
  

  

  

  نیمسال اول : 

  

  نیمسال دوم

  

  

  

  

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد   

 استاد عملی نظري

درآموزش  راهبردهاي ارتباطی  1

  بهداشت و ارتقاء سالمت

  دکتر لیال قهرمانی  اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193440

و  نظریه هاي مطالعه رفتار در  الگوها 2

  )1(آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  دکتر محمدحسین کاوه اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193441

  دکتر مسعود کریمی اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193421  ارتقاء سالمت اجتماع محور  3

استراتژي هاي  آموزش بهداشت و   4

  ارتقاء سالمت
193446  

5/1  5/0  
  اختصاصی اجباري -

  دکتر نظري

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد   

 استاد عملی نظري

الگوها و  نظریه هاي مطالعه رفتار در   1

  )2آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت(

لگوها و  نظریه هاي مطالعه رفتار   5/0  5/1  193442

ارتقاء  در آموزش بهداشت و

 )1سالمت(

دکتر محمدحسین کاوه اختصاصی اجباري

روانسنجی ابزارهاي ارتقاء سالمت و  2

  آموزش بهداشت

  -دکتر مهین نظري اختصاصی اجباري -  1  1  193447

دکتر کریمی-دکتر کاوه

در آموزش بهداشت  پیشرفته پژوهش  3

  و ارتقاء سالمت

روش پژوهش در آموزش بهداشت و   5/0  5/1  193443

 ارتقاء سالمت

دکتر کاوه-دکتر مهین نظري اختصاصی اجباري

  دکتر کریمی

برنامه ریزي مداخالت در آموزش   5

  بهداشت و ارتقاء سالمت

راهبردهاي ارتباطی درآموزش   5/0  5/1  193444

 بهداشت و ارتقاء سالمت

  دکتر محمدحسین کاوه اختصاصی اجباري

6  
  -  1  -  193422  سمینار

  ،دکتر لیال قهرمانی، اختصاصی اجباري

  دکتر مهین نظري

آموزش  )phDدکتري تحصصی(برنامه درسی 

  بهداشت و ارتقا سالمت



  

 نیمسال سوم 

 

  :نیمسال چهارم 

  

   نیمسال پنجم:

 

   نیمسال ششم :

 

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد   

 استاد عملی نظري

1 
ارزشیابی برنامه هاي آموزش 

  بهداشت و ارتقاء سالمت
193445  

5/1  5/0  
  اختصاصی اجباري -

  دکتر محمدحسین کاوه

2  
استراتژي هاي  آموزش 

  بهداشت و ارتقاء سالمت
193446  

5/1  5/0  
  اختصاصی اجباري -

  دکتر نظري

3  
ارتقاء سالمت نوجوانان و 

  جوانان

  دکتر لیال قهرمانی اختصاصی اجباري -  5/0  5/1  193426

دکتر محمدحسین کاوه،دکتر لیال  اختصاصی اجباري کارآموزي  1  -  1  کارورزي  4

  قهرمانی،دکتر مهین نظري

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  

 عملی نظري

  - -  -  -  امتحان جامع  1

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  

 عملی نظري

1 پایان نامه  1   اختصاصی اجباري -  10  - 193438 

درسنام  ردیف شماره  

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  

 عملی نظري

2 پایان نامه  1   اختصاصی اجباري -  10  - 193439 




