
  ١٢/٠٩/١٣٩٩ لغایت ٠١/٠٩/١٣٩٩ برنامه حضور کارکنان دانشکده بهداشت از تاریخ

  دپارتمان /واحدها  معاونتها

 ايام هفته   

  چهارشنبه  سه شنبه  دوشنبه  يكشنبه  شنبه  هفته  توضيحات

ي
مال

 و 
ي

ار
اد

ت 
اون

مع
  

    - سالمیخانم   -  گلیقای آ سالمی خانم     كارگزيني

    - نظری نیا -  - محمودی    دبيرخانه

    بیابانیآقای  -  - بیابانیآقای  -    تداركات

   ابراهیمی خانم صالحی خانم ابراهیمی خانم باقری و مظفری آقای خرمی خانم    مالي

    شفیعیآقای   - گودرزیخانم   - تقی زادهآقای     انفورماتيك

     رنجبرآقای   نیانظری آقای   اصالنیآقای   حیدریآقای  شفیع خانیآقای     خدمات

 ایمانی با نظر ریاست چمنی آقای  چمنی آقای حسین پور چمنی آقای چمنی آقای    نقليه

ي
زش

مو
ت آ

اون
مع

  

  هفته دوم متعاقبا اعالم خواهد شد  خانم اسفندیاری  خانم بابایی  خانم برومند  خانم قاسمی  آقای اسدی و خانم خورشیدی  اول  اداره آموزش

  دکتر جنیدی  دکتر فرزادکیا  غالمیدکتر   دکتر دهقانی فرد دکتر اسرافیلی   -  گروه بهداشت محيط
  

دو  مشترککارشناس  اکبری خانم  دکتر بهارانچی  دکتر ابوالقاسمی  دکتر آزادی  دکتر رسولی  دکتر ابوالقاسمی  اول    گروه آمار
  دکتر رودباری  دکتر ابوالقاسمی  خانم حسینی  دکتر صالحی  دکتر ابوالقاسمی دوم    شنبه حضور دارنددوگروه روز 

  -  -  دکتر ریماز  - -  -   گروه اپيدميولوژي
خانم دکتر صلحی دوهفته در  -١  دکتر منصوریان  دکتر دهداری  دکتر دهداری  دکتر عبادی فرد آذر  دکتر خارقانی مقدم  ولا  سالمت گروه آموزش و ارتقا

  مرخصی استعالجی هستند. 
 مشترکخاکسار کارشناس  قایآ -٢

  گروه روز سه شنبه حضور دارنددو 

  دکتر منصوریان  دکتر دهداری  خارقانی مقدم  دکتر عبادی فرد آذر  دکتر خارقانی مقدم دوم    

  دکتر اشتری نژاد  دکتر علیمحمدی  دکتر علیمحمدی  دکتر ابراهیمی ابراهیمیدکتر   -   گروه بهداشت حرفه اي

    دکتر آریائیان  دکتر وفا  دکتر جزایری  دکتر زراتی دکتر رهیده  -   گروه علوم تغذيه

  -  دکتر قاسمی  دکتر دهقان  - -  -   گروه ارگونومي

     -  خانم مقدسی  طباطبایی  خانم مقدسی طباطبایی    آزمايشگاهها
     خانم حشم فیروز  آقای پورمسلمی  -  - آقای شاهپری  

   -  -  -  مهراندیشآقای   - 

ي
هش

ژو
ت پ

اون
مع

 

     -  -  دکتر بلندیان  -  دکتر بلندیان  اول   واحد پژوهشي

     -  -  -  -  دکتر بلندیان دوم   

     خانم وصال  خانم نجفی  -  خانم وصال  -  اول  كتابخانه

     خانم نجفی  -  خانم وصال  -  - دوم   

 


