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1 
 2 48 غدد و متابوليسم

دكتر باقر -1

 الریجانی

فوق تخصص غدد و 

 متابولیسم

سلولهای بنیادی و باز ساختی 

 درحوزه غدد و متابولیسم

در درمان بیماریهای  stem cellكاربرد -

 كاربردیعلوم سلولی  غددومتابولیسم

NCD - مطالعات پایه ایی و بالینی درNCD اپیدمیولوژی 

2 
چاقی و عادات 

 غذایی

16 1 

دكتر شیرین -2

 حسنی رنجبر

 و غدد خصصت فوق

 سمیمتابول
 علوم تغذیه یچاق و یدمیپلی¬سید نینو های¬درمان- یچاق و یدمیپیل سید

21 1 

 مهسا دكتر-3

 محمدآملی
 پزشکی ژنتیك بررسی مکانیسم های مولکولی مرتبط با چاقی- ژنتیك پزشکی ژنتیك

 بيوسنسور 3

21 1 

دكتر كبری -4

 امیدفر
 نانو بیوسنسور بیوشیمی بالینی

طراحی بیوسنسور ها بر اساس نانو مواد جهت -

 سنجش بایو مولکول ها 
 پزشکینانوفناوری 

14 1 

دكتر آزاده -5

 ابراهیم حبیبی

دكترای حرفه ای 

دكترای  -داروسازی 

تخصصی بیوشیمی 

 پایه

 مولکولیژنتیك  در بیماری های مختلف PM پزشکی شخصی

4 
بيماریهای مزمن و 

 صعب العالج
25 1 

دكتر سید -6

 محمد توانگر

پاتولوژی)فلوشیپ 

 اندوكرین پاتولوژی(

بررسی تغییرات ژنتیکی اپی 

های اندوكرین، ژنتیکی سرطان

 پستان و دستگاه گوارش

ه از ها با استفادمانیتورینگ سرطانارزیابی و -

های تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی تومورها و تکنیك

 (CTCs + ctDNAs)مرتبط با بیوپسی مایع

  ژنتیك پزشکی
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29 2 

دكتر رامین -7

 حشمت
 اپیدمیولوژی

 فارماكواپیدمیولوژی

رزیابی اثرات و عوارض احتمالی داروهای ضد ا-

دیابت از طریق انجام كارآزمایی های بالینی و 

 PMSمطالعات 
 اپیدمیولوژی

 

 اپیدمیولوژی تغذیه ای

 

طالعه بررسی عوامل تغذیه ای دخیل در سالمت م-

 نی سالمندانعضال -اسکلتی

5 
 -تمحيط زیس

 آلودگی هوا

24 1 

دكتر رامین -8

 نبی زاده

مهندسی بهداشت 

 محیط
- 

كمی سازی تاثیر عوامل محیطی موثر در عفونت   -

 بیمارستانی

مقاومت ژنتیکی از دیدگاه تعاریف و تفاوت با   -

 مقاومت ژنتیکی میکروبی در برابر گندزداها در كاربرد

 بهداشت محیط

27 1 

  مسعود دكتر-9

 یونسیان
 - اپیدمیولوژی

 ر سالمت باروریباثر عوامل محیطی  -

 سالمت كودكان اثر آلودگی هوا بر -
 اپیدمیولوژی

19 1 

دكتر كاظم -10

 ندافی

مهندسی بهداشت 

 لودگی هواآ-محیط
- 

 بهداشت محیط اثرات آلودگی هوا بر سالمت-

19 1 

دكتر نوشین -11

 راستکاری
  Trace residue analysis of pollutants- - شیمی دارویی

(occupational and environmental 
pollutants) 

