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معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی  سرکار خانم دکتر مهین گنج خانی
سرپرست محترم معاونت آموزش و سالمت آیت الله موسوی سرکار خانم دکتر ترانه نقیبی محمود آبادی

معاون محترم پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی  جناب آقای دکتر کوروش امینی
معاون محترم آموزشی مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر جناب آقای  دکتربیژن قبادیان

سرپرست محترم معاونت آموزشی شهید بهشتی سرکار خانم دکترمینا شعبانی
معاون محترم پژوهشی دانشکده داروسازی سرکار خانم دکتر شهره محبی

سرپرست محترم معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی سرکار خانم دکتر ندا غالمی
معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری ابهر جناب آقای سید میثم ابراهیمی

رئیس محترم پژوهشی مرکز تحقیقات  بیماری های متابولیک جناب آقای دکتر حسین چیتی
رئیس محترم مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان جناب آقای دکتر علی رمضانی

سرپرست محترم مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصرسرکار خانم دکتر فرزانه کرمی تنها
رئیس محترم مرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی سرکار خانم دکتر کبری رستمی زاده

رئیس محترم مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  سرکار خانم دکتر سعیده مظلوم زاده
سرپرست  محترم کمیته تحقیقات دانشجوئی سرکار خانم دکتر فخری حقی

با سالم 

                  احتراما، همانگونه كه استحضار داريد مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده استان، همزمان با هفته پژوهش از 
تاريخ ۴ آذرماه لغايت ۱۰ آذرماه برگزار خواهد شد. خواهشمند است به نحو مقتضي به كليه اعضا محترم هيات علمي و فناوران دانشگاه 
اطالع رساني شود مدارك و مستندات فعاليت هاي پژوهشي خود را حداكثر تا تاريخ دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۹۶ از طريق معاونين محترم 

پژوهشي دانشكده ها جهت بررسي به اين معاونت ارسال نمائيد. 

ضمنا به استحضار مي رساند: 

انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزيده بر اساس « دستور العمل هجدهمين جشنوراه تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده  -۱
كشور » انجام خواهد شد. 

افراد منتخب نبايد جزو منتخبين ملي يا استاني جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر در سال گذشته باشند.  -۲

انتخاب پژوهشگران و فناوران بر اساس ميانگين امتياز اكتسابي در ۴ سال گذشته ( اول مهرماه ۱۳۹۲ لغايت ۳۱ شهريور ماه ۹۶  -۳
) صورت مي پذيرد. 

مدارك ارسالي پژوهشگران بر اساس مندرجات جداول ۱ و ۴ پيوست بررسي خواهد شد.  -۴

مدارك ارسالي فناوران بر اساس مندرجات جدول ۳ پيوست بررسي خواهد شد.  -۵

معاونت پژوهشي دانشگاه و كميته علمي جشنواره پس از بررسي كليه مدارك ارسالي، برگزيدگان نهايي دانشگاه را انتخاب و به 
جشنواره معرفي خواهد نمود. 




