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کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد مقطع دکتری

1391

1398

نمودار مقایسه تعداد رشته های مقاطع مختلف

98و 91سال 



تأسیس و

توسعه رشته ها



تأسیس دو رشته در مقطع دکتری•

دکتری مهندسی بهداشت محیط

دکتری آمار زیستی

Ph.Dتأسیس دوره • by Researchاپیدمیولوژی

جذب دانشجوی پسادکتری•



تأسیس رشته های کارشناسی ارشد•

 (1393)علوم تغذیه

 (1394)بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 (1394)آموزش بهداشت

 (1394)اپیدمیولوژی

 (1395)ایمنی مواد غذایی

 (1397)بهداشت حرفه ای



مقطع  
دکتری

(گروه اپیدمیولوژی)اپیدمیولوژی

(گروه آموزش بهداشت)المتسآموزش بهداشت و ارتقاء 

1398/06/16

1398/06/01

رشته های جدیدراه اندازیدرخواست



آلودگی هوا•
سم شناسی شغلی•
سم شناسی محیطی•
مدیریت پسماند•

گروه بهداشت محیط

رشته های جدیدراه اندازیدرخواستبرنامه جهت 

مقطع  
کارشناسی

ارشد

(مهندسی عوامل انسانی)ارگونومی•
HSEمدیریت سالمت و ایمنی •

گروه بهداشت حرفه ای

ژورنالیسم پزشکی  •

گروه آمار زیستی



موفقیت دانشجویان



خانم ژیال امینی رتبه اول کشوری
1398دکتری مهندسی بهداشت محیط سال 

خانم ناهید عزیزی رتبه دوم کشوری 
1397دکتری مهندسی بهداشت محیط سال 

خانم میترا محمدی رتبه چهارم کشوری
1398دکتری مهندسی بهداشت محیط سال 

دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط

ی کسب رتبه های برتر کشوری در مقطع دکتری تخصص



سجاد دالوری رتبه اول کشوری
1398ارشد مهندسی بهداشت محیط سال 

رویا جلیلیان رتبه ششم کشوری
1398ارشد مهندسی بهداشت محیط سال 

دانشجویان گروه مهندسی بهداشت محیط

کسب رتبه های برتر کشوری در مقطع کارشناسی ارشد



دانشگاه علوم پزشکی تهران–بهداشت محیط –حسنی جانجانی 

دانشگاه علوم پزشکی همدان–بهداشت محیط –فاطمه اسدی 

دانشگاه علوم پزشکی همدان–آمار زیستی–زهره منوچهری خوشینانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران–بهداشت محیط –معصومه بیگ محمدی

یموفقیت دانشجویان  در ورود به دکتری تخصص

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه–بهداشت محیط –محمدجواد شکوهی زاده 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه–بهداشت محیط –زینب جعفری 



جذب هیئت علمی

بصورت تعهدات و پیمانی



دکتر شایان مصطفایی هیئت علمی گروه آمار زیستی 

گروه آمار زیستی

ی دکتر افشین الماسی هیئت علمی گروه آمار زیست

دکتر بهزاد مهکی هیئت علمی گروه آمار زیستی 



دکتر فرزاد جلیلیان هیئت علمی گروه آموزش بهداشت 

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

ت دکتر فاطمه رجعتی هیئت علمی گروه آموزش بهداش

دکتر محمدمهدی میرزایی هیئت علمی گروه آموزش بهداشت



دکتر شهاب رضاییان هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی

وژیدکتر یحیی سلیمی هیئت علمی گروه اپیدمیول

ژیدکتر رویا صفری هیئت علمی گروه اپیدمیولو

دکتر مهدی مرادی نظر هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی



گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

یدکتر فرشاد ندری هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ا

ایدکتر فریبرز امیدی هیئت علمی گروه بهداشت حرفه



گروه بهداشت عمومی

یدکتر ستار رضایی هیئت علمی گروه بهداشت عموم

یدکتر علی کاظمی کریانی هیئت علمی بهداشت عموم



دکتر انور اسدی گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر هیوا حسینی گروه مهندسی بهداشت محیط

یطدکتر سیدعلیرضا موسوی گروه مهندسی بهداشت مح

دکتر هوشیار حسینی گروه مهندسی بهداشت محیط



دکتر نظیر فتاحی هیئت علمی پژوهشی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سالمت

