
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                         

 به نام خدا                                                                          

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 1ترم:         بهداشت حرفه اي          رشته: کارشناسي ناپيوسته          دانشجوي دورة:      96-97 ل تحصيلي  : سااول برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 مبانی نمونه برداری ازهوا شنبه

 خانم دکتر اشتری نژاد
 

01-8 

 9کالس

 

 (2اسالمی) اندیشه

 آقای ستوده

 

02-01 

 9کالس

 

مهندسی فاکتورهای 

 انسانی

 آقای دکتر وثوقی

01/01-01/00 

 9کالس

 

    

 ایمنی در محیط کار یكشنبه

 آقای دکتر ابراهیمی

01-8 

 9کالس

 

 ریاضیات عمومی

 خانم دکتر ابوالقاسمی

02-01 

 9کالس

 

 فیزیک اختصاصی

 دکتر کشاورزی-آقایان دکتر شیران
01/01-01/00 

 9کالس

 

  

سیستم های مدیریت  دوشنبه

 یکپارچه

 آقای دکتر یار احمدی

01-8 

 9کالس

 

 

 زبان تخصصی

 گروه مربوطه

02-01 

 9کالس

 

 

      
 

 ریاضیات عمومی     سه شنبه

خانم دکتر 

 ابوالقاسمی

01/01-01/00 

 9کالس

 

    

  چهارشنبه
 
 

         

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 به نام خدا                                                                             

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 3ترم:  بهداشت حرفه اي            رشته:          کارشناسي  ناپيوستهدانشجوي دورة: 96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 بهداشت پرتوها شنبه

 وثوقی آقای دکتر

01-8 

 01کالس
 

 انقالب اسالمی ایران

   احمدیآقای حاج 

02-01  

 01کالس

 

 2سم شناسی شغلی

 خانم دکتر اشتری نژاد

01/01-01/00 

 01کالس

 

 فرهنگ وتمدن

 سالمیا

 آقای دادگر

01/01-01/01 

 01کالس
 

  

 نقشه کشی صنعتی یكشنبه

 آقای دکتر رمضان بابایی

 

00-8 

 سایت

 

 سکارزیابی ومدیریت ری

 آقای دکتر ابراهیمی

01/01-01/00 

 01کالس

    

تنشهای حرارتی در  دوشنبه

 محیط کار

 آقای دکتر علی محمدی

01-8 

 01کالس

 طراحی تهویه صنعتی

 آقای دکتر یاراحمدی

02-01 

 01کالس

 

 مدیریت صنعتی

 )هشت هفته اول(

 آقای دکتر وثوق

01/01-01/00 

 01کالس

    

 روانشناسی صنعتی

 ا سالمتوارتق 

 ) هشت هفته دوم(

 آقای دکتر ابراهیمی

           سه شنبه

           چهارشنبه
 
 

 



 

                                                                 

 به نام خدا                                                                            

 دانشكده بهداشت                                                                    

رانایدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 1ترم:            بهداشت حرفه اي  رشته:          ارشد کارشناسي دانشجوي دورة:      96-97  : سال تحصيلي     اولبرنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

سیستم اطالعات  شنبه

 (GISجغرافیایی )

 آقای دکتر ابراهیمی

01-8 

 0کالس

 ارزشیابی آالینده های هوا

 اشتری نژاد خانم دکتر
 

02-01 

 0کالس

 بیماریهای ناشی ازکار

 گروه طب کار

01/01-01/00 

 گروه طب کار

    

آمارحیاتی واستفاده از نرم      یكشنبه

 افزار رایانه ای

 خانم دکتر ابوالقاسمی

01/01-01/00 

 0کالس

    

مهندسی فاکتورهای  دوشنبه

 انسانی

 آقای دکتر وثوق

01-8 

 0کالس

 
 

ع سیستم های اطال

 رسانی پزشکی

 خانم دکتر اشتری نژاد

 آقای دکتر ابراهیمی

02-01 

 0کالس
 

 ارزشیابی آالینده های هوا

 آقای دکتر یاراحمدی

01/01-01/00 

 0کالس

    

           سه شنبه

           چهارشنبه
 
 



 به نام خدا                                                                              

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 3ترم:  بهداشت حرفه اي            رشته:         کارشناسي  ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