 بهداشت محیط
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6 
 -محيط زیست

 كيفيت آب
دكتر سیمین -12 1 25

 ناصری

دكتری تخصصی 

مهندسی شیمی )علوم 

و تکنیکهای فرایندهای 

 شیمیایی(

- 

نترل كیفی منابع آب )و آب آشامیدنی( و فاضالب و ك-

بر سالمت جامعه و تاثیر بر  ارزیابی خطرات آنها

 محیط  بیماریها بهداشت

نترل كیفی آب آشامیدنی، منابع آب و فاضالب، و ك-

ارزیابی خطرات آالینده ها بر سالمت جامعه و تاثیر 

 آن بر روند بیماریهای واگیر و غیر واگیر

 بهداشت محیط

7 
ایمنولوژی، آسم و 

 آلرژی

دكتر زهرا -13 1 28

 پورپاک

 PhDپزشك و 

 ایمونولوژی
- 

ررسی ایمونوژنتیك بیماری های نقص ایمنی اولیه ب-

 همراه با آلبینیسم

از  Krecو  Trecرانی با روشغربالگری نوزادان ای-

 نظر بیماری های نقص ایمنی اولیه

 ایمنی شناسی پزشکی

دكتر مصطفی -14 1 28

 معین

فوق تخصص 

ایمونولوژی، آسم و 

 آلرژی

- 
 آزمایشگاهی در بیماری آسممطالعه كلینیکی و 

 ایمنی شناسی پزشکی

8 
انگل های بومی 

 ایران

31 1 

دكتر مهدی -15

 محبعلی
 لیشمانیوزهای جلدی و احشایی انگل شناسی پزشکی

لیشمانیا در   Knockoutیتهیه و ارزیابی واكسن ژن -

 شرایط صحرایی

راحی یك مطالعه كوهورت جهت تعیین فاكتورهای ط -

 لیشمانیوز احشائی در انسانخطر ابتال به 

 انگل شناسی پزشکی

حسین  دكتر-16 1 16

 كشاورز ولیان
 انگل شناسی پزشکی

 ماالریا و توكسوپالسموز
روش های تشخیصی، ایمونولوژی، اپیدمیولوژی و -

تهیه و ارزیابی واكسن جهت پیشگیری از  بیماری 

 های ماالریا وتوكسوپالسموز

 انگل شناسی پزشکی
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9 
و پژوهش تروما 

 های جراحی سينا

33  2 

دكتر وفا -71

 رحیمی موقر
 - جراحی مغز واعصاب

ستفاده از ماكروفاژ/میکروگلیا برای جلوگیری و رفع ا-

 گلیوز
 مهندسی بافت

ولهای بنیادی ،هیدروژل و دارو برای بازسازی سل-

 نخاع
 فارماسیوتیکس

13 

 

1 

دكتر پیمان -81

 سالمتی
 روماتعوامل اجتماعی موثر بر - - پزشکی اجتماعی

سالمت در بالیا و 

 فوریتها
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 1 27 پوست وجذام 10
دكتر علیرضا -19

 فیروز

 بیومترولوژی پوست درماتولوژی

با  یبهداشت یشیدارو و محصوالت ارا دیتول-

 انها ینیبال یابیو ارز یدارورسان نینو یستمهایس

 یکیزیوفیب یپارامترها  یمل یبانك اطالعات جادیا-

  مختلف نینرمال درسن تیپوست درجمع

پوست  یکیزیوفیب یپارامترها یبانك اطالعات جادیا-

به منظور  میو بدخ میخوش خ یدراختالالت پوست

 یتهاجم یصیتشخ یبه انجام روش ها ازیكاهش ن

پوست به منظور  یکیزیوفیب یپارامترها یبررس-

 یماریپاسخ به درمان در ب یتهاجم ریو غ ینیكنترل ع

 مختلف یها

مختلف جهت مطالعه  یفازها ینیبال یها ییكارآزما-

 ،ییدارو یفرآورده ها ریخطربودن و تأث یب ی

 یپوست یو بهداشت یشیآرا

 فارماسیوتیکس
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33 1 
دكتر علی -20

 خامسی پور

 - میکروبیولوزی

در  8CD/+4CD/2Th/1Th+بررسی سلولهای   -

 مضایعات سالک بهبود یابنده در مقایسه با شکل مقاو

ات سالک بهبود در ضایع cells regTبررسی سلولهای  -

 یابنده در مقایسه با شکل مقاوم

ررسی مقاومت دارویی در ایزوله های جدا شده از ب   -

 بیماران مقاوم به درمان

مخلوط با  Alum-ALMبا استفاده از  ایمونوتراپی  -

BCG  بیماران مقاوم به درمان و بررسی واکنش در

 های ایمنی

 انگل شناسی پزشکی

11 

مركز ملی مطالعات 

 اعتياد 

 

