
  لیست اعضای شورای پژوهشی 

  

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای   متخصص داخلی 

خلیج فارس رئیس شورای  

 پژوهشی

زهرا سادات  دکتر 

  جاللیان

 1 

  2 دکتر اکرم فرهادی  سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری  سالمندی طب دکترای تخصصی  

 3  دکتر فرشاد ظهرابی  بیمارستان  پژوهش و آموزش معاون متخصص اورولوژی 

 4    بتول امیری دکتر  دبیر شورای پژوهشی     متخصص پزشکی اجتماعی

 5  مریم مرزبان  دکتر مدیر پژوهش و ارزیابی تحقیقات  دکتری تخصصی اپیدمیولوژی 

 سایر  

  منصوری  اسماعیل دکتر بیمارستان  بالینی  معاون طب اورژانس 

 زاده 

1  

 2  دکتر اعظم امینی  پزشکی  دانشکده رئیس  روماتولوژی فوق تخصص 

 3  دکتر سجاد اقبالی آقای  پزشکی  دانشکده  پاتولوژی گروه  مدیر پاتولوژی متخصص 

 4  دکتر نادر شکیب آزاد پزشکی  دانشکده اطفال گروه کودکان   سرطان و خون

  5 رضایی دکتر لیال   پزشکی دانشکده  جراحی گروه  مدیر عمومی جراحی متخصص 

نوری  ا عبدالرسول دکتر  پزشکی  دانشکده  بیهوشی  گروه  مدیر بیهوشی  متخصص

 پور  

 6 

 دانشکده اورژانس  طب  گروه  مدیر اورژانس  طبمتخصص 

 پزشکی 

 7  زارعی زاده جعفر  دکتر 

 8  پوردکتر هومان سلیمی  پزشکی  دانشکده  نورولوژی گروه  مدیر نورولوژی  متخصص

 9 ی خزاع مهدی دکتر پزشکی  دانشکده رادیولوژی گروه  مدیر رادیولوژی متخصص 

01  یزدان پناه احد دکتر  پزشکی دانشکده چشم گروه  مدیر چشم  متخصص  

 هادی پور عباس دکتر  پزشکی دانشکده پوست گروه  مدیر پوست  متخصص
 

 11  

21   کشوریزینب دکتر خانم  پزشکی دانشکده روانپزشکی گروه روانپزشکی  متخصص  

31 دکتر مهدی هنرکار  مدیرگروه ارولوژی  ارولوژی  متخصص  



41 بوالخیر   امیر رضادکتر ENTمدیر گروه  ENT متخصص  

دهقان  محمد رضا دکتر  دیر گروه ارتوپدی  م  ارتوپدی  متخصص

 فر 

51  

61 دکتر فرهاد عباسی  مدیر گروه عفونی  عفونی  متخصص  

دکتر محمدرضا کالنتر   مدیر گروه داخلی فوق تخصص غدد 

 هرمزی 

71  

  و قلب  جراحیفوق تخصص 

 عروق 

 18 دکتر داریوش ایرانپور  مدیرگروه قلب 

 19 دکتر عاطفه اسفندیاری  سایر  سالمت  سیاستگذاری

 20 دکتر هدایت ساالری  سایر  سالمت  سیاستگذاری

اخالق پزشکی )عضو هیات علمی  

 اطفال(

 21 گیسو حاتمی سایر 

 22 حبیب عمرانی خو  سایر  تی بهداش خدمات  مدیریت

 23 صفیه دانشی  سایر  دکترای تخصصی آمار 

42 فرحناز کمالی  سرپرست دانشکده پرستاری مامایی دکترای آموزش پزشکی   

52 عرفان جوانمردی  رابط  کارشناس ارشد آمار زیستی  

 26 برزگر محبوبه  رابط   EDOکارشناس 

 27 قلی زاده مرضیه   رابط  مسیول آموزش بیمارستان 

  

  


