
 
 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 آمار و فناوری اطالعاتمدیریت  -تحقيقات و فناوريمعاونت مأخذ:  
 

 (1399تهران )شهريور  يو خدمات درمان يرديف مستقل بودجه دانشگاه علوم پزشکداراي  قاتيیها و مراکز تحقپژوهشکده ،پژوهشگاه

 آدرس  نام رئیس مرکز نام مرکز تحقیقاتي رديف

 4طبقه  3ساختمان شماره  -بیمارستان مرکز طبی کودکانانتهاي بلوار کشاورز خیابان دکتر محمد قريب   دکتر مصطفی معین ، آسم وآلرژيايمونولوژي 1

 41۵شماره  خیابان طالقانی نبش خیابان شهید نادري دکتر علیرضا فیروز هاي پوست و جذامبیماري 2

 بیمارستان دکتر شريعتی  خیابان کارگر شمالی دکتر محمد باقر الريجانی غددومتابولیسم 3

 پژوهشکده بیماري هاي گوارش و کبد خیابان کارگر شمالی بیمارستان دکتر شريعتی  دکتر سیاوش ناصري مقدم هاي گوارش و کبد سرطان 4

 ی بیمارستان دکتر شريعتیخیابان کارگر شمال  دکتر سید اسداله موسوي انکولوژي و پیوند مغز و استخوان هماتولوژي، ۵

 خیابان کارگر شمالی مرکز قلب تهران دکتر حمیدرضا پورحسینی قلب تهران 6

 امام خمینی )ره( نرسیده به میدان حسن آباد بیمارستان سینا خیابان  دکتر محمدرضا ظفرقندي هاي جراحیتروما و پژوهش 7

 انتهاي بلوار کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( دکتر سعید سرکار علوم و تکنولوژي در پزشکی 8

 روزبه خیابان کارگر جنوبی نرسیده به میدان قزوين بیمارستان دکتر محمدرضا محمدي روانپزشکی  9

 آذر دانشکده داروسازي  16خیابان  دکتر محمد عبداللهی علوم دارويی 10

 خیابان پورسینا دانشکده داروسازي  دکتر رسول ديناروند نانو فناوري 11

 بلوار کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره(انتهاي  دکتر محمد علی محققی سرطان 12

 ، طبقه دوم4نرسیده به چهار راه کامرانیه، بن بست مريم، پالک -اتوبان صدرخیابان پاشا ظهري  دکتر محمد علی نیلفروش زاده هاي بنیادي پوست و سلول 13

 خیابان پورسینا دانشکده داروسازي  آخوندي دکتر عباس حاجی گیاهان دارويی 14

 ساختمان ريحانه -انتهاي بلوار کشاورز مجتمع بیمارستانی امام خمینی)ره( دکتر سید حسن امامی رضوي  پژوهشکده بازتوانی عصبی 1۵

 خیابان انقالب، خیابان قدس، دانشکده دندانپزشکی قديم طبقه سوم دکتر امیررضا رکن پژوهشکده علوم دندانپزشکی 16

 ، ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه)ساختمان گل(1۵47کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، پالک  دکتر کاظم ندافی پژوهشکده محیط زيست 17

 پژوهشکده بیماري هاي گوارش و کبد خیابان کارگر شمالی بیمارستان دکتر شريعتی  دکتر رضا ملک زاده گوارش و کبد هايپژوهشکده بیماري 18

 بیمارستان دکتر شريعتی  خیابان کارگر شمالی دکتر محمد باقر الريجانی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 19
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