
 

 و موسسه برنامه کاری اعضای محترم هیات علمی دانشکده 

 79-79  اول نیمسال در

 

  حوریه محمدی دکتر سرکار خانم کاری برنامه -1

 09-01 01-01 01-8 روز هفته

 اعمال یداوی شنبه

8-11 

 مبانی عالج

11-11 

 CPCجلسه 

11:11-11 

 اورژانس درمانگاه  درمانگاه یکشنبه

 مالقات با دانشجویان درمانگاه درمانگاه دوشنبه

 متون فارسی مالقات با دانشجویان گزارش صبحگاهی سه شنبه

 مالقات با دانشجویان مالقات با دانشجویان مالقات با دانشجویان چهارشنبه

 

 

 رنامه کاری سرکار خانم دکتر فتانه هاشم دباغیانب -2

 هفتهروز  8-01 01-01 01-09

 شنبه تحقیق روش کالس تحقیقکالس روش  حضور در دانشکده

 یکشنبه موسسه در حضور در موسسه حضور موسسه در حضور

 دوشنبه موسسه در حضور موسسه در حضور موسسه در حضور

 سه شنبه دانشکده در حضور کالس سیستمهای اطالع رسانی دانشکده در حضور

 چهارشنبه موسسه در حضور موسسه در حضور موسسه در حضور

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 71-79 اول نیمسال در عفت جعفری دهکردی  دکتر خانم سرکار کاری رنامهب -1

 روزهای هفته 8-01 01-01 01-09

امور مربوط به همایش  CPCجلسه 

 مجازی

 شنبه سالمتکده به مربوط امور

 یکشنبه درمانگاه آموزشی درمانگاه آموزشی کالس حفظ الصحه

 (2کالس مبانی عالج)

31-31 

 جلسه شورای اداری

 مربوط به سالمتکدهامور 

امور مربوط به همایش 

 مجازی

 امور مربوط به سالمتکده

امور مربوط به همایش 

 مجازی

 دوشنبه

 مالقات با دانشجویان متون فارسی

 امور مربوط به سالمتکده

 امور مربوط به همایش 

 مجازی

 مالقات با دانشجویان

 امور مربوط به سالمتکده

 امور مربوط به همایش 

 مجازی

 شنبهسه 

 مالقات با دانشجویان

 امور مربوط به سالمتکده

 امور مربوط به همایش 

 مجازی

 مالقات با دانشجویان

 امور مربوط به سالمتکده

 امور مربوط به همایش 

 مجازی

 جلسات گروه

 امور مربوط به سالمتکده

 امور مربوط به همایش 

 مجازی

 چهارشنبه

 

 اختریبرنامه کاری سرکار خانم دکتر الهام  -4

 روز هفته 8-01 01-01

 شنبه درمانگاه 8-32

 شنبه یک تدریس متون دانشکده مدیریت 

 دوشنبه درمانگاه 8-32

 شنبه سه تدریس مبانی گروه تاریخ پزشکی 

 چهارشنبه درمانگاه 8-32

 

 برنامه کاری جناب آقای دکتر محمدرضا رجب نژاد  -5

 هفتهروز  8-01 01-01 01-09

 شنبه موسسه در حضور موسسه در حضور موسسه در حضور

 یکشنبه قم در دانشگاه حضور در دانشگاه قم حضور قم دانشگاه در حضور

 دوشنبه اخالق و فقه پزشکی کلیات فرهنگ و تمدن اسالمی موسسه در حضور

آموزه های اسالمی در 

 پزشکی

12:11-14 

 سه شنبه موسسه در حضور موسسه  در حضور

 چهارشنبه موسسه در حضور موسسه در حضور موسسه در حضور

 



 دکتر فرشاد امینی بهبهانی جناب آقای برنامه کاری  -1

 09-01 01-01 01-9311 هفته روز

 و اساتید اندیشی هم جلسه تدریس کلیات و امور طبیعیه - شنبه

 دانشجویان

 مالقات با دانشجویان کالس اسباب و علل کالس فوق العاده یکشنبه

 دانشجویان با مالقات دانشجویان با مالقات دانشجویان با مالقات دوشنبه

 درمانگاه غیر آموزشی درمانگاه آموزشی درمانگاه آموزشی سه شنبه

 - جلسات دانشکده جلسات گروه چهارشنبه

 

 دکتر علی قبادی جناب آقای برنامه کاری  -9

 09-01 01 -01 01-8 هفته روز

جلسات گروه داروسازی  شنبه

 سنتی

جلسه هم اندیشی اساتید  راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 و دانشجویان

راهنمایی و مشاوره پایان  مشاوره نگارش مقاله ژورنال کالب یکشنبه

 نامه

تدریس مفردات و قرابادین  دوشنبه

 عملی

 تدریس مفردات و قرابادین

 عملی 

تدریس مفردات و 

 قرابادین نظری

مشاوره فرموالسیون داروهای  مورنینگ دانشجویان سه شنبه

 سنتی

جلسات کمیته پژوهشی 

 دانشجویی

 امور پژوهش امور پژوهش  جلسات دانشکده چهارشنبه

 

 برنامه کاری جناب آقای دکتر امید صادقپور  -8

 09-01 01-01 01-8 روز هفته

 تدوین کتاب و مقاله مطالعه راهنمایی دانشجویان شنبه

 تدوین کتاب و مقاله مطالعه راهنمایی دانشجویان یکشنبه

 تدوین مقاله تدوین مقاله انجام طرح های پژوهشی دوشنبه

 کالس - انجام طرح های پژوهشی سه شنبه

برگزاری کارگاه )مشاوره  چهارشنبه

 دانشجو(

 مطالعه برگزاری کارگاه )مشاوره دانشجو(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه کاری جناب آقای دکتر محسن بهرامی  -7

 09-01 01-01 01-8 روز هفته

جلسه هم اندیشی  - - شنبه

 اساتید و دانشجویان

 - - - یکشنبه

 - درمانگاه آموزشی درمانگاه آموزشی دوشنبه

 - درمانگاه آموزشی درمانگاه آموزشی سه شنبه

 - کالس اسباب و علل  کالس اسباب و علل چهارشنبه

 