           شنبه

طراحی سیستم هاای کنتارل    یكشنبه

 گرما ورطوبت

 محمدیآقای دکتر علی 

01-8 

 0کالس

 

حفاظت در برابر پرتوهاا  

 در محیط کار

 ابراهیمیآقای دکتر 

02-01 

 0کالس
 

ساام شناساای شااغلی 

 کاربردی

 خانم دکتر اشتری نژاد

01/01-01/00 

 آزمایشگاه

    

 ایمنی در محیط کار دوشنبه

 آقای  دکتر ابراهیمی

01-8 

 4کالس

 

مهندساااای انسااااانی  

 0کاربردی

 آقای دکتر وثوقی

02-01  

 4کالس

 

طراحاای روشاانایی در 

 محیط کار

آقاااای دکتااار علااای 

)هشات هفتاه   محمدی

 دوم(

01/01-01/00 

 4کالس

مدل سازی در 

 بهداشت حرفه ای
 آقای دکتر یاراحمدی

01/01-01/01 

 4کالس
  

           سه شنبه

  چهارشنبه
 
 

         



 

 به نام خدا                                                                              

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 1ترم:  ارگونومي            رشته:         کارشناسي  ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   امه هفتگي نيمسال:  برن      

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

  شنبه
 

         

 فیزیولوژی کار یكشنبه

کتر د دکتر وثاقی ها خانم

 عزیزی

01-8 

 1کالس

 اصول ومبانی ارگونومی

 محمدی آقای دکتر علی

02-01 

 1کالس

 روانشناسی عمومی

 خانم دکتر پیری

01/01-01/00 

 1کالس

 تشریح وفیزیولوژی

 خانم دکتر آرامی

 آقای دکتر جامعی

01/01-01/01 

 1کالس

  

 ریاضیات عمومی   دوشنبه

 خانم دکتر ابوالقاسمی

02-01 

 1کالس
 

های اطالع سیستم 

 پزشکی رسانی

 آقای دکتر حسین زاده 

01/01-01/00 

 0کالس

    

  فیزیک عمومی سه شنبه

 آقای دکتر قاسمی

01-8  

 1کالس

 

 زبان تخصصی

 آقای دکتر قاسمی
02-01 

 1کالس

 

      

  چهارشنبه
 
 

         



                                                                            

 به نام خدا                                                                              

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 3ترم:  ارگونومي            رشته:         کارشناسي  ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت رسنام د ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 مباحث ویژه شنبه

 یآقای دکتر قاسم

01-8  

 1کالس
        

 روشهای ارزیابی ارگونومی یكشنبه

 آقای دکتر مظلومی

01-8  

 1کالس

 روشهای ارزیابی ارگونومی

 آقای دکتر مظلومی

02-01 

 1کالس

ارگونومی در 

 طراحی

 آقای دکتر دهقان

01/01-01/00 

 1کالس

 ارگونومی شناختی

 یپیرخانم دکتر 

01/01-01/01 

 1کالس

  

خطای انسانی وایمنی    دوشنبه

 سیستم ها 

 آقای دکتر مظلومی

02-01 

 1کالس
 

      

           سه شنبه

  چهارشنبه
 
 

         



 
 

 به نام خدا                                                                          

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 1ترم:                     آموزش  بهداشت رشته:                Ph.D ي دورة:دانشجو      96-97 سال تحصيلي  :     اولبرنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 جوانااان ارتقااا سااالمت   شنبه

 ونوجوانان

 آقای دکتر منصوریان

02-01 

 1کالس

 

محاایط کااار ارتقادهنااده 

  سالمت

 صلحیخانم دکتر 

01/01-01/00 

 1کالس

 

    

 روانشناسی رفتار سالم یكشنبه

 خانم دکتر دهداری

 

01-8 

 4کالس

 

آموزش بهداشت وارتقاا  

 سالمت

 خانم دکتر صلحی

02-01 

 4کالس

 

ارتقاءسااالمت اجتماااع  

 محور

 آقای دکتر تقدیسی

01/01-01/00 

 4کالس

 

    

 پاااژوهر در آماااوزش     دوشنبه

 بهداشت وارتقا سالمت

خاانم  -دکتر عبادی آقای

 دکتر عرفانی

01/01-01/00 

 1کالس

 

