تحصيالت تكميلي دانشكذه

معزفي گزوه هبي آموسشي تحصيالت تكميلي:
گزوه آموسش و ارتقبء سالمت

تبریخچه:
ثب لطف ٍ ػٌبیت دایوی حضزت حك (جال ٍ ػال) ٍ ثب اّتوبم ٍ پیگیزی هذیزیت هحتزم ٍ گزٍُ ثْذاؽت ػوَهی
داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ ؽیزاس ٍ ،ثب تبئیذ ّیئت هحتزم هوتحٌِ آهَسػ ٍ ارتمبی عالهت ٍسارت هتجَع ،هجَس
تبعیظ رؽتِ آهَسػ ٍ ارتمبی عالهت در همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ در تبریخ  87/10/24اس ٍسارت هتجَع دریبفت
گزدیذ ٍ پذیزػ اٍلیي دٍرُ داًؾجَیبى اس اثتذای عبل تحصیلی  88-89در ایي داًؾىذُ آغبس ؽذ .اس اردیجْؾت هبُ
 1389ثب تَجِ ثِ چؾن اًذاس رؽتِ در پذیزػ هغتوز داًؾجَ ،راُ اًذاسی گزایؼ ّبی جذیذ ٍ ّوچٌیي همطغ
دوتزا ،گزٍُ آهَسػ ٍ ارتمبی عالهت ثِ صَرت هغتمل ؽىل گزفت.
اعضبء هيئت علمي گزوه آموسش بهذاشت

نام ونام خانوادگی

مذرک تحصیلی و تخصص

دوتزهحوذحغیي وبٍُ
دوتز لیال لْزهبًی
دوتز هْیي ًظزی

 PhDآهَسػ ثْذاؽت
 PhDآهَسػ ثْذاؽت
 PhDآهَسػ ثْذاؽت

مرتبه علمی
داًؾیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر

امكبنبت آموسشي و پضوهشي اختصبصي گزوه:






 3دعتگبُ وبهپیَتز هتصل ثِ ایٌتزًت
 2دعتگبُ چبپگز لیشری
 1دعتگبُ چبپگز لیشری رًگی
 1ثبة آسهبیؾگبُ رعبًِ
گزوه اپيذميولوصي

تبریخچه:

در دی هبُ  ،1354داًؾىذُ پشؽىی ؽیزاس ،ثخؾی را تحت ػٌَاى «ثْذاؽت ٍ پشؽىی اجتوبػی» تبعیظ ًوَد وِ
گزٍُ ّبی اپیذهیَلَصی ٍ آهبر سیغتی را در خَد جبی هی داد .داًؾجَیبى ایي ثخؼ در رؽتِ ّبی اپیذهیَلَصی ٍ
آهبر سیغتی ٍ دعتیبری پشؽىی اجتوبػی ثِ تحصیل هؾغَل ثَدًذ .در عبل  ،1376گزٍُ اپیذهیَلَصی اس هجوَػِ
فَق جذا ؽذ ٍ ثِ طَر هغتمل در داًؾىذُ ثْذاؽت وبر خَد را آغبس ًوَد .حضَر داًؾجَیبى همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ
اپیذهیَلَصی در داًؾىذُ ثْذاؽت ؽیزاس ثِ ػٌَاى تٌْب داًؾىذُ ثْذاؽت صبحت ایي همطغ تحصیلی تب عبل ،1380
ثبػث رًٍك ٍ اػتجبر دٍ چٌذاى ایي ٍاحذ آهَسؽی گزدیذ.
در پبئیش عبل  ، 1385گزٍُ اپیذهیَلَصی اس آهبر سیغتی ًیش جذا گزدیذ ،ثِ ػٌَاى گزٍّی هغتمل ؽزٍع ثِ فؼبلیت
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ًوَد ٍ اهزٍس در همبطغ وبرؽٌبعی ارؽذ ،دعتیبری ٍ  ،PhDهؾغَل آهَسػ ٍ تزثیت داًؾجَ هی ثبؽذ.
اعضبء هيئت علمي گزوه اپيذميولوصي

نام ونام خانوادگی

مذرک تحصیلی و تخصص

مرتبه علمی

دوتز ثْزام ضیغوی
دوتزػجذالزضب رجبئی فزد
دوتز جؼفز حغي سادُ
دوتز ػجبط رضبئیاى سادُ
عیذحویذرضب طجبطجبیی
ّبلِ لبئن

