

ی تخصیص پزوهش و برنامه پزشک پژوهشگر  ●  اعتباربخش  مراکز متقاض  برگزاری دوره دکی 

 نام تا فارغ التحصیل(خدمات آموزش  )از پذیرش و ثبت  ●

 برگزاری شورای تحصیالت تکمیل مراکز تحقیقان   ●

 پایش عملکرد آموزش  مراکز تحقیقان   ●

 
مسئول آموزش  
دانشجویان  

معاونت پژوهش   
 دانشگاه

 
 رسکار خانم 

 آالله هران  زاده 

 
81633670 

 

  

 انجام امور شورای تحصیالت   تکمیل مراکز تحقیقان   •

 اساتید ارزشیانی  •
●  :  انجام خدمات آموزش  جهت مراکز تحقیقان 

 
کارشناس آموزش 
ی تخصیص   دکی 

 پژوهش  

 
 رسکار خانم  
سیده زهرا 
 عبدالعظیم 



    

    

    

 

 

 

 

 

 

بازتوان  عصپی -پژوهشگاه غدد و متابولیسم          ایمپ    -پژوهشکده رسطان  -پژوهشکده  مراقبت   -نقص 
وماماني  پرستاری  داروني   -های  شگ  -گیاهان  اطفال   -روانی   نور  -ارولوژی  پزشگ  وجذام  -چشم   - پوست 

 -علوم و تکنولوژی در پزشگ   -بهره برداری از دانش سالمت  -جامعهپژوهش های سالمت مبتپ  بر مشارکت  
 -هماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان    -پوست وسلول های بنیادی  -مدیریت اطالعات سالمت

 ارولوژی
 

81633697 
 

 

 

ی تخصیص پژوهش    ●  فراخوان دکی 

●  :  انجام خدمات آموزش  جهت مراکز تحقیقان 

و کبد  بیماری  های گوارش  داروني -پژوهشکده  علوم  و عروق   -پژوهشکده  بیماری  های قلب    - پژوهشکده 
شگ  -نانوفناوری  -ایدز  -بیماری  های عفون  اطفال  -پژوهشکده محیط زیست  -پژوهشکده علوم دندانی  

انگلهای    -پزشگ ورزش    - بانک فراورده های پیوندی  -تروما  -چشم پزشگ ترجمان    -طب تجرنی   -رسطان
 ن بویم ایرا

 
کارشناس آموزش 
ی تخصیص   دکی 

 پژوهش  

 
 رسکار خانم  

روشنک گل بونی 
 نژاد

 
81633671 

 

 

ی تخصیص پژوهش  و برنامه پزشک پژوهشگر ● )دکی   (اعتباربخش  مراکز تحقیقان 

 دانشجویان برنامه پزشک پژوهشگر انجام خدمات آموزش   ●

 
کارشناس آموزش 
ی تخصیص   دکی 

 پژوهش  

 
 رسکار خانم  
 فرشته ویش 

 
- 

 

 در سایت  ،اخبار،اطالعیه و فراخوان ها ذاری مطالب بارگطرایح و  •

 
 کارشناس سایت 
 ش کارشناس پژوه 

 
 رسکار خانم  
 فاطمه تق  زاده 

 