    
 

           سه شنبه

           چهارشنبه



 به نام خدا                                                                             

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 3ترم:هداشت              آموزش ب  رشته:                     Ph.Dدانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

برنامااه ریاازی مااداخالت    شنبه

آموزش بهداشات وارتقاا   

 سالمت

 خانم دکترعرفانی

02-01 

 4کالس
 

ارزشاایابی مااداخالت  

آماااوزش بهداشااات 

 وارتقاءسالمت

 آقای دکترعبادی

01/01-01/00 

 4سکال
 

    

نظریااه هااا والگااو هااای  یكشنبه

آموزش بهداشات وارتقاا   

 (2سالمت)

 خانم دکترصلحی

01-8 

سالن 

شهید 

 رحیمی

ارتقاءسالمت اجتمااع    

 محور

 آقای دکتر تقدیسی

01/01-01/00 

 4کالس

 

ارتقا سالمت وسبک 

 زندگی سالم
 آقای دکتر منصوریان

01/01-01/01 

 4کالس

  

   دوشنبه

 

 

        

           هسه شنب

  چهارشنبه
 
 

         



 به نام خدا                                                                             

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایرانخدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و                       

 1ترم:آموزش بهداشت               رشته:        کارشناسي  ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

  ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

روش تحقیق درآموزش  شنبه

 بهداشت وارتقا سالمت

 خانم دکتر عرفانی

01-8 

 1کالس 

 

آموزش بهداشت وارتقا 

 (0سالمت)

 خانم دکترصلحی

02-01 

 1کالس 

 

کاربرد کامپیوتر در 

 تجزیه وتحلیل داده ها

 خانم دکتر عرفانی

01/01-01/00 

 0کالس 

 

جامعه شناسی 

 سالمت

 ی دکتر تقدیسیآقا

 

01/01-01/01 

 1کالس 

 

 

 اصول بهداشت محیط یكشنبه

دکتر -آقایان دکتر کرمانی

 فرزادکیا

01-8 

 01کالس
 

اصول پیشگیری 

ازبیماریهای واگیروغیر 

 خانم دکتر دهداری واگیر

02-01 

 01کالس

 

     

 آمارحیاتی   دوشنبه

 دکتر عرفانیخانم 
02-01 

سالن 

 کنفرانس

 

    
 

 
 
 

          هسه شنب

  چهارشنبه
 
 

        

 
 
 



 به نام خدا                                                                          

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایرانات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدم                      

 3ترم:آموزش بهداشت                   رشته:        کارشناسي  ارشد دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس تساع نام درس ساعت نام درس ایام هفته

           شنبه

آموزش بهداشت    یكشنبه

 مدارس وارتقا سالمت

 آقای دکتر منصوریان

02-01 

سالن 

 کنفرانس

 پویایی گروه

 خانم دکتر صلحی
01/01-01/00 

سالن شهید 

 رحیمی

ارتقا سالمت وسبک 

 زندگی سالم

 آقای دکتر تقدیسی

01/01-01/01 

ید سالن شه

 رحیمی

  

روانشناسی رفتار      دوشنبه

 سالم
 خانم دکتر دهداری

01/01-01/00 

 9کالس

روابط انسانی در 

 مدیریت

 آقای دکتر عبادی

01/01-01/01 

 9کالس
  

           سه شنبه

  چهارشنبه
 
 

         

 
 

                                                                     



 به نام خدا                                                                            

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 1ترم:  بهداشت محيط           مهندسي رشته:          کارشناسي  ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 عتسا نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

  شنبه
 

         

           یكشنبه

کاربرد روشهای آماری در  دوشنبه

 بهداشت محیط

 آقای دکتر اسرافیلی 

01-8 

 1کالس

 
 

سیستم اطالع رسانی 

 پزشکی

 آقای دکتر اسرافیلی

 هشت هفته دوم

02-01 

 0کالس

ماادیریت موادزا ااد  

 جامد

 آقای دکتر فرزادکیا

01/01-01/00 

 

 8کالس

    

ستم تصفیه طبیعی سی سه شنبه

 فاضالب

 خانم دکتر غالمی

01-8 

 1کالس
 

 کنترل آلودگی هوا

 آقای دکتر کرمانی

02-01 

 1کالس
 

      

