
  به نام خدا 

  دانشكده بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  ٢ترم:  MD-MPHدانشجوي دورة:هم سطح كارشناسي ارشد                  رشته:         ١٤٠١-١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   

  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

  اول ترم) مديريت بيماري هاي واگير و غيرواگير (نيمه           شنبه
  دكتر عبادي فردآذر 

١٥-١٣  
  ٢كالس 

سالمت معنوي  و اخالق در  
  بهداشت عمومي 

١٧-١٥  
  ٢كالس 

    

  (نيمه دوم ترم)سيستم هاي اطالع رساني پزشكي
  دكتر خارقاني مقدم

١٥-١٣  
  سايت

ارتقاء سالمت و آموزش  
  بهداشت 

  دكتر مطلبي 

١٧-١٥  
  ٢كالس 

  (نيمه اول ترم)بهداشت حرفه اي          يكشنبه 
  دكتر مرادي 

١٥-١٣  
  ٢كالس 

مديريت و برنامه ريزي در نظام  
  سالمت 

  دكتر عبادي فردآذر 

١٧-١٥      

نظام هاي سالمت و سازمان هاي بين الملل در اين 
  (نيمه دوم ترم)عرصه

  دكتر منصوريان 

١٥-١٣  
  ٢كالس 

  (نيمه اول ترم)سالمت در حوادث و باليا          دوشنبه
  دكتر مصلحي 

١٥-١٣  
  ٢كالس 

        

جامعه شناسي سالمت و تعيين كننده هاي اجتماعي 
  (نيمه دوم ترم) سالمت

  دكتر خارقاني مقدم

١٥-١٣  
  ٢كالس 

                      سه شنبه 

    چهارشنبه
  
  

                  

  
  



 

  به نام خدا 

  

  دانشكده بهداشت 

  بهداشتي درماني ايراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

  ٣ترم:  MD-MPHدانشجوي دورة:هم سطح كارشناسي ارشد                  رشته:         ١٤٠١-١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   

  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

كاربرد كامپيوتر در           شنبه
  تجزيه و تحليل داده ها 

  دكتر صالحي 

١٥-١٣  
  ١كالس 
  

        

  مباحث خاص در اپيدميولوژي           يكشنبه 
  دكتر متوليان

١٧-١٣  
  سايت

    

  بهداشت سالمندان          دوشنبه
  دكتر دهداري

١٥-١٣  
 سايت

        

  روش هاي مطالعه كيفي           سه شنبه 
دكتر -دكتر سيد فاطمي

  اشقلي فراهاني 

١٥-١٣  
  ٦كالس 

        

    چهارشنبه
  
  

                  

  

  
 

  



  به نام خدا 

  دانشكده بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

  ١ترم:                          MPHدانشجوي دورة:هم سطح كارشناسي ارشد                  رشته:         ١٤٠١-١٤٠٢برنامه هفتگي نيمسال دوم  سال تحصيلي   

  ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ساعت  نام درس   ايام هفته

  بهداشت محيط       شنبه
  دهقاني فرددكتر 

١٢-١٠  
  ٢كالس 

            

سيستم هاي اطالع رساني پزشكي  
 (نيمه دوم ترم)

  دكتر خارقاني مقدم

١٥-١٣  
  سايت

ارتقاء سالمت و آموزش  
  (نيمه اول ترم) بهداشت

  دكتر مطلبي 

١٧-١٥  
  ٢كالس 

  آمار زيستي        يكشنبه 
  دكتر آزادي 

١٢-١٠  
شهيد 
  رحيمي

  ترم)(نيمه اول بهداشت حرفه اي
  دكتر رفيعي پور 

١٥-١٣  
شهيد 
  رحيمي

اصول اپيدميولوژي و روش 
  تحقيق 

  دكتر اسدي الري
  

١٨-١٥  
  ٢كالس 

    

نظام هاي سالمت و سازمان هاي 
( نيمه دوم  بين الملل در اين عرصه

  ترم)
  دكتر عبادي فردآذر 

١٥-١٣  
شهيد 
  رحيمي

                      دوشنبه

                      سه شنبه 

    چهارشنبه
  
  

                  

  
  


