
 پژوهش آموزش  ریاست
 ۴۱۶۴ آناهیتا بلندیاندکتر  ۴۳۳۳ فرحناز قاسمی ۴۳۷۴ (دانشکده رئیس) احمدی یار رسول دکتر

 ۴۱۶۴ کمیته پژوهشی دانشجویی ۴۱۶۴ بتول اسفندیاری  ۴۳۷۴ )معاون اداری ومالی( دکتر نمامعلی آزادی
  تحقیقات بهداشت کارمرکز  ۴۱۴۴ منیژه بابایی  ۴۳۴۴ (آموزشی معاون) دکتر مجید کرمانی

 ۴۱۶۶ فرشته طاهری ۴۱۴۴ سمیرا دامن خورشید ۴۳۴۴ )معاون پژوهشی( ئی کالنتریدکتر روشنک رضا
 ۴۱۷۶ مطلبیمسعود دکتر  ۴۱۴۴ فریس اسدی ۴۳۷۴ )مسئول دفتر( اعظم وزیریان
 ۴۱۷۴ پیشگرمرتضی  ۴۱۴۴ )امور دانشجویی( دفرانک برومن ۴۳۴۴ )مسئول دفتر( زهره رسولی

 گروه بهداشت حرفه ای اپیدمیولوژی گروه  بهداشت محیط  گروه مهندسی   
 ۴۳۴۴ )مدیرگروه( دکتر ایرج علی محمدی ۴۳۳۱ (مدیرگروه) دودران سلیمانی مسعود دکتر ۴۱۴۷ غالمی )مدیر گروه( دکتر میترا

 ۴۴۴۳ دکتر شهرام وثوق ۴۴۴۷ الری اسدی محسن دکتر  ۴۱۶۳ مجید کرمانی دکتر

 ۴۴۴۱ دکتر رسول یار احمدی ۴۳۴۴ متولیان سیدعباس دکتر  ۴۳۳۴ رضایی کالنتریدکتر روشنک 

 ۴۳۴۴ دکتر آزاده اشتری نژاد ۴۱۴۴ ریماز شهناز دکتر ۴۱۶۱ جعفری جنیدی احمد دکتر 

 ۴۳۴۴ ابراهیمیحسین دکتر  ۴۱۴۴ ناصحی مهشید دکتر ۴۴۴۴ دکترمهدی فرزادکیا

 ۴۴۴۳ فرشادعلی اصغر دکتر  ۴۴۴۷ برادرانحمیدرضا  دکتر ۴۴۶۴ دکتر علی اسرافیلی

 گروه آمارزیستی تغذیه علوم گروه    بهداشت وآموزش بهداشتی خدمات گروه
 ۴۳۳۴ )مدیر گروه( دکتر جمیله ابوالقاسمی ۴۳۴۷ )مدیرگروه( دکترمحمدرضا وفا ۴۳۴۴ (دکترمهناز صلحی )مدیر گروه

 ۴۱۳۱ دکتر محبوبه رسولی ۴۳۴۷ دکتر فرزاد شیدفر ۴۳۴۳ دکترفربد عبادی فرد آذر

 ۴۴۴۴ جانانیلیال دکتر  ۴۳۴۴ ناهید آریاییان دکتر ۴۳۴۱ طاهره دهداری دکتر

 ۴۳۳۴ دکتر مسعود صالحی ۴۴۴۴ جزایری دکترشیما ۴۱۳۷ منصوریانمرتضی دکتر 

 ۴۱۷۴ رودباری دکترمسعود ۴۴۶۴ فاطمه سادات امیری دکتر ۴۴۴۴ خارقانی مقدم ملیکادکتر 

 ۴۱۶۷ خانم آغا فاطمه حسینی  ۴۴۶۴  دکترمیترا زراتی ارگونومیگروه 

 ۴۱۶۷ حسینی بهارانچی فاطمه دکتر   ۴۴۴۷ دکتر سیده طیبه رهیده ۴۴۷۴ دکتر محمدصادق قاسمی

 ۴۱۶۴ دکتر نمامعلی آزادی روابط عمومی MPHگروه 

  ۴۳۴۴ زهرا خواجه میرکی ۴۴۴۴ )مدیرگروه( دکترمهدی فرزادکیا

 امور اداری کتابخانه  انفورماتیک           
 ۴۱۴۳ لیال سالمی ۴۴۴۳ رویا وصال  ۴۳۴۴ عاطفه گودرزی

 ۴۱۴۶ فریده جباری ۴۴۴۳ زهرا نجفی رودباری ۴۴۱۶ بهروز تقی زاده

 ۴۱۴۳ حسن گلی ۴۳۱۱ امانت کتابخانه ۴۴۶۶ مهدی شفیعی

 امور مالی کارشناسان گروه آزمایشگاه

 ۴۳۷۳ معصومه ابراهیمی ۴۴۷۴ زهرا واحدی )ارگونومی( ۴۴۴۶ )تهویه صنعتی( طباطبائیحسین سید

 ۴۳۴۶ الهام خرمی ۴۳۴۶ )اپیدمیولوژی( فاطمه اکبری ۴۱۴۴ )بهداشت محیط( حسن پورمسلمی

 ۴۳۴۴ ساناز صالحی ۴۴۶۳ ای()آموزش بهداشت و بهداشت حرفه  هاجر تسلیمی ۴۱۴۴ بهداشت محیط() مهرداد شاهپری

 انبار ۴۴۴۴ )تغذیه( نرجس نجیبی ۴۳۴۳ )تحقیقات( معصومه حشم فیروز
 ۴۴۱۴ خیراهلل مظفری ۴۴۴۶ خاکسار )آمارزیستی( سعید  ۴۳۴۶ (غذیهترضا مهراندیش )

 امین اموال ۴۴۶۱ (MPh) مهرنوش نکته دان ۴۴۴۶ معصومه حشم فیروز)سم شناسی( 

 ۴۱۴۴ محمدرضا باقری ۴۴۱۷ (بهداشت محیط) فیروزمعصومه حشم  ۴۱۷۳ نرگس مقدسی )آلودگی هوا(

 مرکز تحقیقات آلودگی هوا  مسئول تدارکات دبیرخانه

 ۴۳۱۷ مونا دهقانی ۴۴۶۴ احمد بیابانی ۴۳۴۷ آزاده اجالل
 خدمات آبدارخانه ۴۴۶۶ رضا محمودی

 ۴۳۱۴ احمد بیابانی ۴۳۱۴ (ابراهیم نظرنیا) Bراهروی  مرکز کارآزمایی بالینی

 ۴۳۱۴ خلیل آقازاده A ۴۱۴۴راهروی  ۴۴۴۶ کارآزمایی بالینی مرکز



 