 مدیریت توسعه منابع آب چهارشنبه

 خانم دکتر رضایی

01-8 

 1کالس

روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

 آقای دکتر جنیدی

02-01 

 1کالس
 

      

                                                                         



 به نام خدا                                                            

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندرماني  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي                      
 1ترم:            بهداشت محيط     رشته:Ph.D                          دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :     اولبرنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت درسنام  ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

           شنبه

           یكشنبه

 میکروبیولوژی پیشرفته دوشنبه

 خانم دکتر غالمی

01-8 

 1کالس

 

مدیریت جامع مواد زا د 

 جامد

 آقای دکتر فرزادکیا

02-01 

 0کالس

 

      
 

روشهای نمونه برداری از  سه شنبه

 هوا

 آقای دکتر کرمانی

01-8 

 4کالس

 

        

روش های نوین تصفیه    چهارشنبه

  آب

 خانم دکتر رضایی

02-01 

 4کالس

 

فن آوری های 

نوین کنترل 

 آلودگی هوا

 آقای دکتر جنیدی

01/01-01/00 

 4کالس

 

    

 

 



                                                                             

 به نام خدا                                                            

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 3ترم:  مهندسي بهداشت محيط            رشته:           Ph.D دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

  شنبه
 

         

فع روشهای فراورش ود   یكشنبه

 لجن

 آقای دکتر فرزادکیا

02-01 

 1کالس

 

      

 مدیریت وپایر کیفیت آب     دوشنبه

 خانم دکتر غالمی
01/01-01/00 

سالن شهید 

 رحیمی

    

           سه شنبه

مدل سازی درعلوم  چهارشنبه

 ومهندسی محیط زیست

 آقای دکتر جنیدی 

01-8 

 8کالس

 
 

        



                                                                           

 به نام خدا                                                            

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایرانمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خد                      

 1ترم:  آمارزیستي           رشته:          کارشناسي  ارشد دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت درسنام  ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 زبان تخصصی شنبه

 زادهباقرخانم 

01-8 

 0کالس

 

 0روشهای آماری 

 آقای دکتر صالحی
00-01 

سالن 

 کنفرانس

 کلیات پزشکی

 خانم دکتر جزایری
                                                                  

01/01-01/00 

 سالن کنفرانس

    

 استنباط آمار زیستی   نبهیكش

 آزادیآقای دکتر 

 

00-01 

 8کالس

اصاااول وروشاااهای  

 آپیدمیولوژی

 آقای دکتر سلیمانی

01-04 
CTC 

 

    

           دوشنبه

           سه شنبه

    چهارشنبه
 
 

       



 به نام خدا                                                                             

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 3ترم:       آمارزیستي           رشته:          کارشناسي  ارشد دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

           شنبه

           یكشنبه

سیستم های اطالع رسانی  دوشنبه

 پزشکی

 یخانم دکتر جانان      

01-8 

 سایت

روشهای آماری در 

 آپیدمیولوژی

 خانم دکتر جانانی

00-01 

 8کالس

 سمینار

خانم دکتر 

 یابوالقاسم

01/01-01/00 

 1کالس
 

    

 0روشهای آماری  سه شنبه

 رود باریآقای دکتر 

 

02-9 

 01کالس

 

 طرح وتحلیل کارآزمایی بالینی

 خانم دکتر رسولی

01/01-01/00 

 01سکال
  

  چهارشنبه
 
 

         



 به نام خدا                                                                               

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایرانمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خد                      

 1ترم:            علوم تغذیه  رشته:          ارشدکارشناسي دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت درسنام  ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 فیزیولوژی تغذیه پیشرفته شنبه

خانم دکتر –آقای دکتر شیدفر 

 جزایری

01-8 

 8کالس

روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

دکتر -وفادکتر  انآقای

 خانم دکتر جزایری-شیدفر

02-01 

 8کالس

 

 2تغذیه اساسی

دکتر – دکتر آریا یانها  خانم

 دکتر زراتی-امیری

01/01-01/00 

 8کالس

    

 اصول تنظیم برنامه های غذایی

 دکترامیری-خانمها دکترزراتی 

01-8 

 1کالس

 روش های آمار زیستی یكشنبه

 خانم حسینی

02-9 

 0کالس
 

 (0تغذیه پیشرفته)

