
 جدول اطالعات مربوط به اساتید

  فارسی انگلیسی

Ahmad نام احمد 

kazemi نام خانوادگی کاظمی 

Professor مرتبه علمی استاد 

London دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی لندن 

a.kazemi@iums.ac.ir a.kazemi@iums.ac.ir آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09121233998 09121233998

1- Platelets and related disorders 

2- Molecular .defect of 

coagulation factors 

 

 پالکت و بیماریهای مرتبط -3

 نقص های ملکولی ، فاکتورهای انعقادی  -4

پژوهشی عالیق  

 

 

 

mailto:a.kazemi@iums.ac.ir
mailto:a.kazemi@iums.ac.ir


 

 

 

  فارسی انگلیسی

Ahmad Reza نام احمد رضا 

Rahnemoon نام خانوادگی رهنمون 

Instructor مرتبه علمی مربی 

Tarbiat Modares University دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی تربیت مدرس 

Ar.rahnemoon@gmail.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09195615992 

 Blood disease 

 Blood Transfusion Medicine 

 Leukemia 

 Hematopoietic Stem Cells 

 

 بیماری های خونی -

 طب انتقال خون  -

 لوسمیک -

 نقش سلولهای بنیادی خونساز  -
 عالیق پژوهشی

 

 



  فارسی انگلیسی

Hossein  نام حسین 

Nowrozi نام خانوادگی نوروزی 

Assistant Professor علمی مرتبه استادیار  

Tehran University of Medical  

sciences 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

Nowrozi.h@iums.ac.ir  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09123841926 09123841926

شناسایی قارچها و بیماریهای ارتباط با آنها و  -  -

 دارودرمانی آنها

ژنومی مربوط به قارچها و داروهای مطالعات  -

 ضد قارچی

 مطالعات اپیدمیولوژی مربوط به قارچها -

 مطالعات مربوط به بهداشت عمومی -

مطالعات ارگانیسم های دیگر و ارتباط آنها با  -

  کلونیز قارچها

مطالعه بر روی فاکتورهای محیطی و غیر  -

محیطی روی کلونیزاسیون قارچها و ارتباط 

 آن با سالمتی انسان 

 واکسن و ایمنی در قارچها -

مطالعات مولکولی بر روی میکروبیولوژی با  -

 تاکید بر روی قارچها

 عالیق پژوهشی



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Kazem  نام کاظم 

Mousavizadeh خانوادگینام  موسوی زاده  

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Tehran University of Medical  

sciences 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

mousavik@gmail.com mousavik@gmail.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 88704653 009888704653

- Animal models of human 

diseases 

- pharmacology 

 مدلهای حیوانی در بیماریهای انسان -

 فارماکولوژی -

 عالیق پژوهشی

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Minoo نام مینو 

Shahidi  نام خانوادگی شهیدی 

Assistant Professor مرتبه علمی  استادیار 

UK , Surrey university  انگلستان دانشگاهSurrey  اخذ آخرین مدرک تحصیلیدانشگاه محل  

          ms1989ir@yahoo.com ms1989ir@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 86704707 98-2186704707+

- Identification & diagnosis of  

blood & bone marrow pathology 

- Angiogenesis  

- Identification of biomarkers 

using flow cytometry, PCR, 

ELISA, siRNA and  

Confocal fluorescence 

microscopy    

شناسایی و تشخیص بیماریهای خون بر  -

 اساس مرفولوژی خون و مغز استخوان 

 رگزایی  -

های با استفاده از تکنیک  بیو مارکرها بررسی -

 PCR, si RNA ، ELISA ،لوسیتومتریف

 میکروسکوپ کان فوکال و

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Sedigheh  نام صدیقه 

Hannani  نام خانوادگی حنانی 

Instructor مرتبه علمی مربی 

Tarbiat Modares University  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 1369دانشگاه تربیت مدرس دی ماه 

Sd.hannani@yahoo.com Sd.hannani@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

00989121353983-88622722 09121353983-88622722  شماره تلفن 

میزان آگاهی کارشناسان اتاق عمل در برخورد با  -  -

 بیماران واگیردار تحت جراحی

بررسی میزان ارتباط بین عفونت های بعد از عمل  -

 و طول زمان استفاده از تستهای استریل

علل بروز مخاطرات شغلی در پرسنل اتاق بررسی  -

 عمل

بررسی میزان ارتباط بین عفونت های بعد از عمل  -

 و طول زمان باز بودن ست استریل

میزان رضایتمندی کارشناسان اتاق عمل از وظایف  -

 حرفه ای 

 عالیق پژوهشی

 