دكتر آفرین -21 1 20

 ی موقررحیم
 اعتیاد و روانپزشکی MPHروانپزشکی،

 تادان برای بررسی پیامدهای اعتیادكوهورت مع-

حاسبه میزان كاهش باراعتیاد در كشور با م-

 راهکارهای مختلف 

وهورت جمعیت جوان برای بررسی بروز اعتیاد و ك-

 سایر اختالالت روانپزشکی شایع

ررسی اپیدمیولوژیك و فارماكولوژیك مواد جدید ب-

 اعتیاد آور

 یی اعتیاددرمان درازمدت و دارو-

 اپیدمیولوژی
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12 
ليزر در 

 دندانپزشكی
13 1 

دكتر سیما -22

 شهابی
 مواد دندانی بیومتریاللیزر و - - مواد دندانی/ لیزر

 ایمپلنتهای دندانی 13

دكتر -23 1 8

 امیررضا ركن

 مواد دندانی -Periimplantitis - پریودونتولوژی

دكتر مرضیه -24 1 12

 علی خاصی

 - یدندان یپروتز ها
-(Using digital dentistry in) accuracy 

measurement of implant prostheses 
 مواد دندانی

14 
بيماری های 

 عفونی اطفال 

22 2 
دكتر ستاره -25

 ممیشی

فوق تخصص 

 بیماریهای عفونی

میکروبیولوژی و بیماریهای 

 عفونی

پیدمیولوژی بیماریهای عفونی و تشخیص و بررسی ا-

 حساسیت میکروبی
 باكتری شناسی پزشکی

15 1 
          دكتر بابك-26

 پور اكبری 

باكتری شناسی 

 پزشکی

و بیماری های  میکروبیولوژی

 عفونی
پیدمیولوژی بیماری های عفونی و تشخیص و ا-

 بررسی حساسیت میکروبی
 باكتری شناسی پزشکی

15 

مراقبت های 

 پرستاری و مامایی

دكتر رضا -27 1 12

 نگارنده
 پرستاری

مراقبت مبتنی بر جامعه در 

 بیماری های غیرواگیر

 یماری های مزمنبمراقبت از خود در -

 جدید در آموزش بیماررویکردهای -

 برنامه های ارتقای سالمت-

 

 پرستاری

دكتر ناهید -28 1 13

 دهقان نیری
 پرستاری

مدیریت و نهادینه نمودن 

آموزش و مراقبت مبتنی بر 

 شواهد
 

 تحقیقات كیفی-

 مدیریت پرستاری-

 تحقیقات میکس متد-

-RTC ها 

 مراقبت ویژه-

 پرستاری
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16 
 1 18 روماتولوژی

دكتر  -29

احمدرضا 

 جمشیدی

 - روماتولوژی

بر بهبود وضعیت  Tocilizumabبررسی تأثیر -

بالینی بیماران آرتریت روماتوئید و ارتباط آن با 

Anti-CCP 

 آنکیلوزان اسپوندیلیت بیماری در TYK2 نقش بررسی-

 پزشکی نی شناسیایم

17 
ضایعات مغزی و 

 نخاعی
37 1 

دكتر احمد -30

 رضا دهپور
 فارماكولوژی

- 

 دارویی وابستگی در ایمینوفیلینی لیگاندهای نقش-

 در 5HT1A سروتونینی گیرنده موتاسیون نقش-

 ضدافسردگی داروهای به پاسخ

 فارماكولوژی 

 پزشكی ورزشی 18

14 2 

دكتر رامین -31

 كردی
 علوم اعصاب طر و درمانهای كمتر تهاجمی ستون فقراتعوامل خ- - پزشکی ورزشی

17 1 

دكتر -32

نورالدین نخستین 

 انصاری

 فیزیوتراپی توانبخشی كمر درد- - فیزیوتراپی

19 

 

 ام اس

 

29 2 
دكتر محمد -33

 علی صحراییان 
 فلوشیپ ام اس

- 

ررسی فاكتورهای محیطی موثر بر بروز بیماری ام ب-

 اس در میزان ناتوانی و پاسخ به درمان
 اپیدمیولوژی 

بر عالئم شایع ام ذایی بررسی رژیم های مختلف غ-

 اس در بیماران با ناتوانی كم تا شدید
 علوم تغذیه
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20 
بيماریهای گوارش 

 و كبد
22 1 

دكتر حسین  -34

 پوستچی

MD دكتری ،

تخصصی 

 اپیدمیولوژی بالینی

- 

طالعه بیماری مرتبط با كبد از جمله هپاتیت م-
 ویروسی و كبد چرب و سندرم متابولیك

از جمله فشار خون و  واگیرمطالعه بیماری های غیر -
 بیماری های قلبی

 اپیدمیولوژی

21 
بهره برداری از 

 دانش سالمت
33 2 

دكتر  -35

سیدرضا 

 مجدزاده

 اپیدمیولوژی  تصمیم گیری مبتنی بر شواهد - اپیدمیولوژی

 سیاست گذاری سالمت

 روانپزشكی 22
28 2 

دكتر -36

محمدرضا 

 محمدی

 -روانپزشکی عمومی

و روانپزشکی كودک 

 نوجوان

رواندرمانگر شناختی 

 (CBTرفتاری) –

 