ها  خانم–دکتر شیدفر  آقای 

 دکتر رهیده-دکتر زراتی

01/01-01/00 

 8کالس

    

 0رژیم درمانی

دکتر –دکتر آریا یان ها  خانم

 دکتر زراتی-امیری

01/01-01/00 

 1کالس

سیسااتم هااای اطااالع رسااانی   دوشنبه

 پزشکی

 دکترامیری- دکترزراتی ها خانم

01-8 

 0کالس

 زبان تخصصی  

خانم دکتر -آقای دکتر شیدفر 

 رهیده

01/01-01/00 

 1کالس

    

           سه شنبه

  چهارشنبه
 
 

         



 به نام خدا                                                                           

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 3ترم:  علوم تغذیه            رشته:          کارشناسي ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 ولوژی تغذیه پیشرفتهفیزی شنبه

خانم –آقای دکتر شیدفر 

 دکتر جزایری

01-8 

 8کالس

 تغذیه بالینی

  خانم آقای دکتر شیدفر

دکتر  –دکتر آریا یانها 

 دکتر رهیده-جزایری 

02-01 

 1کالس

 ملکولی-بیولوژی سلولی

– دکترزراتی ها خانم

 دکتر رهیده -دکترامیری

01/01-01/00 

 1کالس

    

           یكشنبه

 پاتوفیزیولوژی دوشنبه

 -دکتر جزایریهاخانم 

 دکتر رهیده

01-8 

 1کالس

 تغذیه مباحث جاری

 مسئول درسگروه )

 (وفاآقای دکتر 

02-01 

 1کالس

      

           سه شنبه

  چهارشنبه
 
 

         



                                                                             

 به نام خدا                                                           

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 1ترم:  تغذیه          بهداشتي در علوم   رشته:          کارشناسي ارشددانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

هااای اطااالع  سیسااتم    شنبه

 رسانی پزشکی

- دکترزراتاای هااا خااانم

 دکترامیری

02-01 

 0کالس
 

روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

دکتر -وفادکتر  انآقای

 خانم دکتر جزایری-شیدفر

01/01-01/00 

 1کالس

    

 ایمنی غذا یكشنبه

 آقای -دکتر آریا یان خانم

 شیدفردکتر

9-8 

 1کالس

 روش های آمار زیستی 

 خانم حسینی

02-01/9 

 0کالس

 

 اپیدمیولوژی تغذیه

خانم دکتار  - دکتر وفا آقای

 جزایری

01/01-01/00 

 سالن کنفرانس
    

 تغذیه پیشرفته دوشنبه

 ها خانم شیدفردکتر آقای

 دکترامیری- رهیدهدکتر

01-8 

 8کالس

 

 زبان اختصاصی پیشرفته  

 خانم- آقای دکتر شیدفر

 رهیدهدکتر

01/01-01/00 

 1کالس

    

           سه شنبه

  چهارشنبه
 
 

  

 
       



                                                                                 

 به نام خدا                                                                             

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 1ترم:  علوم تغذیه                      رشته:                   Ph.D دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

روش هاااای پیشااارفته    شنبه

 پژوهر

 خانم دکتر جزایری

 دکتر وفا آقای 

02-01 

سالن شهید 

 رحیمی

 روشهای آماری پیشرفته

 آقای دکتر صالحی

 

01-04 

 0کالس
  

           یكشنبه

 تنظیم متابولیسم   دوشنبه

 خانم- شیدفردکتر آقای

 دکتر آریا یان

 

02-01 

سالن شهید 

 رحیمی

      

  تغدیه وبیماریها     سه شنبه

 آقایگروه )مسئول درس 

 شیدفر(دکتر

 

01/01-01/00 

 8کالس

    

  چهارشنبه
 
 

         



 به نام خدا                                                                               

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       

 1ترم:                 اپيدميولوژي  رشته:        ارشدکارشناسي  دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

           شنبه

 حقیقروش ت یكشنبه

 آقای دکتر متولیان

 

01-8 

سالن 

 کنفرانس

 

اپیدمیولوژی اجتماعی 

 درسالمت

 آقای دکتر اسدی الری

02-01 
CTC 

 

 اصول اپیدمیولوژی

 خانم دکتر ناصحی

01/01-01/00 

 0کالس

    