دکتر شاهین سلطانی هیئت علمی پژوهشی

دکتر مسلم صوفی هیئت علمی پژوهشی

دکتر مسعود مرادی هیئت علمی پژوهشی

دکتر فاطمه خسروی هیئت علمی پژوهشی

دکتر کیومرث شرفی هیئت علمی پژوهشی

دکتر نگین فرهادیان هیئت علمی پژوهشی



دعوت از اساتید خارجی

و تشکیل کارگاه های آموزشی



Prof. Michael Nelson 

Prof. Keikhosrow Adeli

Prof. Shahrzad Bazargan

Prof. Mohamadzadeh

Prof. mohamad Abdoli

دعوت از اساتید خارجی



دستاوردهای پژوهشی

دانشکده بهداشت



سنجیعلمسامانهاساسبر
نفر20بیندرحاضر،حالدر

علمیهیاتاعضاینخست
8اه،کرمانشپزشکیعلومدانشگاه

بهمربوطآنهااز(%40)نفر
دانشکدهعلمیهیأتاعضای

.هستندبهداشت

وضعیت اعضای هیات علمی
دانشکده بهداشت بر اساس

شاخص های علم سنجی



8 10 9 11

27

90

75

89

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

ی
قات

حقی
ی ت

ها
ح 

طر
اد 

عد
ت

سال پژوهشی

دانشکده بهداشت-طرح های تحقیقاتی

لمی دانشتوسط اعضای هیات ع)تصویب شده طرح های تحقیقاتی روند تغییرات تعداد 
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دانشکده بهداشت-مقاالت



هر دانشکده ( درصد)سهم
در چاپ مقاالت دانشگاه با
توجه به تعداد اعضای هیأت

(1394-98)علمی



خدانشکده های ممقایسه 
قاالمنسبت تلف بر اساس 

ات چاپ شده به تعداد اعض
ی هیأت علمی

(98-1394)



کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی

برگزاری کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقا سالمت•



کوهورتمطالعهاندازیراهوطراحی

عواملتحقیقاتمرکزدرروانسر

دانشکدهاساتیدتوسطمحیطی

مطالعه کوهورت روانسر 



نفر13000ازبیشتاکنون

وموردشدهمطالعهوارد

علمیدقیقهایبررسی

.اندگرفتهقرار

اجرای کوهورت روانسر 



مجله دانشکده بهداشت 

International  journal of 

health and life sciences



یتوسعه فضای فیزیک

دانشکده بهداشت



بازسازی مدرن سالن کنفرانس  



راه اندازی پروژه بازیافت آب از فاضالب



تجهیز آبیاری و توسعه فضای سبز دانشکده
از طریق بازیافت آب از سیستم تصفیه فاضالب



بازسازی و تجهیز سالن همایش



دساخت و تجهیز سایت کامپیو تر دانشجویان ارش



تعمیر و تجهیز کالس ها با صندلی های راحت و استاندارد



ریتجهیز کلیه کالس ها به وسایل مدرن سمعی بص



تجمیع آزمایشگاه ها و
تأسیس آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس 



ساخت آزمایشگاه پسماند



تبدیل سیستم کتابخانه به دسترسی آزاد



بازسازی و تجهیز  اداره آموزش دانشکده



بازسازی سلف سرویس دانشجویی



احداث بوفه دانشجویی در فضای سبز و دلنشین



ساخت و افتتاح دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

افتتاح دانشکده توسط
وزیر محترم بهداشت



ساخت سردرب دانشکده بهداشت و تغذیه



سالگی دانشکده20ساخت تندیس  



ساخت و تجهیز کامل مدیالب استاندارد



ساخت طبقه فوقانی ساختمان دانشکده 



حوزه فرهنگی

دانشکده بهداشت



کدهبرگزاری مراسم بیستمین سالگرد تأسیس دانش



برگزاری مراسم ارتقاء اساتید



برگزاری مراسم روز دانشجو



برگزاری مراسم روز معلم 



برگزاری مراسم درختکاری



برگزاری مسابقات فرهنگی دانشجویی
به مناسبت دهه مبارک فجر



برگزاری مراسم گردوچینی در آغاز هر سال تحصیلی





ماموریت جدید در 

امور بین الملل و 

پردیس خودگردان





ی و تقدیر و تشکر از همه همکاران گرانقدر برای همراه
همکاری در مدت تصدی مسولیت دانشکده بهداشت