 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Mohammad Reza نام محمدرضا 

Rezvani نام خانوادگی رضوانی 

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Karolinska Institutet sweden دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی کارولینکا سوئد 

Mohrezrez@yahoo.com Mohrezrez@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن  

- CLL 

- Stem – cell therapy 

- Gene – therapy 

- Immuno- therapy  

 سلول

 درمان با سلولهای بنیادی

 ژن درمانی

 ایمونوتراپی
 عالیق پژوهشی

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Bahareh  نام بهاره 

Kordestani- shargh نام خانوادگی کردستانی شرق 
Equivalent to faculty member مرتبه علمی همتراز هیئت علمی 

آخرین مدرک تحصیلیدانشگاه محل اخذ  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران   

auamariban@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09123758122 09123758122

- Production of histological 

slides 

- Production of pathological 

slides 

- Histotechnique workshops 

- Histological researches 

 کار در زمینه تهیه المهای بافت -

 تهیه المهای پاتولوژی کار در زمینه -

 اجرای کارگاه های آموزشی -

Histotechnique 

 عالیق پژوهشی Histologyاجرای پروژ های تحقیقاتی  -

 



 

 

  فارسی انگلیسی

Reza  نام رضا 

Nekouian نام خانوادگی نکوئیان 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

Pune University  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه پوناهندوستان 

rnekouian@gmail.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09125161759 00989125161759

- Prognosis & Diagnosis & 

cancer 

- Medical Biotechnology  

- Medical Genetics 

- Molecular Diagnosis 

 پیش َآگهی و تشخیص سرطان -

 بیوتکنولوژی پزشکی -

 پزشکیزنتیک  -

 تشخیص مولکولی -
 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Mohammadmorad نام محمد مراد 

Farajollahi نام خانوادگی فرج اللهی 

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Univ.of New castle upontyne  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی انگلستان –نیوکاسل 

mahdiy@yahoo.com mahdiy@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09122169076 00989122169076

- Mol  Biology 

- Cancer Research  

- Infections Dis .CHIV 

.HCV.TB , Immune 

diagnostic) 

- Proteomics (Biomarkers 

protein) 

 بیولوژی ملکولی -

 تحقیقات سرطان -

تشخیص بر پایه ایمنی بیماریهای  -

 CHIV .HCV .TBعفونی

 پروتئومیکس )بیومارکر های پروتئینی( -

 

 عالیق پژوهشی

 

mailto:mahdiy@yahoo.com
mailto:mahdiy@yahoo.com


 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Ali   نام علی 

Samadikuchaksaraei نام خانوادگی صمدی کوچکسرائی 

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Imperial College london دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی امپریال کالج لندن 

Ali.samadiA@iums.ac.ir Ali.samadiA@iums.ac.ir  الکترونیکآدرس پست  

 شماره تلفن 88622755 009888622755

- Regenerative Niche 

Engineering 

- Lung Regeneration 

- Bone Regenation 

- Skin Regeneration 

- Genetics of ischemic Hearth 

Disease  

- Science Policy. 

 مهندسی میکرو محیط های ترمیمی -

 ترمیم ریه -

 ترمیم استخوان -

 ترمیم پوست -

 بیماری های ایسکمیک قلبیژنتیک  -

 سیاستگذاری علم -

 عالیق پژوهشی

mailto:Ali.samadiA@iums.ac.ir
mailto:Ali.samadiA@iums.ac.ir


 

 

  فارسی انگلیسی

Arshad نام ارشد 

Hosseini نام خانوادگی حسینی 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

Pune university )دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی پونا ) هندوستان 

hoseini.a@iums.ac.ir hoseini.a@iums.ac.ir آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09128454881 00989128454881

- Breast cancer tumor markers 

- Breast cancer mi-RNA 

- HIV 

- NGS 

- Genomics 

 پستان سرطانتومورمارکرها در  -

- micro RNA  سرطاندر 

- HIV 

 تعیین توالی نسل جدید -

 عالیق پژوهشی ژنومیکس -

 