سیستم های اطالع رسانی  دوشنبه

 پزشکی

 آقای دکتر برادران

 )هشت هفته دوم( 

01-8 

 سایت

 

        

 0وش های آمار زیستی ر سه شنبه

 خانم دکتر جانانی

01-8 

 8کالس
 

اپیدمیولوژی بیماریهای 

 واگیر

 خانم دکتر ناصحی

02-01 

 8کالس
 

   04-01 ژورنا ل کالب

        ال وسمینارکپرکتی چهارشنبه

 

                                                                               



 

 

 

 به نام خدا                                                                              

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 1ترم:                     اپيدميولوژي رشته:                Ph.D دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول  برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

  شنبه
 

         

 آمار ریاضی مقدماتی یكشنبه

 آقای دکتر آزادی

01-8 

 8کالس

 

        

/مطالعاات  1اپیدمیولوژی  دوشنبه

 اکولوژیک

 نآقای دکتر متولیا

01-8 

 سالن کنفرانس

 

/کارآزمایی 0اپیدمیولوژی  

 ها

 آقای دکتر سلیمانی

01/01-01/00 

 سالن کنفرانس
 

    

 اسااتناج/2اپیاادمیولوژی  سه شنبه

   علمی

 خانم دکتر ناصحی

01-8 

 سالن کنفرانس

 مطالعات کیفی

 خانم دکتر ریماز

02-01 

سالن 

 کنفرانس

   04-01 ژورنال کالب

 الکپرکتی چهارشنبه
 

 

       

 
 



 به نام خدا                                                           

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 3ترم:  اپيدميولوژ ي                 رشته:                   Ph.D دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

  شنبه
 

         

اپیدمیولوژی اجتماعی  یكشنبه

 درسالمت

 آقای دکتر اسدی الری

01-8 
CTC 

اپیدمیولوژی 

 مولکوالروژنتیک

 آقای دکتر متولیان

02-01 

سالن شهید 

 رحیمی

      

/مطالعااات 1اپیاادمیولوژی    دوشنبه

 ثانویه

 آقای دکتر برادران

02-01 

CTC 
 

مدل های پیر بینای در    

 اپیدمیولوژی

 آقای دکتر خلیلی

01/01-01/01 

 0کالس

  

 انتقال دانر اپیدمیولوژی   سه شنبه

 خانم دکتر جانانی

02-01 

 9کالس

 

      

  چهارشنبه
 
 

         

 

 

                                                                           



 به نام خدا                                                           

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 1ترم:  پودماني                       MPH  رشته:          MPHدانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

تااااریا هاااای تشاااکیل   ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس تهایام هف

 :کالسهای درس 

 روشهای آماری     شنبه

 آقای دکتررودباری

 

01-04 

 2کالس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 مهر 21لغایتمهر 22

 آبان20آبان لغایت 21

 آذر20آذر لغایت 08

 دی02لغایت دی 9
 ارتقا سالمت وآموزش بهداشت یكشنبه

 آقای دکتر تقدیسی

 

02-8 

 2کالس

 اقتصاد بهداشت

 آقای دکتر عبادی

 

01/01-01/00 

 2کالس

 اقتصاد بهداشت

 آقای دکتر عبادی

 

01/01-01/01 

 2کالس

 روشهای آماری دوشنبه

 ررودباریآقای دکت

 

00-8 

 2کالس

 

بهداشت بین 

 الملل
 آقای دکتر مشکینی

01/01-01/00 

 2کالس

 بهداشت بین الملل

 آقای دکتر مشکینی

01/01-01/01 

 2کالس

ارتقا سالمت وآموزش  سه شنبه

 بهداشت

 آقای دکتر تقدیسی

01-8 

 2کالس
 

 اقتصاد بهداشت

 آقای دکتر عبادی

 

02-01 

 2کالس

 

 روشهای آماری

 ررودباریآقای دکت

 

01-04 

 2کالس

 

   چهارشنبه

 
 

      



 به نام خدا                                                           

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایرانت بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدما                      
 3و1ترم:                         MD - MPH  رشته:               MPH دانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

 ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس عتسا نام درس ساعت نام درس ایام هفته

  شنبه
 

         

  یكشنبه
 

         

