
 1400-1399گروه :  ارتقاء سالمت                            نیمسال :اول                 سال تحصیلی :                                دکتر قهرمانیبرنامه  هفتگی:

 

 

 

 

15-17  13-15  10-12  8-10  روز 

 
 جلسه گروه

 جلسه دفاع
مشاوره پایان نامه   شنبه مشاوره پایان نامه 

 مشاوره پایان نامه 

ارتباط در اموزش بهداشت و ارتقاء 

 سالمت

 (1)ارشد ترم 

 کمیته استاد مشاور

   
 یکشنبه

 ژورنال کالب 
 جلسه شورای آموزشی دانشکده

 

جلسه شورای تحصیالت 

 تکمیلی            
 دوشنبه

 مشاوره پایان نامه 

راهبردهای ارتباطی در آموزش 

 بهداشت

1دکترا ترم   

 ارتقا سالمت نوجوانان و جوانان

 (3)دکتری ترم 
 سه شنبه

 مشاوره پایان نامه 

 فناوری کاربردی در آموزش بهداشت

3ارشد ترم   

 

 مشاوره پایان نامه

 
 چهارشنبه



 

 1399-1400برنامه هفتگی : دکتر نظری    گروه : ارتقاء سالمت     نیمسال : اول      سال تحصیلی :     

17-15  15-13  12-10  10-8  روز 

 جلسه گروه 

 

 جلسه دفاع 

 تحصیالت تکمیلی روانشناسی رفتارسالم

 شنبه

 استراتژیهای ارتقا سالمت مشاوره پایان نامه 

3و 1دکترا ترم   

 جلسه تحصیالت تکمیلی دانشگاه
 یکشنبه

 
 ژورنال کالب

 شورای آموزشی پژوهشی دانشکده

 

دانشکدهشورای تحصیالت تکمیلی   
 دوشنبه

 جلسه هیات رئیسه دانشکده 

 

آموزش بهداشت در محیط 

 های مراقبت بهداشتی

 کارآموزی کارآموزی

 سه شنبه

 چهارشنبه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه 
 

 

 

 

 



 1400-1399سال تحصیلی :                       گروه : ارتقاء سالمت                  نیمسال :اول دکتر کاوه                            برنامه  هفتگی: آقای 

 

17-15  15-13  12-10  10-8  روز 

 
 جلسه گروه

 جلسه دفاع
 شنبه مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه

 مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه 
 ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت

( 3)دکتری ترم  

 

 یکشنبه

 

 

 ژورنال کالب           

 
 مشاوره پایان نامه

الگوها و نظریه های مطالعه رفتار 

   1درآموزش بهداشت 

(1)دکتری ترم    

 

 دوشنبه

 مشاوره پایان نامه 
 مشاوره پایان نامه

 
 سه شنبه مشاوره  پایان نامه

 مشاوره پایان نامه مشاوره پایان نامه 

مشاوره در آموزش  اصول و فنون

 بهداشت

 (3) ارشد آموزش بهداشت ترم

 

 چهارشنبه

 

 

 

جلسه  8اصول آموزش سالمت )

 دوم (

 9MPH(کالس

 پنج شنبه   



 1399-1400گروه : ارتقاء سالمت                               نیمسال :اول                      سال تحصیلی :دکتر کریمی                         برنامه  هفتگی:

 

 

17-15  15-13  12-10  10-8  روز 
 جلسه گروه 

 جلسه دفاع

 مبانی آموزش بهداشت مشاوره پایان نامه

 1ارشد آموزش بهداشت ترم

 شنبه

 زبان تخصصی 

(1)ارشد ترم   

ارتقا سالمت اجتماع  مشاوره پایان نامه

(1ترم محور)دکتری  

 یکشنبه

)تئوری(دارو مدیریت  

 آزمایشگاه رسانه

 بیماریها وسندرم رایج 

 در سالمندان

 آزمایشگاه رسانه

               ژورنال کالب

 کارآموزی             

 3ارشد ترم                  

 بیماریها وسندرم رایج 

 سالمنداندر 

 کارآموزی

 3ارشد ترم 

 

 دوشنبه

 تغذیه در سالمندان

1ارشد سالمندی ترم   

آموزش بهداشت در محیط های 

 مراقبت بهداشتی

 (3)ارشد ترم

 دارو کارآموزی مدیریت

 

 سپیدان

 دارو کارآموزی مدیریت

 

 سه شنبه

 سپیدان 

 

 سپیدان

 

 چهارشنبه سپیدان



 1399-1400گروه : ارتقاء سالمت                 نیمسال :اول                   سال تحصیلی:                                دکتر اسدالهی برنامه  هفتگی:

 

 

 

 

17-15  15-13  12-10  10-8  روز 

 
 جلسه گروه                    

 جلسه دفاع

درعرصه کارآموزی  

(97)سالمندی  

 مراکز سالمندی

 کارآموزی در عرصه

(97)سالمندی   

 مراکز سالمندی

 شنبه

 
 تئوری مدیریت مراکز سالمندی

  97سالمندی

درعرصه کارآموزی  

(97)سالمندی   

 مراکز سالمندی

 کارآموزی در عرصه

(97)سالمندی  

 مراکز سالمندی

 یکشنبه

 دوشنبه مشاوره پایان نامه امور بین الملل ژورنال کالب 

 

 

سالمند مفاهیم و مبانی 

(1شناسی)ارشد سالمندی ترم   

 کارآموزی مدیریت مراکز سالمندی

( 3)ارشد سالمندی ترم   

کارآموزی مدیریت مراکز 

 سالمندی

( 3)ارشد سالمندی ترم   

 سه شنبه

 

 

 

 
 زبان تخصصی

(1ترم ارشد سالمندی )  

 کیفیت زندگی

1سالمندی ترم   
 چهارشنبه


