
تاریخ مصاحبهنام مرکز پذیرنده دانشجورشته
ساعت شروع 

مصاحبه
شماره تماسمکان برگزاری مصاحبه

98/5/1910پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبداپیدمیولوژی 
- بیمارستان شریعتی- خیابان کارگر شمالی 

پژوهشکده گوارش و کبد
82415415

98/5/198بهره برداری از دانش سالمتاپیدمیولوژی 

- نرسیده به بلوار کشاورز- خیابان کارگر شمالی

پالک - ساختمان پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

مرکز تحقیقات بهره - 7واحد - 7طبقه - 1547

برداری از دانش سالمت

88975658-60

98/5/1910/15ایمنولوژی، آسم و آلرژیایمنی شناسی پزشکی 

- خیابان دکترقریب - انتهای بلوار کشاورز

ساختمان - بیمارستان مرکز طبی کودکان 

4طبقه -  3 شماره

66919587

98/5/198/30روماتولوژیایمنی شناسی پزشکی 

-بیمارستان شریعتی-خیابان کارگر شمالی

مرکز تحقیقات -3ورودی -ساختمان مرکزی

روماتولوژی

88220065

98/5/1912نقص ایمنی کودکانایمنی شناسی پزشکی
به سمت - خیابان نصرت-خیابان جمالزاده شمالی

7واحد - 4طبقه -142پالک -خیابان دکتر قریب
66129187

98/5/1913/30بیماریهای عفونی اطفالباکتری شناسی پزشکی

بیمارستان مرکز طبی - انتهای بلوار کشاورز

- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی اطفال- کودکان

طبقه همکف- 1ساختمان شماره 

66428996

98/5/1914/30مراقبتهای پرستاری و ماماییپرستاری

-(نصرت شرقی)خیابان میرخانی - میدان توحید

مرکز تحقیقات -دانشکده پرستاری و مامایی

مراقبت های پرستاری

66421685



98/5/208غدد و متابولیسم- پژوهشگاه غدد اپیدمیولوژی 

بعد از دانشگاه تربیت - بزرگراه جالل آل احمد

جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه - مدرس

- پژوهشگاه غدد و متابولیسم-  10پالک - تهران

طبقه همکف

88631298- 050داخلی 

98/5/208/30پژوهشکده علوم داروییاقتصاد و مدیریت دارو
ساختمان - دانشکده داروسازی-  آذر16خیابان 

پژوهشکده علوم دارویی- 2طبقه -قدیم
64122328

98/5/208/30پژوهشکده علوم داروییبیوتکنولوژی دارویی
ساختمان - دانشکده داروسازی-  آذر16خیابان 

پژوهشکده علوم دارویی- 2طبقه -قدیم
64122328

98/5/208/30پژوهشکده علوم داروییزیست مواد دارویی
ساختمان - دانشکده داروسازی-  آذر16خیابان 

پژوهشکده علوم دارویی- 2طبقه -قدیم
64122328

98/5/208/30پژوهشکده علوم داروییسم شناسی 
ساختمان - دانشکده داروسازی-  آذر16خیابان 

پژوهشکده علوم دارویی- 2طبقه -قدیم
64122328

98/5/2011طب تجربیسم شناسی 

-دانشکده پزشکی- خیابان پورسینا- بلوار کشاورز

مرکز تحقیقات طب تجربی - 6 ساختمان شماره 

(جنب گروه فارماکولوژی)

۸۸۹۷۳۶۵۲

98/5/208چاقی و عادات غذایی- پژوهشگاه غدد علوم تغذیه 

بعد از دانشگاه تربیت - بزرگراه جالل آل احمد

جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه - مدرس

- پژوهشگاه غدد و متابولیسم-  10پالک - تهران

طبقه همکف

88631298- 050داخلی 

98/5/2011/30ام اس-پژوهشکده بازتوانی عصبی علوم تغذیه 
انتهای بلوار کشاورز ، بیمارستان امام خمینی ، 

3طبقه -ساختمان ریحانه
66581560-61



98/5/208غدد و متابولیسم- پژوهشگاه غدد علوم سلولی کاربردی

بعد از دانشگاه تربیت - بزرگراه جالل آل احمد

جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه - مدرس

- پژوهشگاه غدد و متابولیسم-  10پالک - تهران

طبقه همکف

88631298- 050داخلی 

98/5/208بیوسنسور- پژوهشگاه غدد نانوفناوری پزشکی

بعد از دانشگاه تربیت - بزرگراه جالل آل احمد

جنب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه - مدرس

- پژوهشگاه غدد و متابولیسم-  10پالک - تهران

طبقه همکف

88631298- 050داخلی 