  دوشنبه
 
 

اصول ایمنی    

 وحوادث ناشی ازکار

آقااای دکتاار علاای  

 محمدی

01/01-01/00 

 4کالس

    

 روشهای آماری       سه شنبه

 خانم دکتر جانانی
01/08-01/01 

 8کالس

  چهارشنبه
 
 

کلیات بهداشت    

 حیطم

 هگروه مربوط

01/01-01/00 

 1کالس

اصول مدیریت وبرنامه 

 ریزی

 آقای دکتر عبادی

 

01/01-01/01 

 1کالس
  



 به نام خدا                                                                             

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 3ترم:       سالمندانماني گرایش پود      MPH  رشته:          MPHدانشجوي دورة:      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

تااااریا هااااي تشاااكي   ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 :کالسهاي درس 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شنبه

 مهر 02مهر لغایت01

 آبان01آبان لغایت 8

  آذر8لغایت  ذرآ1

  دی1لغایت  دی4

 

         یكشنبه

تئوریها ومدلهای      دوشنبه

 تغییر رفتار

 خانم دکتر صلحی

01/01-01/00 

 2کالس 

اپیدمیولوژی 

 المندیس

 گروه مربوطه

 

01/01-01/01 

 2کالس 

 اپیدمیولوژی سالمندی سه شنبه

 گروه مربوطه

 

01-8 

 2کالس 
 بهداشت سالمندان

  خانم دکتر دهداری

02-01 

 2کالس 

تئوریها ومدلهای 

 تغییر رفتار

 خانم دکتر صلحی

01/01-01/00 

 2کالس 

تئوریها ومدلهای 

 تغییر رفتار

 خانم دکتر صلحی

01/01-01/01 

 2کالس 

 بهداشت سالمندان چهارشنبه

 خانم دکتر دهداری

01-8 

 2کالس 

 بهداشت سالمندان

 م دکتر دهداریخان

02-01 

 2کالس 

 

اپیاااااادمیولوژی 

 سالمندی

 گروه مربوطه

01/01-01/00 

 2کالس 
  



                                                                            

 به نام خدا                                                           

 دانشكده بهداشت                                                                    

ایراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                       
 3ترم:    نظام سالمتپودماني اصالحات   MPH  رشته:          MPHشجوي دورة:دان      96-97 سال تحصيلي  :  اول   برنامه هفتگي نيمسال:        

تاریا هااي تشاكي     ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس ایام هفته

 کالسهاي درس :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       شنبه

 مهر 09مهر لغایت01

 آبان01آبان لغایت 04

  آذر29لغایت ذر آ21

  دی21لغایت  دی01

 

         یكشنبه

خدمات اولیه سالمت      دوشنبه

 وپزشک خانواده

 آقای دکتر منصوریان

01/01-01/00 

 2کالس 

خدمات اولیه سالمت 

 وپزشک خانواده

 آقای دکتر منصوریان

01/01-01/01 

 2کالس 

دمات اولیه سالمت خ سه شنبه

 وپزشک خانواده

 آقای دکتر منصوریان

01-8 

 2کالس

تحلیل سیاست گذاری 

سالمت واجرای سیاست 

 گذاری

خانم -آقای دکتر عبادی

 دکتر عرفانی

02-01 

 2کالس

تحلیل سیاست گذاری 

سالمت واجرای سیاست 

 گذاری

خانم -آقای دکتر عبادی

 دکتر عرفانی

01/01-01/00 

 2کالس

ادی خدمات ارزشیابی اقتص

 وارزیابی فن آوری سالمت

دکتر -آقایان دکتر عبادی

 رضاپور

01/01-01/01 

 2کالس

ارزشیابی اقتصادی  چهارشنبه

خدمات وارزیابی فن 

 آوری سالمت

-آقایان دکتر عبادی

 رضاپوردکتر 

01-8 

 2کالس

تحلیل سیاست گذاری 

سالمت واجرای سیاست 

 گذاری

خانم -آقای دکتر عبادی

 دکتر عرفانی

02-01 

 2کالس

ارزشیابی اقتصادی 

خدمات وارزیابی فن 

 آوری سالمت

دکتر -آقایان دکتر عبادی

 رضاپور

01/01-01/00 

 2کالس

  

                                                               


