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جناب آقای دکتر علی اشرف/ جناب آقای دکتر انوش  دننوادی دمو ج/ جنواب آقوای      

دکتر علی دحم زاده/ جناب آقای دکتر سیادک ریماز/ جنواب آقوای دکتور دحم ر وا     

حبیبی/ جناب آقای دکتر دهران سلیمانها/ جناب آقای دکتر بابک علیجانی/ جناب آقای 

حانیان/ جناب آقوای دکتور در ور    ری دکتر شانرخ یشسف زاده/ جناب آقای دکتر ظهیر

نژاد/ جناب آقای دکتر سی  ده ی  یاء  یابری/ جناب آقای دکتر بهزاد زنوره   یحسین

جنواب   ون ی/ سرکار خانم دکتر ن ا آخشن زاده/ جناب آقای دکتور دحم ر وا دبوی /   

آقای دکتر ایرج باقی/ جناب آقای دکتر دعی  دم ج نیا/ جناب آقای دکتر عواد  دلوک   

جناب آقای دکتر رادی  ابرانیمیان/ جناب آقای دکتر ادیر پیروز/ جناب آقای دکتر  نیا/

حسی  ترابی/ سرکار خانم دکتر سیما فالح ارض پیما/ سرکار خانم دکتر فرزانه شبیریان/ 

جناب آقای دکتر علی اکبر صم انی/ سرکار خانم دکتر دریم شکیبا/ جناب آقوای دکتور   

 کادران عزتی

 

 ترامبا سالم و اح

رئیس محترم واحد  ووسد ه وحقیقداا بدا ین       73/2/7311/پ مورخ 701/741/3با عنایت به نامه شماره    

به م ا یک سال بدا حظدس سدمت و پسدت سدازمان  بده        07/07/11پورسینا، به موجب این ابالغ از واریخ 

ک  و دانشدااه عودوم پ شد   واح  تشسعه تحمیمات بالینی پشرسوینا  عضش ششرای پژونشی   عنوان

هدا و پیایدرا امدور    شوی . امی  است بدا حودور ا دال در جوسده    خ ماا درمان  استان گیالن منصوب م 

 ا ا یتهاا مربوطه با رعایت کامل مقرراا و جمیع جهاا شرع  و قانون  ایظاا وظیظه نمائی .

 ووایق روز اا ون شما را در اجراا هر چه بهتر وظایف محو ه از خ اون  منان خواهانم.

                           

                  

 
 

 دحم ر ا نمی پشردکتر 

 تحمیمات و فناوری دانشگاه دعاون
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  داردپيوست:   
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 رونوشت به:

آقاا دکتر محم  هادا بهادرا سرپرست م یریت ووس ه و ارزیاب  وحقیقاا م اونت وحقیقاا و اناورا دانشااه    

آورا   خانم دکتر ز یخا گو  پور سرپرست گروه برنامه ری ا و ارزیاب  مراک  و ا ا یت هاا وحقیقاو  م اونت وحقیقاا و ان   

خانم ز یخا رنجبر پیر موس  رئیس گروه کتابخانه و وامین منابع اطالعاا پژوهش     
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 جناب آقای دکتر محمدتقی آشوبی

 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

 تا سالم ي احترام

رئیس محترم ياحدس وًسد ٍ وحقیقداا تدا یى       13/2/1311/ج مًرخ 101/141/3تا عىایت تٍ وامٍ شمارٌ    

تٍ مسا یک سال تدا حظدس سدمت ي پسدت سدازماو  تدٍ        01/01/11پًرسیىا، تٍ مًجة ایه اتالغ از وارید 

زاوشدااٌ عودًم پسشدو  ي    عضو شورای پژوهشی  واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسیینا   عىًان

ٍ    ب م ذسماا زرماو  استان گیالن مىصً َدا ي پیایدرا امدًر    شًیس. امیس است تدا حودًر ا دال زر جوسد

 ا ا یتُاا مرتًطٍ تا رعایت کامل مقرراا ي جمیع جُاا شرع  ي قاوًو  ایظاا يظیظٍ ومائیس.

 وًایق ريز ااسين شما را زر اجراا َر چٍ تُتر يظایف محً ٍ از ذسايوس مىان ذًاَاوم.

 

 

 

 

 

                             

                  

 
 

 محمدرضا نقی پوردکتر 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 
 

  

 ريوًشت تٍ:

آقاا زکتر محمس َازا تُازرا سرپرست مسیریت وًس ٍ ي ارزیات  وحقیقاا م ايوت وحقیقاا ي اىايرا زاوشااٌ    

ذاوم زکتر ز یرا گو  پًر سرپرست گريٌ تروامٍ ریسا ي ارزیات  مراکس ي ا ا یت َاا وحقیقاو  م ايوت وحقیقاا ي اه آيرا     

ٍ ي وامیه مىاتع اطالعاا پژيَش  ذاوم ز یرا روجثر پیر مًس  رئیس گريٌ کتاتراو   
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 جناب آقای دکتر سیروس امیرعلوی

 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 با سالم و احترام

رئیس محترم واحد  ووسد ه وحقیقداا بدا ین       16/2/1399پ مورخ /109/147/3با عنایت به نامه شماره    

به م ا یک سال بدا حظدس سدمت و پسدت سدازمان  بده        01/01/99پورسینا، به موجب این ابالغ از واریخ 

دانشدااه عودوم پکشدو  و    عضو شورای پژوهشی  واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسیینا   عنوان

هدا و پیایدرا امدور    است بدا حودور ا دال در جوسده    شوی . امی  خ ماا درمان  استان گیالن منصوب م 

 ا ا یتهاا مربوطه با رعایت کامل مقرراا و جمیع جهاا شرع  و قانون  ایظاا وظیظه نمائی .

 ووایق روز ااکون شما را در اجراا هر چه بهتر وظایف محو ه از خ اون  منان خواهانم.

 

 

 

 

 

                             

                  

 
 

 محمدرضا نقی پوردکتر 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه معاون
                                                  

 

 

 
 

  

 رونوشت به:

آقاا دکتر محم  هادا بهادرا سرپرست م یریت ووس ه و ارزیاب  وحقیقاا م اونت وحقیقاا و اناورا دانشااه    

خانم دکتر ز یخا گو  پور سرپرست گروه برنامه ریکا و ارزیاب  مراکک و ا ا یت هاا وحقیقاو  م اونت وحقیقاا و ان آورا     

ه و وامین منابع اطالعاا پژوهش  خانم ز یخا رنجبر پیر موس  رئیس گروه کتابخان   
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