برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر فرشید قربانی )

هفته

8 -01

01-01

شنبه

کالس

جلسات شورای تحصیالت تکمیلی

یکشنبه

کالس

دوشنبه

دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی

دانشگاه به طور متناوب

سه شنبه

چهارشنبه

کالس

دانشکده

کالس

دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی

دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی

دانشکده

دانشکده

دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی

دفتر معاونت تحصیالت تکمیلی

دانشکده

دانشکده

09- 08

01- 09

جلسه شورای آموزشی و

جلسه مجله

تحصیالت تکمیلی

جلسات دفاع پایان نامه و جلسه

جلسات دفاع پایان نامه و

گروه

جلسه گروه

کالس

راهنمایی ومشاوره
پایان نامه

مطالعه و رسیدگی به امور پایان نامه ها و
پروژه های پژوهشی

مطالعه و رسیدگی به امور پایان نامه ها و
پروژه های پژوهشی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر یونس محمدی )

هفته

8 -01

01-01

01- 09

09- 08

شنبه

مطالعه

مشاوره

مطالعه

مشاوره

مشاوره

روش تحقیق واوصول ارایه

یکشنبه

اصول اپیدمیولوژی

مقاله

( کارشناسی بهداشت عمومی )
دوشنبه
سه شنبه

مطالعه

دکتری بیوتکنولوژی
مشاوره

مشاوره

چهارشنبه

اصول اپیدمیولوژی

مشاوره

( کارشناسی بهداشت محیط)

ارشد بهداشت مواد غذایی
مطالعه

اصول اپیدمیولوژی

مشاوره

MPH

اپیدیمولوژی و روش های ارزیابی
خطر

جلسات گروه

مشاوره

مطالعه

مشاوره

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر حسین محجوب )

هفته

8 -01

شنبه

دفتر ریاست

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

آنالیز بقاء (  PhDآمارزیستی )

آنالیز بقاء (  PhDآمارزیستی )

شورای پژوهشی
دفتر ریاست

01-01
دفتر ریاست

01- 09

09- 08

هیأت تحریریه مجله

شورای آموزشی
دانشکده

راهنمایی و مشاوره

سمینار و پایان نامه-

پایان نامه دانشجویان

های دانشجویی

تحلیل داده های طولی

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

PhDآمارزیستی

پایان نامه دانشجویان

پایان نامه دانشجویان

دفتر ریاست

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

پایان نامه دانشجویان

پایان نامه دانشجویان

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره

پایان نامه دانشجویان

پایان نامه دانشجویان

تحلیل داده های طولی
 PhDآمارزیستی

دفتر ریاست

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( خانم دکتر امدادی )

هفته

8 -01

01-01

01- 09

09- 08

شنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

کالس بهداشت عمومی
شنوایی سنجی

یکشنبه

روش تحقیق
واحد عملی  ،البراتوار

بهداشت عمومی
کارشناسی پیوسته اتاق

مطالعه وتحقیق

مطالعه وتحقیق

عمل ترم 9

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

نظام سالمتی در ایران و جهان

مطالعه وتحقیق

بهداشت در اتاق عمل
مشاوره دانشجویی

کارشناسی اتاق عمل
ترم 1

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی
چهارشنبه

روش تحقیق در علوم بهداشتی
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

مشاوره دانشجویی

مطالعه وتحقیق
مطالعه وتحقیق

مطالعه وتحقیق
مطالعه وتحقیق

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر علی اکبر فضائلی )

هفته

8 -01

01-01

01- 09

شنبه

مشاوره

اقتصاد خرد پیشرفته

اقتصاد سالمت ()0

(ارشد)

(ارشد)

اقتصاد خردپیشرفته

یکشنبه
مشاوره

(ارشد)

اقتصاد بهداشت

اقتصاد بهداشت

()MPH

()MPH

سه شنبه

مشاوره

مشاوره

چهارشنبه

مشاوره

مشاوره

دوشنبه

مشاوره

مشاوره

09- 08
اقتصاد مهندسی
( کارشناسی)
اقتصاد سالمت ()0
(ارشد)
اقتصاد بهداشت
( کارشناسی)

