
بروزرسانی: 
اسفند

  
1400

  

ی
ي اموزش

 گروه ها
  

گروه آمار زیستی
 

  ۴۶٢٠  آزادیدکتر نمامعلی 

گروه اپیدمیولوژي
  

   ۴٨٠٣   الری اسدیدکتر محسن 
   ۴٨٠٣  برادراندکتر حمیدرضا   ۴٧٧۴   ابولقاسمیتر جمیله دک

   ۴٧٧۶    مانییسلدکتر مسعود   ۴۶٢٣ یبهارانچدکتر فاطمه حسینی 
   ۴۶۴۵   ریمازدکتر شهناز   ۴٨۴٩  جانانیدکتر لیال 

   ۴٧٠۴   متولیاندکتر سیدعباس   ۴٧٧٩  صالحیدکتر مسعود 
     مشکینی مجیددکتر   ۴۶٧۶  رسولیدکتر محبوبه 
     ناصحیدکتر مهشید   ۴۶٣۵ رودباریدکتر مسعود 

 

گروه
 

آموزش و
 

سالمت
گروه بهداشت حرفه اي   ۴٨۴٠  خارقانیدکتر ملیکا  
  ۴٧۴٩   ابراهیمیدکتر حسین  

  ۴٧۵۴ نژاد اشتریدکتر آزاده    ۴٧۵۶  دهداریه دکتر طاهر
  ۴٨٠٧ فرشاددکتر علی اصغر    ۴٧۵٧ آذر عبادیدکتر فربد 
  ۴٧۴٩  محمدیعلیدکتر ایرج    ۴٧۵٧  صلحیدکتر مهناز 

  ۴٨٠٧  وثوقدکتر شهرام    ۴۶٧٣ منصوریاندکتر مرتضی 
  ۴٨٠۶ یاراحمدیدکتر رسول   

  

گروه تغذیه 
 

  ۴٧۵٠   آریاییاندکتر ناهید 

گروه ارگونومی
  

  ۴٨٣٩   قاسمیدکتر محمدرضا 
     ۴٨٠۵  جزایری دکتر شیما

    ۴٧۴٣  شیدفردکتر فرزاد 
     ۴٧۶٠  زراتیدکتر میترا 

     ۴٨۴٣  رهیدهدکتر سیده طیبه 
     ۴٧۴٣ وفادکتر محمدرضا 

 

گروه
 

بهداشت محیط
 ۴٨٠٠   فرزادکیامهدی  دکتر  ۴٨١٩  اسرافیلیعلی  دکتر 

  ۴۶۴٣   غالمیمیترا  دکتر  ۴۶٢۶  جعفری جنیدیاحمد  دکتر
  ۴۶٢٧  کرمانی مجید دکتر ۴۶٠٩   فرد دهقانی عماد دکتر
      ۴٧٧۵  رکالنت رضائی روشنک دکتر

 

 4777    قاسمی فرحناز

 اسفندیاری بتول  4624
 باباییمنیژه   4655
 برومندفرانک  4658
 خورشید دامنسمیرا   4655
 یگان)اب( میریا محمدحسن 4640

 

 امور آموزش

 4737    ابراهیمی معصومه

 خرمی  الهام 4742
 صالحی ساناز 4744
  باقری محمدرضا 4644
 مظفری خیراله 4860

 

 مالیامور

  کارگزینی
  سالمی لیال 4657
 گلی حسن 4652
 )(کارپرداز اسدی فریس 4810

 دبیرخانه
  خاکسار سعید  4753

 انفورماتیک
  تقی زاده بهروز  4752

 عمومی روابط
 گودرزی  عاطفه 4759

 

 اداريامور

  4847     لاوص رویا

 نجفی زهرا 4766

 کتابخانه واحد

 گروه هاي آموزشی  کارشناسان

4 7 5  اکبریفاطمه   1
 و اپیدمیولوژی) آمار (کارشناس گروه

4 8 0  پایدار پریسا 9
 )سالمت ارتقا (کارشناس گروه

4 8 6   اکبری نفیسه  3
  محیط) بهداشت (کارشناس گروه  

4 8 1    نکته دان مهرنوش  6
  )MPHعالی  دوره(کارشناس   

4 8 5   نجیبی نرجس  8
  )تغذیه (کارشناس گروه  

4 8 1    بلندیان آناهیتا  1
  )یو ارگونوم ایحرفه  بهداشت (کارشناس گروه

 

  آزمایشگاه کارشناسان

4 8 5  برازنده اسما  2
 )پسماند آزمایشگاه(کارشناس 

4 8 6   اکبری نفیسه   3
  )شناسی سم آزمایشگاه(کارشناس 

4 7 8  مهراندیش  رضا 2
 تغذیه) آزمایشگاه(کارشناس 

4 6 3  مقدسی نرگس 7
  آلودگی هوا) آزمایشگاه(کارشناس 

4 6 9   پورمسلمی حسن  0
  )و میکروبیولوژی شیمی آزمایشگاه (کارشناس

4 8 5    طباطبایی حسین سید   1
  صنعتی) تهویه آزمایشگاه(کارشناس 

 

  کرما� مجید دکتر: آموزشی معاونت
  ع� آزادیدکتر نمام: مالی-اداري معاون

  روشنک رضا� دکتر: پژوهشی معاون
 

  دانشکده: رئیس

 د��ر ر�ول یارا��دی

  ۴٧٣۴مریم برهانی     

  ۴۵۴٧زهره رسولی     

 مراکز تحقیقاتی

4 7 6  دهقانی  مونا 3
 (مرکز تحقیقات آلودگی هوا)

4 7 5  اکبری  فاطمه 1
 )CTC ،(مرکز کارآزمایی بالینی

4 7 6  عبدالهیبهناز  8
  (مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط)

4 6 2   طاهری  فرشته  1
  مرکز تحقیقات بهداشت کار)(

4 6 3   مطلبی مسعود دکتر  1
  (مرکز تحقیقات بهداشت کار)

 

 

  نادری عذرا 88622721
 

 پژوهش واحد

EDO   

4 8 5    زند  روز حفر   1
  