 

mailto:hoseini.a@iums.ac.ir
mailto:Hoseini.a@iums.ac.ir


 

 

 

  فارسی انگلیسی

Mahshid  نام مهشید 

Behnam نام خانوادگی بهنام 
Equivalent to faculty member )مرتبه علمی کارشناس ارشد )همتراز 

Iran University of Medical 

Science 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی علوم پزشکی ایران 

 Msh_behnam@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09123388622 00989123388622

- Anesthesia and pharmacology 

- Occupatichal Health 

- Medical education 

- Ethics ( medical) 

 علوم مرتبط با بیهوشی و دارویی -

 بهداشت حرفه ای ، بیمار، کارکنان  -

 آموزش پزشکی -

 اخالق حرفه ای -
 عالیق پژوهشی

 

mailto:Msh_behnam@yahoo.com


 

 

 

  فارسی انگلیسی

Shahnam  نام شهنام 

Sadigh maroufi نام خانوادگی صدیق  معروفی 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

IUMS علوم پزشکی ایران دانشگاه PhD دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی 

shsmphd@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09123905897 00989123905897

- Medical education 

- Anesthesia 

 

 آموزش پزشکی -

 بیهوشی -

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Ali  نام علی 

Neshastehriz نام خانوادگی نشاسته ریز 

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Glasgow UK  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی گالسکو انگلستان 

neshastehriz@yahoo.com neshastehriz@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

009888602218- 009888622733 88622733-88602218  شماره تلفن 

- Radiation Biology 

- Targeted radiotherapy 

- Imaging 

- Radiation protection  

 حفاظت تابش اشعه -

 بیولوژی تابش اشعه -

 تصویر برداری -

 اشعه درمانی هدفمند -
 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Farhad نام فرهاد 

Zaker نام خانوادگی ذاکر 

Professor مرتبه علمی استاد 

Wales university , college of 

medicine 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه ولز 

Farhadz2006@yahoo.com Farhadz2006@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09123762258 00989123762258

- Molecular , Diagnostic of 

leukemia 

- Gentic of leukemia 

- Cellular and molecule 

Biology of Hematology 

disease.  

 تشخیص ملکولی لوسمی -

 ژنتیک لوسمی -

 بیولوژی سلولی مولکولی بیماریهای خونی -

 عالیق پژوهشی

 



 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Majid  نام مجید 

Safa نام خانوادگی صفا 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

Tehran university of medical 

sciences  
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

majidsafa@gmail.com majidsafa@gmail.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09126363057 00989126363057

- Leukemia Research 

- Stem cell research 
 لوسمی -

 بیولوژی سرطان های خون -

 بیولوژی سلولهای بنیادی -

 عالیق پژوهشی

mailto:majidsafa@gmail.com
mailto:majidsafa@gmail.com


 

  فارسی انگلیسی

Mehrangiz  نام مهر انگیز 

Kaviani   نام خانوادگی کاویانی 

Instructor مرتبه علمی مربی 

Shu  MS  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی شیرازدانشگاه 

M-kaviany@yahoo.com M-kaviany@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

00989122101664-86704517 86704517-09122101664  شماره تلفن 

- Diabet -  دیابت 

 عالیق پژوهشی

 

 

 



 

 

  فارسی انگلیسی

Fariba نام فریبا 

Heshmati نام خانوادگی حشمتی 
Equivalent to faculty member مرتبه علمی کارشناس ارشد همتراز 

Isfahan University of Medical 

Sciences 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Heshmati_99_1999@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

021-86704718 09122080835-86704718  شماره تلفن 

 ها  Workshopطرح  -  -

  -بازآموزی -

تهیه کیتها و پذیرش بیمار با شرایط  -

 فروش سویه باکتری ها
 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Behnaz  نام بهناز 

Gharehgozlou نام خانوادگی قره گزلو 

Instructor مرتبه علمی مربی 

TUMS  آخرین مدرک تحصیلیدانشگاه محل اخذ  علوم پزشکی تهران  

bgharegozlou@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

00989122721233-86704739 86704739-09122721233  شماره تلفن 

- Auto lmmune disease 

- Trans planation  

- Immune logical Techniques 

-  

 بیماری های اتوایمیون -

 ایمونولوژی پیوند -

 تکنیک های نوین تشخیصی ایمونولوژیکی -

 عالیق پژوهشی

 