 PhDآهبرسیغتی
 PhDآهبرسیغتی
 PhDاپیذهیَلَصی
 PhDاپیذهیَلَصی
وبرؽٌبط ارؽذ اپیذهیَلَصی
داًؾجَی  PhDاپیذهیَلَصی

اعتبد
اعتبد
داًؾیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر
هزثی

امكبنبت آموسشي و پضوهشي اختصبصي گزوه:












یه ثبة اتبق وٌفزاًظ
یه ثبة اتبق وبهپیَتز هختص داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ PhD
 30دعتگبُ وبهپیَتز هتصل ثِ ایٌتزًت
 11دعتگبُ چبپگز لیشری
 3دعتگبُ ٍیذئَ دیتب پزٍصوتَر
 6دعتگبُ Laptop
 3دعتگبُ Overhead
یه دعتگبُ فتَوپی
یه ثبة والط درط هختص داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ PhD
هزوش GIS
گزوه ارگونومي

تبریخچه:

در خزدادهبُ  ، 1387هجَس تأعیظ رؽتِ ارگًََهی در همطغ وبرؽٌبعی ارؽذ اس عَی ٍسارت هتجَع ثِ داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی ؽیزاس اػطب ؽذ .ایي رؽتِ ثب ّوىبری هؾتزن داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ ٍ ػلَم تَاًجخؾی راُ اًذاسی
گزدیذُ ٍ اس هْزهبُ ً ،1387غجت ثِ پذیزػ داًؾجَ ّوت گوبؽت .پیؾٌْبد تؾىیل گزٍُ ارگًََهی در ؽَرای
آهَسؽی ٍ ّوچٌیي ّیئت هویشُ داًؾگبُ هَرد هَافمت لزار گزفتِ ،هجَس تأعیظ یه گزٍُ هغتمل ًیش اس ٍسارت
هتجَع اخذ ؽذُ ٍ چبرت تؾىیالتی گزٍُ ثِ تصَیت رعیذُ اعت.
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اعضبء هيئت علمي گزوه ارگونومي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هذرن تحصیلی ٍ تخصص

هزتجِ ػلوی

ػلیزضب چَثیٌِ
سّزا سهبًیبى
هحغي راسلی
ػلی لٌجزی

 PhDثْذاؽت حزفْبی ثب گزایؼ ارگًََهی
 PhDثْذاؽت حزفْبی
 PhDفیشیَتزاپی
 PhDفیشیَتزاپی

داًؾیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر

امكبنبت و تجهيشات آسمبیشگبهي گزوه:

الف) داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ
 آسهبیؾگبُ آًتزٍپَهتزی
 آسهبیؾگبُ فیشیَلَصی وبر
 آسهبیؾگبُ ادیَهتزی ٍ اعپیزٍهتزی
 آسهبیؾگبُ ارگًََهی هحیطی
گزوه تغذیه
تبریخچه:

گزٍُ تغذیِ در عبل  1364ثب تأعیظ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ تغذیِ ؽزٍع ثِ فؼبلیت ًوَد ٍ تحت پَؽؼ ثخؼ
پشؽىی اجتوبػی داًؾىذُ پشؽىی لزار گزفت .در عبل  1370ایي گزٍُ ثِ داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ اًتمبل یبفت.
عپظ ثب تَجِ ثِ ًیبس هٌطمِ ٍ ٍجَد اهىبًبت ثبلمَُ در داًؾىذُ ،هجَس پذیزػ داًؾجَ در همطغ وبرؽٌبعی پیَعتِ
تغذیِ ًیش اخذ گزدیذ ٍ در اٍلیي دٍرُ ،داًؾجَیبى رؽتِ تغذیِ در ایي همطغ اس هْز هبُ  1380ؽزٍع ثِ تحصیل
ًوَدًذ .هجَس تبعیظ دٍرُ  PhDتغذیِ ًیش در عبل  1388اس ٍسارت هتجَع دریبفت ؽذ ٍ اس ثْوي ّوبى عبل
پذیزػ داًؾجَ در ایي همطغ آغبس گزدیذ .هجَس پذیزػ داًؾجَ در رؽتِ وبرؽٌبعی ارؽذ ػلَم ثْذاؽتی در تغذیِ
ًیش در فزٍردیي هبُ  1392اس عَی ٍسارت هتجَع ثِ ایي گزٍُ اػطب ؽذُ اعت.
اعضبء هيئت علمي گزوه تغذیه

