
   ارایش دروس مربوط به رشته سالمت جامعه نگر کارشناسی ارشد مجازی

 عملی نظری نام درس کد درس گرایش
تعداد 

 واحد
 اساتید ترم

 
 پیش نیاز

     خانم دکتر رخشانی دانشپذیری 2     فناوری اطالعات وارتباطات مقدماتی* 193504 عموم گرایشها

     رخشانی آقای دکتر  دانشپذیری 1     درسی مقدماتی*برنامه ریزی  193501 عموم گرایشها

     دکتر بذرافکن دانشپذیری 1     مهارتهای مقدماتی تدریس* 193502 عموم گرایشها

     کشاورزیدکتر  دانشپذیری 1     ارزشیابی مقدماتی دانشجو* 193503 عموم گرایشها

 193505 عموم گرایشها
وارتقاء سالمت براسا مبانی نظری تامین، حفظ 

 س آموزه های اسالمی
 آقای دکتر کشفی دانشپذیری 2    

    

 193506 عموم گرایشها
حفظ الصحه وپیشگیری از بیماریها برپایه طب 

 سنتی ایرانی
 آقای دکتر کشفی دانشپذیری 1    

    

     خانیخانم دکتر  دانشپذیری 1     سیستم اطالع رسانی پزشکی 193534 عموم گرایشها

 ارزشیابی مقدماتی دانشجو* 193503 دکتر بذرافکن 1 1     ارزشیابی دانشجو در جایگاه جامعه نگر 193510 عموم گرایشها

 برنامه ریزی درسی مقدماتی* 193501 دکتر زارع 1 2     برنامه ریزی درسی جامعه نگر 193508 عموم گرایشها

     آقای دکتر کشفی 1 2     سالمتنظام ارائه خدمات  193507 عموم گرایشها

 193509 عموم گرایشها
روش ها و الگوهای یادگیری و یاددهی در 

 جامعه
 مهارتهای مقدماتی تدریس* 193502 خانم دکتر رخشانی 1 2    

 193520 عموم گرایشها
جامعه شناسی و عوامل اجتماعی موثر بر 

 سالمت 
 خانم دکتر رخشانی 1 1    

    

 فناوری اطالعات وارتباطات مقدماتی* 193504 خانم دکتر رخشانی 1 1     فن اوری اطالعات وارتباطات پیشرفته 193511 گرایشهاعموم 

     خانم دکتر رخشانی 2 3 1 2 آمار وشیوه های تحقیق در خدمات سالمت 193513 عموم گرایشها

     دکتر امینی 2 2 1 1 استناد به شواهد در علوم سالمت 193514 عموم گرایشها

     دکتر بذرافکن 2 1     طراحی وبرگزاری کارگاه های آموزشی 193515 عموم گرایشها

 193517 عموم گرایشها
ارزشیابی برنامه های آموزشی و برنامه های 

 سالمت
 برنامه ریزی درسی جامعه نگر 193508 دکتر بذرافکن 2 2    

     دکتر فرارویی 3 1     اپیدمیولوژیاصول  193519 عموم گرایشها

 برنامه ریزی درسی جامعه نگر 193508 دکتر بذرافکن 3 2     طراحی آموزشی و آموزش حین خدمت 193516 عموم گرایشها

 3 2     زبان انگلیسی 193512 عموم گرایشها
آقای دکترمومن باهلل 

 فرد
    



آموزش 

سالمت 

 باروری
 3 2     مامایی جامعه نگر 193524

دانشکده برستاری 

 مامایی
    

مدیریت 

 خدمات سالمت
 آقای دکتر کشفی 3 3     3مدیریت عمومی  193525

    
سالمت محیط 

 وحرفه ای
 دکتر رخشانی 3 2     سالمت محیط جامعه نگر 193527

    
آموزش 

 سالمت
 خانم دکتر رخشانی 3 2     سبک زندگی سالم 193529

    
آموزش 

 اپیدمیولوژی
     دکتر فرارویی 3 1.5     اپید میولوژی درعرصه 193533

آموزش 

پرستاری 

 جامعه نگر
 دکتر رخشانی 3 2     پرستاری اجتماعی 193521

    

 نظام ارائه خدمات سالمت 193507 دکتر لطفی 4 2     اقتصاد آموزش وسالمت 193518 عموم گرایشها

       4 گروه اول نامهپایان  193535 عموم گرایشها

           فرصت پایان نامه 1000001  
آموزش 

سالمت 

 باروری

 دکتر رحمانیان 4 2     سالمت زنان روستایی 193523

    
مدیریت 

 خدمات سالمت
 3مدیریت عمومی  193525 علی خانی دکتر  4 1     مدیریت مراکز سالمت شهرستان 193526

سالمت محیط 

 وحرفه ای
 سالمت محیط جامعه نگر 193527 رخشانیآقای دکتر  4 2     مدیریت خطرات سالمت محیطی وشغلی 193528

آموزش 

 سالمت
 دکتر بذرافکن 4 1     برقراری ارتباط برای سالمت 193530

    
آموزش 

 سالمت
 سالمتبرقراری ارتباط برای  193530 دکتر رخشانی 4 1     جلب حمایت جامعه برای سالمت 193531

آموزش 

 اپیدمیولوژی
 دکتر فرارویی 4 2.5     اپیدمیولوژی مدیریت سالمت درشهرستان 193532

    
آموزش 

پرستاری 

 جامعه نگر

 پرستاری اجتماعی 193521 آقای دکتر کشفی 4 2     پرستاری اجتماعی سالمت روان 193522

          



          
 




