


به نام خدا 

توســعه همــه جانبــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در افــق 1404 تنهــا 
در ســایه توســعه علــم و فنــاوری و از طریــق گســترش فرهنــگ پژوهشــگری در 
جامعــه میســر خواهــد بــود. امــروزه در کشــورهای توســعه یافتــه پژوهــش یــک 
ســرمایه گــذاری اســتراتژیک محســوب شــده و در دانشــگاهها باالتریــن اولویــت 
ــن و پژوهشــگران داده  ــی، دانشــجویان، محققی ــات علم ــرم هی ــه اعضــای محت ب
ــد  ــق را کلی ــم وتحقی ــه عل ــر اینک ــاوه ب ــری ع ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــده اس ش
قطعــی پیشــرفت کشــور عنــوان کــرده انــد،  تجــاری ســازی علــم و تولیــد ثــروت 
ــاط  ــق ارتب ــه از طری ــکات جامع ــات و مش ــل معض ــی و ح ــای علم ــه ه از یافت
دانشــگاه بــا صنعــت و تبدیــل فکــر و اندیشــه بــه محصــوالت تجــاری را از تکالیــف 
ــه  ــه مقول ــن اســاس توجــه ب ــر ای ــد.  ب ــر شــمرده ان بســیار مهــم پژوهشــگران ب
ــن در توســعه کشــور محســوب  ــدی بنیادی ــم و فراین ــری بســیار مه پژوهــش ام
ــه  ــعه هم ــت آن در توس ــش، نشــان از اهمی ــه پژوه ــذاری هفت ــود.  نامگ ــی ش م
ــی در  ــیب شناس ــری و آس ــرای بازنگ ــبی ب ــت مناس ــور دارد و موقعی ــه کش جانب
خصــوص شــیوه هــای فرهنــگ ســازی در حــوزه پژوهــش محســوب مــی شــود. بر 
ایــن اســاس اعضــای هیــات علمــی و محققیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان 
ــر اســاس برنامــه هــا و سیاســت هــای پژوهشــی دانشــگاه مــی تواننــد نقشــی  ب
بســیار موثــر در پیشــرفت و اعتــای دانشــگاه و اســتان ایفــا نماینــد. در پایــان بــر 
خــود واجــب مــی دانیــم هفتــه پژوهــش را بــه همه دانــش پژوهــان، پژوهشــگران، 
نــوآوران، اســاتید و فرهیختــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان  تبریــک عــرض 
ــا تــاش و همــت همــه تاشــگران ایــن عرصــه،  ــم کــه ب نمائیــم. امیــد آن داری
شــاهد موفقیــت هــای چشــمگیری در توســعه علمــی اســتان لرســتان و رســاندن 

کشــورمان بــه اوج افتخــار و فتــح قلــه هــای علمــی در جهــان باشــیم.

دکتر مروت طاهری کالنی                                       دکتر کورش ساکی
معاون تحقیقات و فناوری                                          رئیس دانشگاه

در  علــم  اهــل  بایــد 
محیــط دانشــگاه بــه تولید 
ــه و  ــگاه مبتکران ــا ن علــم ب

ســازنده بپردازنــد.

مقام معظم رهبری



دکتر بهرام دلفان
مرتبه علمی: استاد تمام

دانشکده: پزشکی
دکترای تخصصی فارماکولوژی

دکتر روح اهلل حیدری
مرتبه علمی: استادیار

مرکز تحقیقات: داروهای گیاهی رازی
دکترای تخصصی شیمی تجزیه

دکتر شیرزاد فالحی 
مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: پزشکی
دکترای تخصصی انگل شناسی

دکتر فرناز خیراندیش
مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی
دکترای تخصصی انگل شناسی

دکتر محمد رضا غالمیپژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه
مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: پزشکی
دکترای تخصصی علوم تشریح

دکتر خاطره عنبری
  مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی
  متخصص پزشکی اجتماعی

دکتر حسن احمدوند
مرتبه علمی: استاد تمام

دانشکده: پزشکی
دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

دکتر شکوفه احمدی پور
مرتبه علمی: استادیار

دانشکده: پزشکی
متخصص کودکان

دکتر غفارعلی محمودی
مرتبه علمی: دانشیار

دانشکده: پزشکی
متخصص پزشکی قانونی



دکتر اعظم محسن زاده
مرتبه علمی: دانشیار 

 دانشکده: پزشکی  
 متخصص کودکان

پژوهشگران برتر دانشکده پزشکی

دکتر سپیده وهابی 
مرتبه علمی: دانشیار 

متخصص بیهوشی و 
مراقبتهای ویژه

دکتر افشین نظری
مرتبه علمی: استادیار

دکترای تخصصی 
فیزیولوژی 

دکتر محمد حسن کایدی 
 مرتبه علمی: دانشیار

دکترای تخصصی حشره 
شناسی پزشکی

پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت و تغذیه

دکتر مهناز مردانی
مرتبه علمی: دانشیار 

دکترای تخصصی علوم تغذیه

پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری مامایی الیگودرز

مریم بخشنده باورساد
مرتبه علمی: مربی

کارشناس ارشد داخل جراحی

دکتر طاهره طوالبی
مرتبه علمی: استادیار

دکترای تخصصی پرستاری

پژوهشگر برتر دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد



پژوهشگر برتر دانشکده دندانپزشکی

دکتر معصومه اسماعیلی
مرتبه علمی: استادیار

متخصص ارتودنسی

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر مهرداد غالمی
مرتبه علمی: استادیار

     دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 

دکتر محسن محمدی
مرتبه علمی: استادیار

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

پژوهشگران برتر کارمندیپژوهشگر برتر دانشکده داروسازی 

زهرا خداکرمی فرد
کارشناس ارشد ژئوشیمی

کارشناس مسئول ارزشیابی پژوهشی دانشگاه

دکتر محمود بهمنی
دکترای دامپزشکی

مدیر آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو

بهروز عزت پور
 کارشناس ارشد انگل شناسی

معاون مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی



پژوهشگران برتر دانشجویی

ضیاء عبیداوی
دانشجوی ترم دهم پزشکی

افشین حسنوند
دانشجوی ترم هفتم پزشکی

سید امیریاسین احمدی
دانشجوی ترم چهارم پزشکی

هفته ژپوهش و فناوری

 گرامی باد