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هذرن تحصیلی ٍ تخصص

هزتجِ ػلوی

دوتز سّزُ هظلَم
دوتز هحوذحغي افتخبری
دوتز هَعی صبلحی
افغبًِ احوذی
دوتز عیبٍػ ثبثبجؼفزی
دوتز عیذهحوذ هظلَهی
دوتز ؽیَا فمیِ
دوتز هؼصَهِ اخاللی

 PhDتغذیِ ثبلیٌی
 PhDػلَم تغذیِ
 PhDػلَم تغذیِ
وبرؽٌبط ارؽذ ػلَم تغذیِ
 PhDػلَم تغذیِ
 PhDثْذاؽت هَاد غذایی
 PhDػلَم تغذیِ
 PhDػلَم تغذیِ

داًؾیبر
داًؾیبر
داًؾیبر
هزثی
اعتبدیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر
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امكبنبت و تجهيشات گزوه:







آسهبیؾگبُ هیىزٍة ؽٌبعی ػوَهی ٍ هیىزٍة ؽٌبعی هَاد غذایی
آسهبیؾگبُ ؽیوی ػوَهی
آسهبیؾگبُ ؽیوی هَاد غذایی
آسهبیؾگبُ آًبلیش دعتگبّی
ولیٌیه تغذیِ در رصین درهبًی
گزوه حشزه شنبسي پششكي و مببرسه بب نبقلين

تبریخچه:

اس عبل  1371گزٍُ حؾزُ ؽٌبعی پشؽىی ٍ هجبرسُ ثب ًبللیي ثِ ػٌَاى یىی اس گزٍُ ّبی رعوی داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ
تغذیِ در چبرت عبسهبًی داًؾىذُ لزار گزفت ٍ اس ّوبى سهبى فؼبلیت ّبی آهَسؽی ٍ پضٍّؾی خَد را در داًؾگبُ
ػلَم پشؽىی ؽیزاس آغبس وزد .ایي گزٍُ ،اس عبل ّ 1387وشهبى ثب اخذ هجَس تبعیظ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ حؾزُ
ؽٌبعی پشؽىی ٍ هجبرسُ ثب ًبللیي اس ٍسارت هتجَع ثِ پذیزػ داًؾجَ در ایي رؽتِ هجبدرت ٍرسیذ.
اعضبء هيئت علمي گزوه حشزه شنبسي پششكي و مببرسه بب نبقلين

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هذرن تحصیلی ٍ تخصص

هزتجِ ػلوی

هحوذرضب فىَرسیجب
وَرٍػ ػشیشی
هحوذجؼفز هؤهي ثبهلل فزد
حوشُ ػلیپَر

 PhDحؾزُ ؽٌبعی پشؽىی
 PhDحؾزُ ؽٌبعی پشؽىی
 PhDحؾزُ ؽٌبعی پشؽىی
داًؾجَی  PhDثیَتىٌَلَصی

اعتبد
داًؾیبر
اعتبدیبر
هزثی

امكبنبت و تجهيشات آسمبیشگبهي گزوه:






آسهبیؾگبُ حؾزُ ؽٌبعی پشؽىی
هَسُ حؾزُ ؽٌبعی پشؽىی
اًغىتبریَم
آسهبیؾگبُ اًگل ؽٌبعی پشؽىی
گزوه مهنذسي بهذاشت حزفهبي

تبریخچه:

