


 :دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شامل دانشکده های زیر می باشد

 دانشکده بهداشت•

 دانشکده پزشکی•

 دانشکده پیراپزشکی•

 دانشکده دندان پزشکی•

 شهرکرددانشکده پرستاری و مامای  ی •

 دانشکده پرستاری و مامای  ی بروجن•





 تاریخچه دانشکده بهداشت

 در زیادی تالش کرد، آغاز را خود آموزشی فعالیت 1365 سال در پزشکی علوم دانشگاه اینکه از پس

 :شد حاصل زیر نتایج و صورت بهداشت های رشته در دانشجو پذیرش راستای

 دانشجو خانواده بهداشت و ها بیماری با مبارزه محیط، بهداشت کاردانی های رشته در 1370 سال در

 بهداشت دانشکده 1383 سال در .کردند شروع پزشکی دانشکده در را خود آموزشی فعالیت و شد پذیرفته

 گروه زیستی، آمار و اپیدمیولوژی آموزشی گروه سه قالب در در را خود آموزشی فعالیت مستقل صورت به

 به محیط بهداشت مهندسی ناپیوسته کارشناسی دوره و نمود عمومیآغاز بهداشت گروه و محیط بهداشت

 و محیط بهداشت مهندسی پیوسته کارشناسی 1389 سال در .شد افزوده دانشکده های رشته مجموعه

 1390 سال در و عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی و محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی

 دکتری 1397 سال در و اپیدمیولوژی ارشد کارشناسی 1394 سال در و زیستی آمار ارشد کارشناسی

 .گردید اضافه دانشکده های دوره به نیز محیط بهداشت مهندسی تخصصی



 رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت

موزشی مهندسی بهداشت •
 
 محیطگروه ا

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط 

 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط 

مار زیستی•
 
موزشی اپیدمیولوژی و ا

 
 گروه ا

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 

 کارشناسی ارشد آمار زیستی 

موزشی بهداشت گروه  •
 
 عمومیا

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی 
 



 مسئولین دانشکده بهداشت



 ریاست دانشکده بهداشت 

https://isid.research.ac.ir/Soleiman_Kheiri 



موزش دانشکده بهداشت
 
 معاونت ا

https://isid.research.ac.ir/Ramezan_Sadeghi 



 معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت

https://isid.research.ac.ir/Mohsen_Arbabi2 



 مدیر گروه رشته مهندسی بهداشت محیط

https://www.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/healthfaculty/abstractCV.pdf 



مار زیستی 
 
 مدیر گروه رشته اپیدمیولوژی و ا

https://isid.research.ac.ir/Soleiman_Kheiri 



 مدیر گروه رشته بهداشت عمومی

https://isid.research.ac.ir/Leili_Rabiei 



 مسئول اساتید مشاور دانشجوی  ی



موزش علوم پزشکی 
 
 (EDO)مسئول دفتر مطالعات و توسعه ا



زمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی محیط
 
 مسئول مجموعه ا


