
  دانشكده بهداشت ٩٩-١٤٠٠رشته ها و مقاطع تحصيلي نيمسال اول سال تحصيلي  اساتيد مشاور

  تعداد دانشجو  ورودي سال  رشته ومقطع تحصيلي  رديف
  نام استاد مشاور

  تعداد دانشجويان

  دكتر كاظمي  ١٩  ٩٩-٤٠٠اول   ترم اول كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي  ١

  دكتر جليليان   ٢٥  ٩٨-٩٩اول   بهداشت عموميترم سوم كارشناسي پيوسته   ٢

  دكتر ستار رضايي    ١٤  ٩٧-٩٨اول   ترم پنجم كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي  ٣

  دكتر ميرزايي   ٢١  ٩٦-٩٧دوم  ترم ششم كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي  ٤

  دكتر كرمي متين    ١٨  ٩٥-٩٦دوم  كارشناسي پيوسته بهداشت عمومي هشتمترم   ٥

  دكتر صفري   ١٩  ٩٧-٩٨اول   كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي چهارمترم   ٦

  ٢٣  ٩٩-٤٠٠اول   ترم اول كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط  ١
  ١٣دكتر هيوا حسيني 

 ١٠دكتر هوشيار حسيني

  ٣١  ٩٨-٩٩اول   ترم سوم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط  ٢
  ١٦ي: دكتر الماس

 ١٥ي:  دكتر اسد

  ١٨  ٩٧-٩٨اول   ترم پنجم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط  ٣
  ١٠دكتر محمدي: 
  ٨دكتر موسوي: 

  ٢٠  ٩٦-٩٧اول   ترم هفتم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط  ٤
  ١٥دكتر پيرصاحب: 

  ٥دكتر محمدي: 

  دكتر هيوا حسيني  ٥  ٩٥-٩٦اول   ترم نهم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط  ٥

  دكتر هيوا حسيني   ٥  ٩٩-٤٠٠اول   ترم اول كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط  ٦

  دكتر موسوي   ٦  ٩٨-٩٩اول   ترم سوم كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط  ٧

  ٨  ٩٧-٩٨اول ترم پنجم كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط  ٨
  ٤دكتر هيوا حسيني: 

  ٤دكتر هوشيار حسيني : 

 دكتر هوشيار حسيني   ٤  ٩٦-٩٧اول ارشد مهندسي بهداشت محيط ترم هفتم كارشناسي  ٩
 دكتر هوشيار حسيني   ٣  ٩٥-٩٦اول ترم نهم كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط  ١٠

  دكتر قنبري  ١٩  ٩٩-٤٠٠اول  ترم اول كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي  ١

  ٢٥  ٩٨-٩٩اول  ترم سوم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي  ٢
  ١٠دكتر قره گوزلو:

  ١٥  :دكتر ندري

  دكتر اميدي    ١٨  ٩٧-٩٨اول   ترم پنجم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي  ٣

  دكتر برزگر   ١١  ٩٦-٩٧اول   ترم هفتم كارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت حرفه اي  ٤

  برزگردكتر   ٥  ٩٨-٩٩اول   ترم اول كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي  ٥

  دكتر قره گوزلو   ٥  ٩٨-٩٩اول   ترم سوم كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي  ٦

  دكتر قنبري    ٦  ٩٧-٩٨اول  ترم پنجم كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي  ٧

  دكتر مهكي  ٤  ٩٩-٤٠٠اول  ترم اول كارشناسي ارشد آمارزيستي  ١

  دكتر الماسي   ٣  ٩٨-٩٩اول  ترم سوم كارشناسي ارشد آمارزيستي  ٢

  دكتر هاشميان   ٤  ٩٧-٩٨اول   ترم پنجم كارشناسي ارشد آمارزيستي  ٣
  دكتر الماسي   ٣  ٩٦-٩٧اول  ترم هفتم كارشناسي ارشد آمارزيستي  ٤

  دكتر الماسي   ١  ٩٥-٩٦اول  ترم نهم كارشناسي ارشد آمارزيستي  ٥

  دكتر سياباني  ٤  ٩٩-٤٠٠اول    ترم اول كارشناسي ارشد آموزش بهداشت  ١

  دكتر اشتريان   ٤  ٩٨-٩٩اول    ترم سوم كارشناسي ارشد آموزش بهداشت  ٢

  دكتر اشتريان   ٦  ٩٧-٩٨اول   ترم پنجم كارشناسي ارشدآموزش بهداشت  ٣

  دكتر اشتريان   ٤  ٩٦-٩٧اول   ترم هفتم كارشناسي ارشدآموزش بهداشت  ٤



  دكتر اشتريان   ١  ٩٥-٩٦اول   ترم نهم كارشناسي ارشدآموزش بهداشت  ٥

  دكتر سليمي  ٤  ٩٩-٤٠٠اول  ترم اول كارشناسي ارشد اپيدميولوژي   ١

  دكتر عبدلي   ٤  ٩٨-٩٩اول  ترم سوم كارشناسي ارشد اپيدميولوژي   ٢

 دكتر رضائيان   ٤ ٩٧-٩٨اول ترم پنجم كارشناسي ارشد اپيدميولوژي ٣

  سليميدكتر   ٣ ٩٦-٩٧اول ترم هفتم كارشناسي ارشد اپيدميولوژي  ٤

  دكتر سليمي  ١ ٩٥-٩٦اول ترم نهم كارشناسي ارشد اپيدميولوژي  ٥

  دكتر سليمي  ١ ٩٤-٩٥اول ترم يازدهم كارشناسي ارشد اپيدميولوژي  ٦

  


