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 بسمه تعالي 
 

 محترم جهاد دانشگاهی یسری-جناب آقای دکتر طیبی 

 یس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا ری -جناب آقای دکتر خوشدل

 علوم پزشکی تهرانمعاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه -جناب آقای دکتر صحرائیان 

 معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران-جناب آقای دکتر ملکوتی

 شهید بهشتیمعاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی -زرقیجناب آقای دکتر 

 معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه شاهد -سرکار خانم دکتر کیاساالری

 معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -عربلو جناب آقای دکتر 

 معاون محترم تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران -جناب آقای دکتر بوذری

 آموزشی و پژوهشی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون محترم قائم مقام و معاون -سرکار خانم دکتر مقصودلو

 معاون محترم پژوهشی مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی -دکتر ملکی جناب آقای

 وری دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرسامعاون محترم تحقیقات و فن-سرکار خانم دکتر موحدی

 معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی -جناب آقای دکتر نفر

 
 سالم علیکم

اعضای محترم کمیته های ویژه  ،7/4/1397اخالق در انتشار آثار پژوهشی در تاریخ "آموزشی  کارگاهاحتراما، با عنایت به اینکه در نظر است 

ی و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه اهلل )عج(، شاهد، ارتش ج.ا.ا، بهزیست واحدهای: "اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

رس، توانبخشی، انستیتو پاستور ایران، مرکز قلب و عروق شهید رجایی، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون، جهاد دانشگاهی، تربیت مد

ضای محترم نسبت به معرفی اعلذا خواهشمند است دستور فرمایید برگزار گردد؛  علوم پزشکی بقیه اهلل به میزبانی دانشگاه ؛ دانشگاه آزاد اسالمی 

اقدام الزم )عج(  بقیه اهللبه دبیرخانه کارگاه واقع در دانشگاه علوم پزشکی  3/1397/ 20کمیته جهت شرکت در این دوره  تا تاریخ 

 صورت گیرد )نام و نام خانوادگی، شماره تماس ثابت و همراه(.

انجام هماهنگی و  پاسخگویی به هرنوع سوال یا ابهامی در این خصوص ضمنا، جناب آقای دکتر حسن باقری  به عنوان دبیر اجرایی این کارگاه، جهت 

 بحضور معرفی می گردند.

 شماره تماس نام و نام خانوادگی ردیف

 09121457908 حسن باقریآقای دکتر  1

 

 