گزٍُ هٌْذعی ثْذاؽت حزفْبی در عبل  1371ثِ ػٌَاى یه گزٍُ هغتمل وبر خَد را در داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ
آغبس ًوَدُ ٍ اس عبل  1373ثِ پذیزػ داًؾجَ در رؽتِ هٌْذعی ثْذاؽت حزفِ ای پزداختِ اعت .در حبل حبضز
ایي گزٍُ در همبطغ وبرؽٌبعی ًبپیَعتِ (اس عبل  ،)1377وبرؽٌبعی ارؽذ (اسعبل  ٍ )1386وبرؽٌبعی پیَعتِ
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( )1388داًؾجَ هی پذیزد .هجَس پذیزػ داًؾجَ در همطغ ً PhDیش در فزٍردیي هبُ  1392اس عَی ٍسارت هتجَع
ثِ ایي گزٍُ اػطب گزدیذ.
اعضبء هيئت علمي گزوه مهنذسي بهذاشت حزفهبي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرن تحصیلی ٍ تخصص
 PhDثْذاؽت حزفِ ای (گزایؼ عن ؽٌبعی ؽغلی)
هغؼَد ًمبة
 PhDثْذاؽت حزفْبی (گزایؼ ارگًََهی)
ػلیزضب چَثیٌِ
 PhDثْذاؽت حزفْبی
سّزا سهبًیبى
 PhDثْذاؽت حزفْبی
ػلی وزیوی
هْذی جْبًگیزی  PhDثْذاؽت حزفْبی
پزٍیي احوذی ًضاد داًؾجَی  PhDثْذاؽت حزفِ ای

هزتجِ ػلوی
اعتبد
اعتبد
اعتبدیبر
اعتبدیبر
اعتبدیبر
هزثی

امكبنبت و تجهيشات آسمبیشگبهي گزوه:









آسهبیؾگبُ ػَاهل فیشیىی
آسهبیؾگبُ ػَاهل ؽیویبیی
آسهبیؾگبُ آًبلیش دعتگبّی
آسهبیؾگبُ ایوٌی ٍ ارگًََهی
آسهبیؾگبُ تَْیِ صٌؼتی
آسهبیؾگبُ عن ؽٌبعی
آسهبیؾگبُ طت وبر
گزوه مهنذسي بهذاشت محيط

تبریخچه:

گزٍُ هٌْذعی ثْذاؽت هحیط در عبل  1367ثِ ػٌَاى یه گزٍُ آهَسؽی هغتمل در داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ
آغبس ثِ وبر ًوَد .ایي گزٍُ اس عبل  1367ثِ پذیزػ داًؾجَ در همطغ وبرداًی ٍ اس عبل  1372ثِ پذیزػ داًؾجَ
در همطغ وبرؽٌبعی ًبپیَعتِ پزداختِ اعت .ثب راّبًذاسی دٍرُ وبرؽٌبعی پیَعتِ هٌْذعی ثْذاؽت هحیط در عبل
 ،87پذیزػ داًؾجَ در همطغ وبرداًی هتَلف گزدیذ .هجَس تبعیظ دٍرُ وبرؽٌبعی ارؽذ هٌْذعی ثْذاؽت هحیط
در عبل  88اس ٍسارت هتجَع اخذ گزدیذ ٍ در ّوبى عبل داًؾجَ در ایي همطغ پذیزػ ؽذ.
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اعضبء هيئت علمي گزوه مهنذسي بهذاشت محيط

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

هذرن تحصیلی ٍ تخصص

هزتجِ ػلوی

هحوذػلی ثمبپَر
هٌصَرُ دّمبًی
هحوذرضب ؽیزدرُ
ػجبط ؽبّغًَی
هحوذرضب عوبیی
اثَالفضل اصدرپَر

 PhDػوزاى -آة ٍ هحیط سیغت
 PhDثْذاؽت هحیط
وبرؽٌبط ارؽذ ثْذاؽت هحیط
داًؾجَی  PhDثْذاؽت هحیط
 PhDثْذاؽت هحیط
 PhDثْذاؽت هحیط

اعتبدیبر
اعتبدیبر
هزثی
اعتبدیبر
ثَرعیِ
اعتبدیبر

امكبنبت و تجهيشات آسمبیشگبهي و کبرگبهي گزوه:













آسهبیؾگبُ ؽیوی هحیط
آسهبیؾگبُ هیىزٍثیَلَصی هحیط
آسهبیؾگبُ آلَدگی َّا
آسهبیؾگبُ هَاد سائذ
آسهبیؾگبُ آًبلیش دعتگبّی
آسهبیؾگبُ ّیذرٍلیه
وبرگبُ ًمؾِ وؾی
وبرگبُ ًمؾِ ثزداری
وبرگبُ لَلِ وؾی آة ٍ فبضالة
وبرگبُ ًصت ،راُ اًذاسی ٍ تؼویز هَتَر تلوجِ ّب
وبرگبُ عبخت پبیلَت
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