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 و همکاران مرکز یعلم ات یو ه یپژوهش-یشورا یفهرست روزآمد اعضا

 

 محمدمهدی امین: رئیس مرکز تحقیقات محیط زيست  دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 ستیز  طیمح  قاتیمرکز تحق  ط،یبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  طبقه  ،یشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲76تماس:   شماره

   amin@hlth.mui.ac.ir  :لیم یا  آدرس

 

 قات محیط زيست مرکز تحقی یافشین ابراهیمی: معاون پژوهش دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲8۰تماس:  شماره

  a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir ل:یم یا  آدرس
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 ستيز طیمح قات یمرکز تحق یپژوهش یپور: عضو شورا میهابرا ميکر دکتر

 یسم شناس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  اریاستاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،یر: اصفهان، خ هزار جیپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲۲6تماس:   شماره

 K.ebrahiim@gmail.com: لیم یا  آدرس

 

مرکز تحقیقات محیط  یپژوهش یژن بینا: عضو هیئت مؤسس و عضو شورابی دکتر

 زيست 

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲75تماس:  شماره

 bina@ hlth.mui.ac.ir :لیم یا  آدرس
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 مرکز تحقیقات محیط زيست یپژوهش یحمیدرضا پورزمانی: عضو شورا دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

شکده بهداشت، بال اصفهان، دان یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲81تماس:  شماره

   pourzamani@hlth.mui.ac.ir:  لیم یا  آدرس

 

 مرکز تحقیقات محیط زيست یپژوهش یيعقوب حاجی زاده: عضو شورا دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲7۹تماس:  شماره

 y_hajizadeh@hlth.mui.ac.ir: لیم یا  آدرس
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  ستيز طیمح قات یمرکز تحق یپژوهش ی: عضو شورایطاهر هیانس دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  اریاستاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲۹6تماس:  شماره

   e_taheri@hlth.mui.ac.ir:   لیم یا  آدرس

 

 مرکز تحقیقات محیط زيست یپژوهش یزاده: عضو شورا یفاتح یعل دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  اریاستاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲77تماس:  شماره

 fatehizadeh@gmail.com:  لیم یا  آدرس
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 مرکز تحقیقات محیط زيست یپژوهش ی:عضو شورایفرزانه محمد دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  اریاستاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 طیبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲47تماس:  شماره

  fm_1363@yahoo.com:  لیم یا  آدرس

 

مرکز تحقیقات  یپژوهش یدکتر محمدرضا مرآثی: عضو هیئت مؤسس و عضو شورا 

 محیط زيست

 یولوژیدمیاپ  یدکتر

 یو آمار زیست یژمیولوگروه اپید  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 یو آمار زیست  یژطبقه دوم، گروه اپیدمیولو  ،یجنوب

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲5۲تماس:  شماره

 mrmaracy@yahoo.co.uk:    لیم یا  آدرس
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مرکز  یپژوهش یحسین موحديان عطار: عضو هیئت مؤسس و عضو شورا دکتر

 تحقیقات محیط زيست

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 ستیز  طیمح  قاتیمرکز تحق ط،یبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲84تماس:   شماره

   movahedian@hlth.mui.ac.ir: لیم یا  آدرس

 

 تمرکز تحقیقات محیط زيس یپژوهش ینافذ: عضو شورا نیرحسیام دکتر

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  اریاستاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 ستیز  طیمح  قاتیمرکز تحق ط،یبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲47تماس:   شماره

 ah_nafez@kums.ac.ir:  لیم یا  آدرس
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مرکز تحقیقات  یپژوهش یمهناز نیك آيین: عضو هیئت مؤسس و عضو شورا دکتر

 محیط زيست

 طیبهداشت مح  یمهندس  یدکتر

 اصفهان  یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  ط،یبهداشت مح  یگروه مهندس  استاد

اصفهان، دانشکده بهداشت، بال  یدانشگاه علوم پزشک ب،ی: اصفهان، خ هزار جریپست آدرس

 ستیز  طیمح  قاتیمرکز تحق ط،یبهداشت مح  یدوم، گروه مهندس  ،طبقهیشمال

 73461-81746:یپست  کد

 ۰31-37۹۲3۲78تماس:   شماره

 nikaeen@hlth.mui.ac.ir:  لیم یا  آدرس

 

 

 مرکز: همکاران

 (37۹۲3۲4۰)شماره تماس     یعلم  اتی: عضو ه یشرف  میمر  دهیس  دکتر

 (37۹۲3۲۲3) شماره تماس  یعلم   اتی: عضو ه یبهاره شوشتر  دکتر

 (37۹۲3۲4۰مرکز ) شماره تماس   یرداخلی:  مدییفدا  دیسع  دکتر

 (3137۹۲3۲86)شماره تماس   قاتی: عضو مرکز تحقدیوح  هیمرض  مهندس

 (37۹۲3۲38)شماره تماس   ستیز طیمعتمد مح  شگاهی:  مسئول آزمایفروزان همام  