- 

 اختالالت:-

ADHD 

ASD 

GID(TS) 

QEEG 

BMD 

 علوم اعصاب

 نوروسایکوفارماكولوژیدكتر شاهین -37 2 48
 بالینی روانشناسی كارآزمایی بالینی- -
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 اختالالت:- آخوندزاده

ASD 

ADHD 

Schizophrenia 

 فارماكولوژی

23 

هماتولوژی، 

انكولوژی وپيوند 

 مغز استخوان
23 

 

1 

دكتر -38

 حمیداله غفاری

نتیك ژ-ژنتیك سرطان

 مولکولی
 مولکولی پزشکی سرطان ژنتیك- -

 علوم دارویی 24

دكتر محمد -39 4 65

 عبداللهی

داروشناسی و سم 

 شناسی
- -Mechanistic and Environmental Toxicology 

and Pharmacology 

 سم شناسی

 فارماكولوژی

دكتر علیرضا -40 2 41

 فرومدی
 شیمی دارویی جدیدسنتز و ارزیابی اثرات بیولوژیکی تركیبات - - شیمی دارویی

33 1 
دكتر -41

محمدعلی 

 فرامرزی

 بیوتکنولوژی دارویی رد كاتالیزورهای زیستیاستفاده و كارب- - بیوتکنولوژی دارویی

27 1 
دكتر مهدی -42

 خوبی

یست ز-شیمی آلی

 داروییمواد 
- 

راحی و سنتز سامانه های تشخیصی درمانی ط-

 آلزایمریا  هوشمند در درمان سرطان 
 مواد دارویی زیست

21 1 
دكتر محمد -43

 شریف زاده
 فارماكولوژی اختالالت نورودژنراتیو- - فارماكولوژی
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سراسری سال 

 98-99تحصیلی 

 

دكتر مسعود -44 1 22

 امانلو

 - شیمی دارویی
آنزیمهای  ركننده های پپتیدیطراحی و سنتز مها-

 مختلف دخیل در متابولیسم
 شیمی دارویی

دكتر شکوفه -45 1 38

 نیك فر

اقتصاد و مدیریت 

 دارو

- 
تدوین معیار مناسب و عادالنه در ایجاد دسترسی به -

 دارو
 اقتصاد و مدیریت دارو

 طب تجربی 25

37 1 
دكتر احمد -46

 رضا دهپور
 اعصابعلوم  سیستم پیام رسانی- - فارماكولوژی پزشکی

27 1 
دكتر محمود -47

 قاضی خوانساری

سم –فارماكولوژی 

 شناسی
 سم شناسی سمیت سلولی و سمیت عصبی- -

 دارویی گیاهان 26
12  

 

1 

دكتر محمد     -48

شریف زاده    

سم شناسی و 

 داروشناسی
 فارماكولوژی

طالعه اثرات گیاهان دارویی بر عملکرد پارامترهای م-

سیستم عصبی مركزی با تأكید بر اختالالت 

نورودژنراسیون شامل آلزایمر، یادگیری و حافظه، 

 و ... MSهای سلول

 فارماكولوژی

27 
نقص ایمنی 

 كودكان

25 
 

1 
         دكتر عباس-49

 میر شفیعی
 ایمونولوژی

-مولکوالر -ایمونوفارماكولوژی

 ایمونولوژی
 پزشکی نی شناسیایم نواقص سیستم ایمنی-

46 1 

دكتر نیما -50

 رضایی

قص ن -ایمونولوژی

 ایمنی
 پزشکی نی شناسیایم نواقص سیستم ایمنی- یمونوژنتیكا -نقص ایمنی
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28 
بيماریهای مغز و 

 1 12 اعصاب

دكتر -51

 منصوره تقا
متخصص بیماریهای 

 اعصاب مغز و
- 

-cognition function in migraine headache 
with approach to different cognitive tests 
and its relation to clinical findings علوم اعصاب 
-fmri or fnirs findings in patients with 
TACs(trigeminal autonomic cephalagias) 

 چشم پزشکی نور 29
32 1 

دكتر سید -52

حسن قاضی زاده 

 هاشمی
 بینایی سنجی جراحی عیوب انکساری - فوق تخصص قرنیه

 