اقتصاد بهداشت

اقتصاد بهداشت

()MPH

()MPH

مشاوره

مشاوره

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر میرزایی)

هفته

8 -01

01-01

01- 09

شنبه

اتاق کار

جلسات متناوب شورای

ایمنی درمحیط کار

آموزشی دانشگاه

(ارشد)

دانشکده پرستاری مالیر

دانشکده پرستاری مالیر

دانشکده پرستاری مالیر

دوشنبه

اتاق کار

اتاق کار

اتاق کار

اتاق کار

سه شنبه

دانشکده پرستاری مالیر

دانشکده پرستاری مالیر

دانشکده پرستاری مالیر

دانشکده پرستاری مالیر

چهارشنبه

ایمنی در محیط کار PhD

بررسی و تجزیه و تحلیل

قوانین ،مقررات

حوادث

واستاندارهای

( ارشد)

 HSEارشد

یکشنبه

دانشکده پرستاری مالیر

09- 08
مهندسی فاکتورهای
انسانی

اتاق کار

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( خانم دکتر فرهادیان)

هفته

8 -01

01-01

01- 09

شنبه

مشاوره آماری

مشاوره آماری

مطالعه و پژوهش

دانشجویان آمارزیستی )

دانشجویان (اپیدمیولوژی )

آمار

آمار

کارشناسی اتاق عمل ترم 0

کارشناسی اتاق عمل ترم 0

آمار و پژوهش

کاربرد آمار در بهداشت

کاردرمانی ترم9

محیط

یکشنبه

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

09- 08
مشاور سایر رشته ها
جلسه گروه و مرکز
تحقیقات مدلسازی

مطالعه و پژوهش

مشاور سایر رشته ها

( کارشناسی محیط)
سه شنبه

مشاور سایر رشته ها

آمار زیستی و روش تحقیق
کارشناسی ناپیوسته
هوشبری ترم0
آمارزیستی و روش تحقیق

چهارشنبه
آمار حیاتی
( کارشناسی رادیولوژی )

( هوشبری پیوسته )

مطالعه و پژوهش

آمار (پرستاری )

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( خانم دکتر فروزان رضاپور)

01- 09

هفته

8 -01

01-01

شنبه

مطالعه و پژوهش

امور مربوط به مجله دانشکده

جلسه مجله دانشکده

مشاوره تحصیلی با دانشجویان

مطالعه و پژوهش

09- 08
مشاوره تحصیلی با
دانشجویان

یکشنبه
مشاوره تحصیلی با دانشجویان
دوشنبه

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

کالس درس

جلسه گروه بهداشت
عمومی

کالس درس

مطالعه و پژوهش

( پژوهش های کیفی در

مشاوره تحصیلی با
دانشجویان

آموزشی بهداشت و ارتقاء
سالمت )
مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

( ارزشیابی مداخالت آموزش

کالس درس
(پویایی گروه )

بهداشت و ارتقاء سالمت )
چهارشنبه

مشاوره تحصیلی با دانشجویان

مشاوره تحصیلی با دانشجویان

مطالعه و پژوهش

مشاوره تحصیلی با
دانشجویان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر بابامیری)

هفته
شنبه

8 -01
امور تحقیقاتی

01-01
مشاوره با دانشجویان

یکشنبه

01- 09
امور تحقیقاتی
روانشناسی ارشد

مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی

ارگونومی
روانشناسی در ارگونومی

دوشنبه

09- 08
جلسات گروه
مرکز مشاوره
دانشجویی
روانشناختی صنعتی و

امور تحقیقاتی

مشاوره با دانشجویی

امور تحقیقانی

MPH
اعتیاد و سالمت

MPH
اعتیاد و سالمت

ارتقاء سالمت
کارشناسی پیوسته
بهداشت حرفه ای

سه شنبه

دکتری ارگونومی
مهندسی شناختی

چهارشنبه

MPH
اعتیاد و سالمت

روانشناسی
کارشناسی ناپیوسته
هوشبری

MPH
اعتیاد و سالمت

روانشناسی
کارشناسی ناپیوسته
هوشبری

امور تحقیقانی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69 – 69
( دکتر عباس مقیم بیگی)