 



 

  فارسی انگلیسی

Seyed Akbar  نام سید اکبر 

Moosavi نام خانوادگی موسوی 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

USA دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی میشگان آمریکا 

Samoos2@yahoo.com Samoos2@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09199215465 00989199215465

- Cancer pathogenomic 

- PND pathogenic 
 سرطان پاتو ژنومیک  -

- PND پاتوژنیک 

 عالیق پژوهشی

 

 

 



 

 

  فارسی انگلیسی

Davoud  نام داوود 

Ahmadvand نام خانوادگی احمدوند 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

Tarbiat modares اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تربیت مدرس  

d.ahmadvand@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09122056933 00989122056933

- Recombinant Antibody 

production 

- Nano particle surface 

engineering 

- Liposome drug targeting and 

delivery 

- Gene delivery by 

nanoparticion /(cationic 

polymeric  

- Micelle Drug delivery 

molecular imaging   

 تولید آنتی بادی های نوترکیب -

 مهندسی سطح نانوپارتیکل ها -

 دارو رسانی هدفمند پالیپوزوم ها  -

 ژن درمانی با استفاده از نانو پارتیکل ها  -

 دارو رسانی با استفا ده از مسیل ها -

 تصویر برداری ملکولی -

-  

پژوهشیعالیق   

 

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Seyed Amir نام سید امیر 

Yazdanparast نام خانوادگی یزدان پرست 

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Leeds university (U.K) دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه لیدز انگلستان 

Yazdanparast.a@iums.ac.ir   الکترونیکآدرس پست  

 شماره تلفن 86704717 00989124037492

- Dermatophytes 

- Cellular & molecular studics 

in mycoses 

- Candida albicans 

- Malasezia fur fur 

- New modern a peets in 

mycology. 

 درماتوفیت ها -

 قارچها مولکولی –سلولی  -

 کاندیدا آلبیکنس -

 ماالسزیا فور فور -

قارچ شناسی فناوری های نوین در  -

 پزشکی

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Mohammad Mahdi نام محمد مهدی 

Norouzi نام خانوادگی نوروزی 

Technician مرتبه علمی کارشناس 

TUMS  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

m.noruzi83@gmail.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09126456215 09126456215

- Probiotic 

- Pharmacodynamics. 
 پروبیوتیک  -

 فارماکودینامیک -

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Sheila  نام شیال 

Hashemi Isfahan نام خانوادگی هاشمی اصفهان 

Instructor مرتبه علمی مربی 

TUMS  اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل دانشگاه علوم پزشکی تهران  

Sheila.hashemi@yahoo.com Sheila.hashemi@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09127062642 09127062642

RAdioactive - مواد رادیواکتیو 

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Mohammad javad  نام محمدجواد 

Gharavi نام خانوادگی غروی 

Professor مرتبه علمی استاد 

Tarbiat modarres university دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی تربیت مدرس 

Gharavi_m_j@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 09121153367 09121153367

- Analytical protozoology 

- Education & research systems 

management 

- Medical laboratory 

management  

- Congress establishment 

-  

انگل شناسی به ویژه موضوعات تخلیلی  -

 تک یاخته شناسی

مدیریت در سیستم های آموزشی و  -

 پژوهشی

 مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی -

 برگزاری کنگره های علمی  -

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Seyed Behnamedin   نام سید بهنام الدین 

jameie نام خانوادگی جامعی 

Associate Professor مرتبه علمی دانشیار 

Shahid Beheshti university دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

behjam@yahoo.com   الکترونیکآدرس پست  

 شماره تلفن 09121583544 09121583544

- Neuropathic paein 

- Spinal cord ingcery 

- Effect of light deprivation on 

CNS 

 درد نوروپوتاتیک -

 ضایعه نخاعی -

 اثر محرومیت از نور بر سیستم عصبی -

 عالیق پژوهشی

 

 

mailto:behjam@yahoo.com


 

 

 

  فارسی انگلیسی

Mohsen ghelman  نام محسن 

Ghelman نام خانوادگی غلمان 

Lab Technician مرتبه علمی کارشناس آزمایشگاه 

TUMS  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

Mohsen_ghelman@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 86704731 86704731

- Cell and molecular biology 

- Immunology 
 ملکولی و سلولی -

 ایمونولوژی  -

 عالیق پژوهشی

 



