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  و توانمندی ها گروه هیئت علمی اعضایلیست 

 

 وظایف مرتبه علمی /سمت  گروه هیئت علمی اعضای

 

 -دکتر علی اکبر شعبانی

رده تخصصی فراودکتری 

 های بیولوژیک

 

 

و عضو  مدیر گروه

 دانشیار /هیات علمی 

حل مشکالت آموزشی و  -مدیریت انتخاب واحد-برنامه ریزی درسی
 -مدیریت گروه و اعضای هیات علمی -رفاهی دانشجویان پژوهشی و

 هماهنگی جلسات سمینار، پیش دفاع و دفاع -نظارت بر فعالیت ها
رابط  -برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری امتحانات جامع -دانشجویان

اصلی بین اعضای گروه و دانشجویان با معاونت آموزشی و تحقیقات و 
حل و فصل  -ن و برون دانشگاهیاطالع رسانی های درو -فناوری

مدیریت جلسات مدون و منظم  -مشکالت دانشجویان و اعضای گروه
انجام فعالیت های آموزشی و  -کنترل بر ژرنال کالب ها -گروه

 دبیر کمیته اعتباربخشی -پژوهشی

دکتر محمدرضا اکبری 

 عیدگاهی

رئیس مرکز تحقیقات 

بیوتکنولوژی و عضو 

هیات علمی گروه/ 

 ردانشیا

گانه  7ارتقای مهارت های  -انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی
برگزاری  -کنترل و مدیریت پایانامه دانشجویان -اعضای هیات علمی

 رئیس مرکز تحقیقات -ژرنال کالب ها

 

 

 -دکتر حمید معدنچی

دکتری تخصصی 

 بیوتکنولوژی دارویی

 

 

 

 /عضو هیات علمی

 استادیار

گانه  7ارتقای مهارت های  -انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی
برگزاری  -کنترل و مدیریت پایانامه دانشجویان -اعضای هیات علمی

 -شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده عضو -ژرنال کالب ها
مسئول  -عضو کمیته نظارت طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی

عضو   -سمنان 19ص مولکولی کوید ایمنی زیستی آزمایشگاه تشخی
ریس دفتر پتنت  -دانشگاه علوم پزشکی سمنان 19کمیته تحقیقاتی کوید

عضو مرکز رشد و سالمت دانشگاه علوم  -دانشگاه علوم پزشکی سمنان
داوری طرح ها و پایانامه ها ی درون و برون  -پزشکی سمنان

 -دانشگاهی داوری مقاالت در ژرنال های دانشگاه و برون -دانشگاهی
 عضو کمیته اعتبار بخشی 

دکتر داود باقر نصر 

دکتری تخصصی  -دیاآب

 بیوتکنولوژی پزشکی

 

 /عضو هیات علمی

 استادیار

گانه  7ارتقای مهارت های  -انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی
برگزاری  -کنترل و مدیریت پایانامه دانشجویان -اعضای هیات علمی

عضو  -پیگیری مسایل آموزشی و پژوهشیمسئول  -ژرنال کالب ها
 کمیته اعتبار بخشی

 -دکتر فهیمه شمسی

تخصصی  دکتری

 بیوتکنولوژی پزشکی

 

 /عضو هیات علمی

 استادیار

گانه  7ارتقای مهارت های  -انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی
برگزاری  -کنترل و مدیریت پایانامه دانشجویان -اعضای هیات علمی

 عضو شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده -ژرنال کالب ها

 -دکتر مهدی داداش پور

دکتری تخصصی 

 بیوتکنولوژی پزشکی

 

 /عضو هیات علمی

 استادیار

گانه  7ارتقای مهارت های  -انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی
برگزاری  -کنترل و مدیریت پایانامه دانشجویان -اعضای هیات علمی

 -ژرنال کالب ها

 

 


