
 98-99سال تحصیلی  اوللیست اساتید مشاور دانشکده بهداشت نیمسال 

نیمسال ورودی  رشته تحصیلی دانشجویان نام استاد مشاور ردیف

 دانشجویان

تعداد 

 دانشجویان

 تعداد واحد جمع دانشجو

 واحد 3/1 نفر 13 نفر 4 98 ورودی مهر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  نفر( 13سرکار خانم دکتر محبوبه خورسندی  ) 1

 نفر 3 97 ورودی مهر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

 نفر 6 95ورودی مهر  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 

 واحد 2 نفر 20 نفر 6 96ورودی مهر  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت  نفر( 20سرکار خانم دکتر نسرین روزبهانی ) 2

 نفر 1 94ورودی مهر  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

 نفر  13 97ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 

 نفر( 47آقای دکتر محسن شمسی )جناب  3

 

 واحد 3 نفر 47 نفر 18 96ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 

 نفر 14 95ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 

 نفر 15 94ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 

 واحد 2 نفر 20 نفر 20 98ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی  نفر(20جناب آقای دکتر رحمت اله مرادزاده  ) 4

 واحد 5/1 نفر 15 نفر 15 97ورودی بهمن  کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط  نفر(15جناب آقای دکتر بهروز کریمی ) 5

 واحد 3 نفر 39 نفر 4 98ورودی مهر  محیط کارشناسی ارشد بهداشت نفر( 39جناب آقای دکتر محمدجواد قنادزاده ) 6

 نفر 24 96ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 

 نفر 11 94ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

 واحد 2 نفر  20 نفر  20 98 مهرورودی  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط  نفر(  20جناب آقای دکتر علی کولیوند ) 7

 واحد 9/1 نفر  19 نفر 19 97ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط  نفر( 19جناب آقای دکتر رضا درویشی ) 8

 واحد 3 نفر 39 نفر 25 95ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط  نفر( 39جناب آقای دکتر سید حامد میرحسینی ) 9

 نفر 14 96ورودی مهر  کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط 

 واحد 7/1 نفر 17 نفر 16 97ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای   نفر(  17) حامد آقاییجناب آقای دکتر  10

 نفر 1 96مهر ورودی  خانم شقایق چنانه حریری )تغییر رشته(

 واحد 3 نفر 34 نفر 16 98ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای   نفر(  34جناب آقای دکتر صادق صمدی ) 11

 نفر 18 96ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای  

 واحد 3 نفر 40 نفر 17 96ورودی مهر  کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای   نفر( 40جناب اقای دکتر فرهاد قمری ) 12

   نفر 23 95ورودی مهر  کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای  

 واحد 6/2 نفر 26 نفر 26 97ورودی بهمن  کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای   نفر( 26جناب آقای دکتر مهدی اصغری ) 13

 واحد 2/2 نفر 22 نفر 22 97ورودی مهر  عمومیکارشناسی ناپیوسته بهداشت  نفر( 22سرکار خانم دکتر راحله سلطانی) 14

 واحد 2 نفر 20 نفر 20 98ورودی مهر  کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نفر( 20)جناب آقای دکتر امیر الماسی  15

 واحد 1 نفر 10 نفر 10 98ورودی مهر  تغذیه کارشناسی  نفر( 10)سرکار خانم دکتر عزیزی سلیمان  16

 واحد 1 نفر 10 نفر 10 98ورودی مهر  تغذیهکارشناسی  نفر( 10)جناب آقای دکتر فرهاد وحید  17

 

 جناب آقای دکتر سید حامد میرحسینی 

 رئیس اساتید مشاور                


