زمینه های پژوهشی مورد علاقه اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت -اسفند 5931
گروه اپیدمیولوژی
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

زمینه پژوهشی مورد علاقه

پست الکترونیک

علمی
 1دکتر حمید سوری

استاد

 2دکتر یداله محرابی

استاد

 3دکتر سیامک صبور

استادیار

اپیدمیولوژی بالینی

 4دکتر سید سعید هاشمی

استادیار

متدولوژی – آلودگی هوا

 5دکتر کورش اعتماد

استادیار

دیابت -سرطان -قلب و عروق

 6دکتر سهیلا خداکریم

استاد یار مدل سازی -ژنتیک اپیدمیولوژی -تحلیل های آماری

 7دکتر عباس علی پور

استادیار

مصدومیت ها -تروما و اپیدمیولوژی -کوهورت
مدل سازی آماری ،شبیه سازی ،تحلیل دادههای
چندسطحی ،دادهکاوی

hsoori@yahoo.com
mehrabi@sbmu.ac.ir
s.sabour@gmail.com

اپیدمیولوژی بالینی -کوهورت -مدل سازیRCT -

صفحه  1از 5

saeedh_1999@yahoo.com
etemadk@gmail.com
lkhodakarim@gmail.com
alipour.abbas59@gmail.com

زمینه های پژوهشی مورد علاقه اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت -اسفند 5931
گروه بهداشت حرفهای
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

زمینه پژوهشی مورد علاقه

علمی

پست الکترونیک

مهندسی آلودگی هوا با گرایشهای
 1دکتر محمدجواد جعفری

استاد

-1مدل سازی وشبیه سازی عددی -2فیلتراسیون

Jafari1452@Yahoo.com

-3گرمایش  -سرمایش
سم شناسی صنعتی با گرایشهای
 2دکتر رضوان زنده دل

استادیار

 3دکتر مصطفی پویاکیان

استادیار

 4دکتر صالحی

استادیار

-1آنالیز نمونه های هوا -2سم شناسی مولکولی

Zendehdel176@Sbmu.ac.ir

-3مطالعات In-Vitro
ارگونومی شناختی -ایمنی صنعتی و ارزیابی ریسک -
ایمنی ترافیک

Pouyakian@sbmu.ac.ir

ارگونومی شناختنی -ارگونومی فیزیکی(محیطی) –
ماکروارگونومی -مدل سازی و شبیه سازی روشهای
ارگونومیکی درمحیط آزمایشگاه وکار

صفحه  2از 5

Asalehi529@sbmu.ac.ir

زمینه های پژوهشی مورد علاقه اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت -اسفند 5931
گروه بهداشت محیط
ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه پژوهشی مورد علاقه

مرتبه

پست الکترونیک

علمی
 1دکتراحمدرضایزدانبخش
2
3

دکترمحمدرضامسعودی
نژاد
دکتر سید نادعلی علوی

استاد
استاد

تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی
طراحی و ساخت دستگاههای کنترل کننده آلاینده های
زیست محیطی (آب وفاضلاب و هوا)

دانشیار

مدیریت پسماند :بازیافت مواد و انرژی

 4دکتر مهرنوش ابطحی

استادیار

آلودگی هوا -مدیریت پسماند -مدیریت کیفیت آب

 5دکتر محمد رفیعی

استادیار

تصفیه فاضلاب و پسماند

 7دکتر منیره مجلسی نصر

دانشیار

مدیریت پسماند،بازیافت مواد و انرژی

 8دکتر اکبر اسلامی

دانشیار

 9دکتر عباس شاهسونی

استادیار

بختیاری

تصفیه آلایندههای آب،حفاظت دربرابرپرتوها،اپیدمیولوژی
محیطی
اثرات آلودگی هوا بر سلامت – اپیدمیولوژی محیط –
کلیات بهداشت محیط (بهداشت مسکن گندزدایی)

صفحه  3از 5

Yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir
masssodi@sbmu.co.ir
Alavi@sbmu.ac.ir
Mehrabtahi@sbmu.ac.ir
Rafiee@sbmu.ac.ir
Monirehmajlessi@Yahoo.com
Aeslami@sbmu.ac.ir
ashahsavani@sbmu.ac.ir

زمینه های پژوهشی مورد علاقه اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت -اسفند 5931
گروه بهداشت عمومی
ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه
علمی

زمینه پژوهشی مورد علاقه

 1دکتر نادر جهان مهر

استادیار

اقتصاد سلامت – باربیماریها-ارزیابی فناوریهای سلامت

 2دکتر عباس دانش کهن

استادیار

مدیریت منابع انسانی -مدیریت اطلاعات سلامت

3

دکتر نسترن
کشاورزمحمدی

دانشیار

ارتقاء سلامت – تئوری سیستم ها – بهداشت بین الملل -
مداخلات اجتماع محور -عوامل اجتماعی سلامت

پست الکترونیک
n.jahanmehr@Jmail.com
njahanmehr@sbmu
daneshkohana@gmail.com
n-keshavars@Yahoo.com

 -1مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و تغذیه
 4دکترمحتشم غفاری

دانشیار

 5دکتر سکینه رخشنده رو

استادیار

-2مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و سرطان ها
-3مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و مدارس

Mohtasham
Ghaffari@sbmu.ac.ir

-4جامعه شناسی سلامت
-1مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و تغذیه
-2مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و سرطان ها

S-rakhshanderou@Yahoo.com

-3مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت و مدارس
 6دکتر حسین حاتمی

استاد

 7دکتراحسان زارعی

استادیار

 8فاطمه پرتوی
 9دکتر مریم محمدی

مربی
استادیار

منابع پزشکی نیاکان -اپیدمیولوژی بالینی بیماریها -دفاع
بیولوژیک و پدافند زیستی -نوپدیدی و بازپدیدی بیماریها
 ارزیابی خدمات بهداشتی درمانی --رفتار مشتریرفتار ارائه دهنده خدمات - -مدیریت منابع انسانیتوکسوپلاسموزیس

hatami21102@gmail.com
e.zarei@sbmu.ac.ir
Fpartovi1394@gmail

مدلهای آموزش بهداشت- -چاقی  ،رژیم غذایی -آموزشMMohammadimm@Yahoo.Com
بهداشت مدارس- -ورزش وفعالیت فیزیکی

صفحه  4از 5

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

زمینه پژوهشی مورد علاقه

علمی

پست الکترونیک

ارزیابی کیفیت خدمات درمانی
-1ارزیابی خروجی عملیات پژشکی در حوزه سرطان مبتنی
بر داده های اظهارشده بیماران /جراحی سرطان و مدیریت
خدمات
-2ارزیابی میزان تعامل پزشکان با برنامه های بهبود کیفیت و
مدیریت خطا در بیمارستان /دانشکده پزشکی گروههای
آموزشی و مدیریت خدمات
 11دکتر سیما مرزبان

استادیار

-3بررسی کارکرد برنامه های ایمنی بیمار در بخش
اورژانس بیمارستان و تأثیرآن بر کاهش مرگ ومیر
/دپارتمان طب اورژانس و مدیریت خدمات
-4بررسی مکانیزمهای مدیریت نیروی انسانی مراکز
بهداشتی تابعه دانشگاه – معاونت بهداشتی و مدیریت
خدمات
-5طراحی نرم افزار مدیریت تخت های بیمارستانی /گروه
مدیریت HITدانشکده پیراپزشکی و مدیریت خدمات

صفحه  5از 5

Marzban Sima@Yahoo.com