 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Abdolhosein  نام عبدالحسین 

Naseri  نام خانوادگی ناصری 

Instructor مرتبه علمی مربی 

Shahid beheshti university دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

Naseri.a@iums.ac.ir   الکترونیکآدرس پست  

 شماره تلفن 09111717361 09111717366

- Immunogenic Vaccines 

- Immunogenic Drugs 

- Monoclonal Antibodies 

-  

تهیه واکسن های مربوط به بیماریهای  -

 ایمونولوژیک

تهیه داروهای ضد بیماری های  -

 ایمونولوژیک 

 عالیق پژوهشی مومکونال آنتی بادی های  -



 

  فارسی انگلیسی

Feraidoon  نام فریدون 

Negahdar نام خانوادگی نگهدار 

Instructor مرتبه علمی مربی 

IUMS  دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

Negahdar.anatomy@yahoo.com  آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 86704552- 09123392642 88082479-09123392642

- Neuro science  

- Neurodegenerative disease 

(Parkinson) 

- Educational research 

علوم اعصاب بیماریهای نو رو ژنزاتیو )  -

 پارکینسون(

 پژوهش در آموزش -

 عالیق پژوهشی

 

 

 



 

 

  فارسی انگلیسی

Mojgan  نام مژگان 

oshaghi نام خانوادگی عشاقی 

Assistant Professor علمیمرتبه  استادیار  

Isfahan university of medical 

science 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Mobin255@gmail.com Mobin255@yahoo.com آدرس پست الکترونیک 

00989121215156-009886704719 86704719-09121215156  شماره تلفن 

- Virulence factor of bacteria 

- Biofilm 

- Antibiotic resistance 

- Bacterial diagnosis 

- Infection control 

 ویروالنس فاکتورهای باکتریها -

 بیوفیلم -

 مقاومت های آنتی بیوتیکی -

 روش تشخیص باکتری ها  -

 عالیق پژوهشی روش تشخیص کنترل عفونت بیمارستانی -

 

 



 

 

 

  فارسی انگلیسی

Parastoo نام پرستو 

Tarighi خانوادگینام  طریقی  

Assistant professor مرتبه علمی استادیار 

Tehran University of Medical 

Sciences 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی علوم پزشکی تهران 

tarighi.p@iums.ac.ir tarighi.p@iums.ac.ir آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 86704736 021 86704736 021

- Peptide Aptamers 

- non coding RNAs 

- Cell signaling in Cancers 

- Fusion  Proteins 

- Genetic Enginearing 

 آپتامرهای پپتیدی -

- RNAs non coding 

 سیگنالهای سلولی در سرطان -

 مهندسی ژنتیک -

 پروتئینهای فیوژن -

 عالیق پژوهشی

 

 

 



 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Roya نام رویا 

Sharifi نام خانوادگی شریفی 

Assistant professor مرتبه علمی استادیار 

Iran University of Medical 

Sciences 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران

Sharifi.r@iums.ac.ir Sharifi.r@iums.ac.ir آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 021-86704588 021-86704588

- Cancer 

- Inflamation 

 التهاب -

 سرطان -

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Masoumeh نام معصومه 

Kourosh Arami نام خانوادگی کورش آرامی 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

Tarbiat Modares University دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه تربیت مدرس 

mkourosharami@gmail.com mkourosharami@gmail.com آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 021-86704788 021-86704788

- Physiology 

- Neuroscience 

 فیزیولوژی -

 نوروساینس -

 عالیق پژوهشی

 

 



 

 

 

 

 

  فارسی انگلیسی

Reza  نام رضا 

Paydar نام خانوادگی پایدار 

Assistant Professor مرتبه علمی استادیار 

Thran University of Medical 

Sciences, PhD 
 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی PhDدانشگاه علوم پزشکی تهران 

paydar@razi.tums.ac.ir paydar@razi.tums.ac.ir آدرس پست الکترونیک 

 شماره تلفن 021-86704532 021-86704532

- Radiation Protection, 

Imaging, Medical dosimetry, 

Simulation, Radiotherapy, 

Radiology 

حفاظت در برابر اشعه، تصویر برداری، دزیمتری 

پزشکی، شبیه سازی، فیزیک رادیو تراپی، رادیولوژی و 

 پزشکی هسته ای
 عالیق پژوهشی

 