هفته

8 -01

شنبه

مطالعه

یکشنبه

01-01
کالس درس
( تحلیل داده های طبقه بندی شده )

مرکز تحقیقات مدلسازی

مرکز تحقیقات مدل سازی

بیماریهای غیر واگیر

بیماریهای غیر واگیر

01- 09
مشاوره

جلسه

کالس درس
) (PHDمباحث خاص –

دوشنبه

مطالعه

سه شنبه

مطالعه

( تحلیل داده های گسسته – )PHD

کالس درس

مرکز تحقیقات مدل سازی بیمارهای

تحلیل داده های گسسته

غیر واگیر

مطالعه

09- 08
مشاوره
جلسه

کالس درس(تحلیل
دادهای طبقه بندی
شده

کالس درس

چهارشنبه

مطالعه

مشاوره

مشاوره

مشاوره

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر مجید براتی)
هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

اداره توسعه مجالت

بهداشت سالمندان

امور تحقیقاتی

مشاوره دانشجویان

(معاونت تحقیقات و فناوری)

(کارشناسی پیوسته)

اداره توسعه مجالت

بهداشت روانی و اعتیاد

(معاونت تحقیقات و فناوری)

(کارشناسی پیوسته)

دوشنبه

بازدید از فیلد کارآموزی

بازدید از فیلد کارآموزی

امور تحقیقاتی

سه شنبه

اداره توسعه مجالت

بازدید از فیلد کارآموزی

امور تحقیقاتی

یکشنبه

امور تحقیقاتی

جلسه گروه

برنامه ملی مبارزه با بیماریها
(کارشناسی پیوسته)

(معاونت تحقیقات و فناوری)
چهارشنبه

روش تحقیق
(کارشناسی پیوسته)

بهداشت روانی و اعتیاد

روش تحقیق

برنامه ملی مبارزه با بیماریها

(کارشناسی پیوسته)

(کارشناسی پیوسته)

(کارشناسی پیوسته)

مشاوره دانشجویان

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر محسن علی آبادی)
هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

اتاق هیئت علمی

اتاق هیئت علمی

مشاوره دانشجویان

اتاق هیئت علمی

یکشنبه

اتاق هیئت علمی

ارگونومی محیطی

جلسات گروه

اتاق هیئت علمی

(کارشناسی ارشد ارگونومی)
دوشنبه

اتاق هیئت علمی

اتاق هیئت علمی

مشاوره دانشجویان

اتاق هیئت علمی

سه شنبه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه

اتاق هیئت علمی

(بهداشت پرتوها)

(دکتری بهداشت حرفه ای)

(صدا و ارتعاش در صنعت)

صدا و ارتعاش در صنعت

بهداشت پرتوها

اتاق هیئت علمی

کارشناسی پیوسته حرفه ای

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای

چهارشنبه

اتاق هیئت علمی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر لیلی تاپاک)
هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره پایان نامه

مشاوره دانشجویان

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

مشاوره پایان نامه

آمار زیستی بهداشت محیط

مطالعه و پژوهش

جلسات گروه

دوشنبه

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

کاربرد کامپیوتر ارشد آموزش

فرایندهای تصادفی

بهداشت
سه شنبه

مشاوره پایان نامه

مدل سازی

مطالعه و پژوهش

آمار حیاتی  1انگل شناسی

چهارشنبه

مشاوره پایان نامه

کاربرد کامپیوتر

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر منوچهرکرمی)

هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

دفتر مجله JRHS

امور تحقیقاتی

یکشنبه

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

مشاوره

کالس -1سمینار

جلسه گروه و دفاعیه

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی -ورودی 4931

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

دوشنبه

کالس -3گروه ب حرفه ای

البراتوار9

دانشکده دندانپزشکی – کالس2

اپیدمیولوژی بیماریهای ناشی از کار دکتری

روش تحقیق ارشد ارگونومی و ب حرفه ای

روش تحقیق دکتری حرفه ای دندانپرشکی

تخصصی

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه /حوزه معاونت

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

مشاوره (ساعت 41به بعد)

مشاوره

تحقیقات و فناوری

چهارشنبه

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

امور تحقیقاتی

امور تحقیقاتی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر مصطفی لیلی)

هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

مطالعه و بروزرسانی اسالیدها

مشاوره آزاد

امور تحقیقاتی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

یکشنبه

امور تحقیقاتی

مشاوره آزاد

کلیات بهداشت محیط

*

کلیات بهداشت محیط

دوشنبه

اثرات جهانی آلودگی هوا

مشاوره آزاد

مطالعه و بروزرسانی اسالیدها

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

سه شنبه

کلیات بهداشت محیط

کلیات بهداشت محیط

مشاوره آزاد

فن آوری نوین کنترل آلودگی هوا

چهارشنبه

جمع آوری و دفع مواد زائد جامد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

مشاوره آزاد

تاریخ  39/9/41پایان ترم محسوب می شود.
از دانشجویان گرامی خواهشمند است مطابق برنامه اعالم شده مراجعه نمائید.

* تاریخ های برگزاری کالس 4 :و22 ،31/42/9و21 ،39/4/23و 39/2/29و 39/9/3

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر سید محمد مهدی هزاوه ئی)

هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

مالقات با دانشجویان

مالقات با دانشجویان

حضور در دفتر

جلسه شورای دانشکده

یکشنبه

طراحی و ارزشیابی رسانه

مطالعه و تئوریها و الگوهای رفتار()2

حضور در دفتر

جلسه شورای گروه و شورای مجله

دوشنبه

مالقات با دانشجویان

سمینار در آموزش بهداشت و ارتقاء

حضور در دفتر

آموزش سالمت جامعه

سالمت

مالقات با دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

سه شنبه

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت2

مالقات با دانشجویان

حضور در دفتر

چهارشنبه

مالقات با دانشجویان

مالقات با دانشجویان

حضور در دفتر

مالقات با دانشجویان تحصیالت
تکمیلی
مالقات با دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

توجه  :دانشجویان گرامی :برای مالقات خارج از روزهای تعیین شده لطفاً هماهنگی فرمایید.

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر جالل پورالعجل)

هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

اصول

کمیته اخالق

هیات تحریریه

شورای آموزشی

یکشنبه

بیاند

استیتا

جلسات گروه

جلسات دانشکده

دوشنبه

مشاوره

غیرواگیر

بیاند

مشاوره

سه شنبه

شورای پژوهشی

اصول

مشاوره

مشاوره

چهارشنبه

کمیته تخصصی

مشاوره

مشاوره

مشاوره

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر علیرضا سلطانیان)

هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

امور مربوط به معاونت پژوهشی

آمارحیاتی

مجله پژوهش در علوم بهداشتی

شورای دانشکده

یکشنبه

امور مربوط به معاونت پژوهشی

دوشنبه

مشاوره پایان نامه

ارشدفیزیولوژی9-علوم و فناوری
روشهای آمارزیستی9
ارشدآمارزیستی41-بهداشت
امور مربوط به معاونت پژوهشی

(ویژه دانشجویان سایر گروهها)

سه شنبه

شورای پژوهشی دانشگاه

چهارشنبه

مشاوره پایان نامه

مباحث خاص

مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های
غیرواگیر
مشاوره پایان نامه

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

(ویژه دانشجویان گروه آمارزیستی)

(ارشد اپیدمیولوژی1-بهداشت)

امور مربوط به معاونت پژوهشی

مشاوره پایان نامه

( PhDآمارزیستی کالس)9

(ویژه دانشجویان سایر گروهها)

امور مربوط به معاونت پژوهشی

جلسه گروه

(ویژه دانشجویان گروه آمارزیستی)
امور مربوط به معاونت پژوهشی

مشاوره پایان نامه
(ویژه دانشجویان سایر گروهها)

برنامه هفتگی نیمسال دوم سالتحصیلی 69-69
(دکتر محمدرضا سمرقندی)
هفته

8-01

01-01

01-09

09-08

شنبه

اتاق کار

جلسه

اتاق کار

جلسه

یکشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

جلسه

جلسه

دوشنبه

اتاق کار

جلسه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

سه شنبه

کالس

کالس

اتاق کار

کالس

چهارشنبه

اتاق کار

مشاوره دانشجویی

اتاق کار

اتاق کار

