
رکت در فراخوان بهترین های پژوهشمراحل ش  

با توجه به اینکه  انتخاب برگزیدگان طی دو مرحله مطابق شکل شماره یک انجام خواهد شد. الزم است افراد 

 متقاضی شرکت در فراخوان در کالن منطقه خود شرکت کنند که مطابق جدول زیر خواهد بود.  

 
 برگزیدگان در برنامه بهترین هامراحل انتخاب شکل شماره یک  : 

: مسیر ارسال مستندات در هر کالن منطقه جدول شماره یک  

کالن مناطق آمایشی 

 کشور

دانشگاه های تحت پوشش کالن مناطق آمایشی 

 کشور

جهت ارسال  ایمیل ارتباطی

 مستندات

دانشگاه های علوم پزشکی گیالن، مازندران، بابل، گلستان،  1کالن منطقه 
 سمنان،شاهرود

mmoosazadeh1351@gmail.com 

دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل، مراغه، خوی،  2کالن منطقه 
 سراب، خلخال

Safiris@tbzmed.ac.ir 

 soltanian@umsha.ac.ir دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان، ایالم 3کالن منطقه 

های علوم پزشکی لرستان، بهبهان، اهواز، دزفول، آبادان،  دانشگاه 4کالن منطقه 
 شوشتر

Neisi.n@ajums.ac.ir 

دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، الر، گراش، جهرم،  5کالن منطقه 
 هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه وبویراحمد

yaghoobir@sums.ac.ir 

ه، اراک، قزوین، قم، دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، مرکزی، ساو 6کالن منطقه 
 البرز

drkamali@zums.ac.ir 

 iums.covid19@gmail.com دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کاشان، یزد، شهرکرد 7کالن منطقه 

دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان،سیرجان،  8کالن منطقه 
 زاهدان، زابل، ایرانشهر

Gh_asadi@kmu.ac.ir 

دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه،  9منطقه کالن 
 تربت جام، گناباد، بیرجند،خراسان شمالی، اسفراین

Sahabnegahs@mums.ac.ir 

 اهلل، بقیه تهران، ایران، شهیدبهشتی،دانشگاههای علوم پزشکی  10کالن منطقه 
 اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم و ارتش اسالمی، آزاد شاهد،

byazdizadeh@tums.ac.ir 



 مراحل شرکت در فراخوان

 انتخاب کالن منطقه مورد نظر  -１

 انتخاب محور فراخوان جهت شرکت در مطالعه  -２

 )فرم مربوط به هر محور متفاوت می باشد( تکمیل فرم ارسال مستندات -３

عنوان ایمیل نوشته شود جهت شرکت در فراخوان الزم است در ) از طریق ایمیل ارتباطی  مستندات در فرم زیپ شده ارسال -４

شرکت ماده کرده است در عنوان ایمیل باید بنویسد ؛ که برای محور دوم مدارک خود را آ محور........،  برای مثال فردیبهترین ها در 

 در فراخوان محور سوم

 

 
 شکل شماره دو : مسیر شرکت در فراخوان

 


