
 

 

 )این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.(

 

 _پیوست_ 

9056/19 

08:43 - 22/08/1401 

 آفرینبنیان، اشتغالتولید؛ دانش

 طرح عدالت و تعالی نظام سالمت

 هیئت علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی محترم، عضو افشار یعاکفه احمدسرکار خانم دکتر 

 آمارزیستی و اپیدمیولوژی دانشکده پزشکی گروه یعلم ئتیعضو محترم هی، دکتر فرزانه احمدسرکار خانم 

 دانشکده بهداشت ی و ایمنی کاربهداشت حرفه ا یگروه مهندس یعلم ئتیعضو محترم ه ،یارقام رازهیدکتر شسرکار خانم 

 روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی گروه یعلم ئتیمحترم ه عضوی، نیکوروش ام دکتر یجناب آقا

 ییو ماما یدانشکده پرستارپرستاری داخلی و جراحی  گروه یعلم ئتیمحترم ه عضو، نژاد یبهرام نیسرکار خانم دکتر نسر

 کار دانشکده بهداشت یمنیو ا یبهداشت حرفه ا یمهندس گروه یعلم ئتیمحترم ه عضوی، بهروز یدکتر علجناب آقای 

 پرستاری سالمت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی گروه یعلم ئتیمحترم ه عضوی، امیپ ترایسرکار خانم دکتر م

 یس محترم مرکز  بهداشت استانلو، معاون محترم بهداشت دانشگاه و رئ یدکتر مشهود تق یجناب آقا

 بهداشت عمومی دانشکده بهداشت گروه یعلم ئتیعضو محترم هی، سرکار خانم دکتر فاطمه جعفر

 ییو ماما یدانشکده پرستارپرستاری سالمت جامعه گروه  یعلم ئتیعضو محترم ه ی،جعفر نیسرکار خانم دکتر نسر

 دانشکده بهداشت آموزش بهداشت و ارتقا سالمت یعلم ئتیعضو محترم ه ی،ریم یحاج جهیسرکار خانم دکتر خد

 یدانشکده پزشکعلوم تغذیه  گروه یعلم ئتیعضو محترم هی، دکتر جالل حجاز یجناب آقا

 دانشکده داروسازی یشناس و سم یفارماکولوژی گروه علم ئتیعضو محترم هی، نیجمال حس دیدکتر س یجناب آقا

 ابهر یدانشکده پرستار یگروه پرستار یعلم ئتیزاده، عضو محترم ه نیتاج حس نیسرکار خانم دکتر زر

 اداره مشاوره دانشگاه محترم سرپرست و مشاوره یتخصص یدکترای، دریسرکار خانم دکتر زهرا ح

 کده پرستاری و ماماییمامایی دانش گروه یعلم ئتیعضو محترم هی، خرقان هیسرکار خانم دکتر رق

 یگروه اطفال دانشکده پزشک یعلم ئتیعضو محترم ه، سیخوشنو سایسرکار خانم دکتر پر

 یدانشکده پزشک ینیبال یگروه روانشناس یعلم ئتیعضو محترم هی، دکتر محسن داداش یجناب آقا

 دانشگاه در امور بانوان سیرئمحترم  مشاور ،خانم بتول دهارسرکار 

 یدانشکده پزشک ینیبال یروانشناس گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ،انیزنوز دهیدکتر سعسرکار خانم 

 یدانشکده پزشکپزشکی اجتماعی  گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،شغل رضایعل دکتر یجناب آقا

 یدانشکده پزشک مطالعات اعتیادگروه  گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،دیفر رضایعل دکتر یجناب آقا

 یدانشکده پزشکروانپزشکی  گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،شیابوالفضل قر دکتر یجناب آقا

 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشکده بهداشت گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،کورش کمال دکتر یجناب آقا
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 مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،فضل انیمهران محمد دکتر یجناب آقا

 استان ییغذا تیسالمت و امن یکارگروه تخصص رخانهیدب محترم سیرئ ،فر یجعفر مطهر مهندس یجناب آقا

 مامایی دانشکده پرستاری و مامایی گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،اعظم ملک دکترسرکار خانم 

 پزشکیمارزیستی و اپیدمیولوژی دانشکده آ گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،منصور اریدکتر کام یجناب آقا

 دانشکده بهداشت طیبهداشت مح یمهندس گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،محمدرضا مهراسب دکتر یجناب آقا

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ،زادهیعل رزایعادل م دکتر یجناب آقا

 پرستاری سالمت جامعه دانشکده پرستاری و مامایی گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ،انیمعصومه نمد دکترسرکار خانم 

 دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،فضل میمر دکترسرکار خانم 

 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت دانشکده بهداشت گروه یعلم ئتیعضو محترم ه ی،لیمحمدمسعود وک دکتر یجناب آقا

 
 

 و احترام، با سالم

به مدت دو سال به  1401به موجب این ابالغ از ابتدای سال  جنابعالی، /با عنایت به تخصص و شایستگی سرکارعالی     

 ضمناست  دیامعضویت شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه منصوب می شوید. 

مشارکت فعال در  جلسات شورا و سیاست گذاری های   ،خود ییاز توانا یریگبهرهبا محترم مرکز، سرپرست با  یهماهنگ

و  قاتیمرکز تحق گاهیجا یو ارتقا یپژوهش یهاشاخص یفیو ک یدر توسعه کممرکز، و بهره گیری از منابع موجود؛ 

 .دیباش دیکشور موفق و مو دانشگاه در سطح منطقه و

 

 
 

 

 

 
 

 

 دکتر حسن بختیاری

 رئیس دانشگاه


