
  

  

  

  نیمسال اول : 

  

  

  نیمسال دوم

  

  * گذراندن این درس براس کلیه دانشجویان الزامی است.

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد شماره درس نام درس ردیف   

 استاد عملی نظري

  مسعود کریمیدکتر   اختصاصی اجباري -  -  2  193357  مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت   1

  دکتر مهین نظري اختصاصی اجباري -  -  2  193362  روانشناسی رفتار سالم 2

ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء   3

  سالمت

  دکتر لیال قهرمانی اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193358

زبان تخصصی درآموزش بهداشت و ارتقا   4

  سالمت

  دکتر مسعود کریمی اختصاصی اجباري -  -  2  193350

  آمار تحلیلی  5

  

  گروه اپیدمیولوژي اجباري اختصاصی -  5/0  5/1  193351

دروس کمبود یا   -  5/0  5/0  260207  سیستم هاي اطالع رسانی در سالمت  6

  جبرانی

  دانشکده پیراپزشکی

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد   

 استاد عملی نظري

  دکتر مهین نظري اجبارياختصاصی  -  5/0  5/1  193363  جامعه شناسی سالمت  1

فناوري کاربردي در آموزش بهداشت و  2

  )1ارتقاي سالمت  (

  دکتر لیال قهرمانی اختصاصی اجباري -  1  1  193359

نظریه ها و مدل هاي برنامه ریزي و   3

  تغییر رفتار سالمت

مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء   5/0  5/1  193361

 سالمت 

  کاوهدکتر محمدحیسن   اختصاصی اجباري

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در   4

  محیط هاي کار

  دکتر  مسعود کریمی اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193368

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در   5

  مدارس

  دکتر لیال قهرمانی اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193367

روش پژوهش در آموزش بهداشت و   7

  ارتقاء سالمت

-دکتر کریمی-دکتر نظري  اختصاصی اجباري  -  5/0  5/1  193364

  دکتر اسدالهی

   اختصاصی اجباري -  1  0  193352  نرم افزارهاي تحلیل داده هاي سالمت  8

  دکتر اسدالهی-دکتر کریمی

ارشد آموزش بهداشت و ارتقا برنامه درسی 

  سالمت



در صورت لزوم یک یا دو درس از جدول الف (دروس کمبود) براي دانشجویانی که آن دروس را قبالً نگذرانده به لیست  توضیح:

  واحدهاي این نیمسال اضافه خواهد شد. 

 نیمسال سوم 

  

در صورت لزوم یک یا دو درس از جدول الف (دروس کمبود) براي دانشجویانی که آن دروس را قبالً نگذرانده به لیست واحدهاي  توضیح:

  این نیمسال اضافه خواهد شد.

 

 نیمسال چهارم :

  

  هاي آموزشی همراه با پایان نامه بالمانع است.اخذ درس جامانده به میزان مجاز حسب مقررات و آیین نامه توضیح:

 

 

   

 

   

 

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد   

 استاد عملی نظري

1 
آموزش بهداشت و فناوري کاربردي در 

  )2ارتقاي سالمت(
193360  1  1  

فناوري کاربردي در آموزش 

 )1بهداشت و ارتقاي سالمت  (
  اختصاصی اجباري

  دکتر لیال قهرمانی

2  
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در 

  هاي بهداشتی اولیهمحیط هاي مراقبت 
  اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193369

/دکتر دکتر مسعود کریمی

  نظريمهین 

3  
اصول و فنون مشاوره در آموزش 

  بهداشت و ارتقاء سالمت
193365  1  1  

ارتباط در آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

  دکتر محمدحسین کاوه اختصاصی اجباري

  دکتر نظري-دکتر کریمی اختصاصی اجباري -  2  -  193366  کارآموزي  4

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  

 عملی نظري

  اجباري -  6  - 193372 پایان نامه  1




