بسمه تعالی

گروه ارگونومی
برنامه هفتگی :آقای دکتر چوبینه

روزهای هفته

شنبه

مدیر گروه ارگونومی

8-00

00-01

01-01

مدیریت توسعه فن آوری سالمت

مدیریت توسعه فن آوری سالمت

مدیریت توسعه فن آوری سالمت

دانشگاه

دانشگاه

دانشگاه

انسانی(2کارشناسی ارشد

مدیریت توسعه فن اوری سالمت

01-01
-

 -مشاوره

اموراجرایی گروه

 -جلسه کمیته سیاست گذاری

-

چهارمین همایش دوساالنه ارگونومی

حرفه ای)

دوشنبه

نیمسال :اول

ساعات تشکیل کالس

مهندسی فاکتورهای

یکشنبه

سال تحصیلی99-00 :

جلسه شورای آموزشی دانشکده

مدیریت توسعه فن اوری سالمت
دانشگاه

-

سه شنبه

مشاوره دانشجویان بهداشت حرفه ای

مشاوره

اموراجرایی گروه

-

چهارشنبه

جلسه شورای انتشارات دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه

مشاوره

دانشگاه

-

بسمه تعالی

گروه ارگونومی
برنامه هفتگی :آقای دکتر کاظمی

نیمسال  :اول

سال تحصیلی99-00:

ساعات تشکیل کالس

روزهای هفته
8-01

01-01

01-01

01-01

شنبه

ارتباط با صنعت

مشاوره دانشجویان کارشناسی

مشاوره دانشجویان ارشد و دکتری

-

یکشنبه

امور اجرایی گروه

ارتباط باصنعت

دوشنبه

پایان نامه

 فیزیولوژی کار(کارشناسی ارشدارگونومی) -جلسه کمیته سیاست گذاری چهارمین

-

همایش دوساالنه ارگونومی

سه شنبه
چهارشنبه

ارگونومی شغلی تئوری(کارشناسی بهداشت
حرفه ای)

امور اجرایی گروه

راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد سایر

ارگونومی شغلی عملی(کارشناسی بهداشت

گروه ها

حرفه ای)

ارگونومی شناختی(کارشناسی ارشدارگونومی)

پایان نامه

-

مشاوره

پایان نامه

-

-

بسمه تعالی

گروه ارگونومی
برنامه هفتگی :آقای دکترمکرمی

نیمسال  :اول

سال تحصیلی99-00 :

ساعات تشکیل کالس
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه

8-00

00-01

اموراجرای گروه

ماکروارگونومی (کارشناسی ارشدارگونومی)

راهنمایی پایان نامه دانشجویان دکتری

راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

سایر گروه ها

ارگونومی

01-01

01-01

اجرای امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

-

گروه
 -ارتباط با صنعت

-

 جلسه کمیته سیاست گذاری چهارمینهمایش دوساالنه ارگونومی

دوشنبه

نرم افزارهای کاربردی

اموراجرای گروه

پایان نامه

-

سه شنبه

ارتباط با صنعت

مشاوره

روانشناسی درارگونومی-اصول ومبانی ارگونومی

-

جلسه استعداد درخشان دانشگاه

نرم افزارهای کاربردی

چهارشنبه

راهنمایی پایان نامه دانشجویان کارشناسی
ارشد سایر گروه ها

-

بسمه تعالی

گروه ارگونومی
برنامه هفتگی :دکتر دانشمندی

روزهای هفته

ساعات تشکیل کالس
8-00
پیگیری امور مربوط به معاونت

شنبه

نیمسال  :اول

سال تحصیلی99-00 :

پژوهشی مرکزتحقیقات علوم
بهداشتی

00-01
پیگیری امور مربوط به معاونت پژوهشی
مرکزتحقیقات علوم بهداشتی

01-01

01-01
-

آزمایشگاه ارگونومی
 -فیزیولوژی کار(کارشناسی

یکشنبه

مهندسی فاکتورهای
انسانی(2کارشناسی ارشد حرفه ای)

مشاوره پایان نامه

ارشدارگونومی)

-

 جلسه کمیته سیاست گذاری چهارمینهمایش دوساالنه ارگونومی
 -ارگونومی شغلی عملی(کارشناسی

دوشنبه

سه شنبه

مشاوره پایان نامه
ارگونومی شغلی تئوری(کارشناسی
بهداشت حرفه ای)

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

-

بهداشت حرفه ای)

پیگیری امور مربوط به معاونت پژوهشی
مرکزتحقیقات علوم بهداشتی

-

پیگیری امور مربوط به معاونت

چهارشنبه

پژوهشی مرکزتحقیقات علوم
بهداشتی

آزمایشگاه ارگونومی

آزمایشگاه ارگونومی

-

