
 برنامه کاری اعضای محترم هیئت علمی دانشکده و موسسه 

 98-99در نیمسال اول 

 

 سمیه ماهروزاده دکترسرکار خانم 

16-13  12-10  8-10  روز 

 شنبه درمانگاه درمانگاه حضور در دانشکده

 یکشنبه Morning Report حضور در دانشکده کالس

 دوشنبه گروه مطالعاتی  حضور در دانشکده حضور در دانشکده

 درمانگاه مشاوره دانشجویان
 درمانگاه

Morning Report 
 سه شنبه

 چهارشنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده کالس

 

 

 فاطمه اقبالیان دکترسرکار خانم 

16-13  12-10  10-8  روز 

 شنبه درمانگاه درمانگاه دانشکده

 یکشنبه صبحگاهیگزارش  امور پژوهشی تدریس

 دوشنبه کارگاه قرابادین خوانی تدریس داروسازیکارگاه قوانین 

 سه شنبه گزارش صبحگاهی درمانگاه دانشکده

 چهارشنبه دانشکده دانشکده دانشکده

 

 



 فتانه هاشم دباغیان دکترسرکار خانم 

16-13  12-10  10-8  روز 

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO  

 حضور در موسسه

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در موسسه

 EDOانجام فعالیت های پژوهشی و 

 حضور در موسسه
 شنبه

 کالس روش تحقیق

 مشاوره با دانشجویان

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در دانشکده

 مشاوره با دانشجویان

 EDOانجام فعالیت های پژوهشی و 

 حضور در دانشکده

 یکشنبه

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 موسسه حضور در

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در موسسه

شرکت در جلسه گروه سندرم 

 متابولیک

 حضور در دانشکده

 دوشنبه

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در موسسه

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در موسسه

 EDOانجام فعالیت های پژوهشی و 

 سه شنبه حضور در موسسه

 با دانشجویانمشاوره 

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در دانشکده

 مشاوره با دانشجویان

انجام فعالیت های پژوهشی و 

EDO 

 حضور در دانشکده

شرکت در جلسه گروه سندرم 

 متابولیک

 حضور در دانشکده
 چهارشنبه

 

 

 

 



 بهبهانی امینی فرشاد دکترجناب آقای 

16-13  12-10  10-8  روز 

 شنبه مالقات با دانشجویان مالقات با اساتید )دانشکده( ژورنال کالب

 یکشنبه (9-8مورنینگ ) - -

 دوشنبه کالس )دانشکده( کالس )موسسه( جلسه با ریاست

درمانگاه/ جلسه امور 

 فرهنگی
 سه شنبه مورنینگ/ درمانگاه درمانگاه

- 
کالس فوق العاده و 

 جبرانی
 چهارشنبه کالس فوق العاده

 

 

 مجید دادمهر دکترجناب آقای 

16-13  12-10  10-8  روز 

 شنبه تدوین کتاب تدوین مقاله مشاوره پایان نامه

 تدوین کتاب ویرایش مقاله
10-9  9-8  

 گزارش صبحگاهی مشاوره دستیاران یکشنبه

 نگارش مقاله
جستجوی منابع 

 الکترونیک
 دوشنبه نگارش مقاله

 مطالعه ی منابع مطالعه ی منابع
10-9  9-8  

 گزارش صبحگاهی مشاوره دستیاران سه شنبه

 چهارشنبه جستجوی منابع الکترونیک ویرایش مقاله ویرایش مقاله

 



 روشنک قدس دکترسرکار خانم 

16-13  12-10  10-8  روز 

تهیه محتوا برای آموزش مجازی 

 پرستاری
 شنبه (14-9کلینیک ویژه دیابت ) (14-9کلینیک ویژه دیابت )

محتوای پژوهشی )تدوین  تهیه

 مقاله و ...(
 یکشنبه درمانگاه جنرال -مورنینگ درمانگاه جنرال -مورنینگ

 دوشنبه مشاوره و راهنمایی پایان نامه مشاوره و راهنمایی پایان نامه تصحیح مقاالت دانشجویان

تهیه محتوا برای آموزش مجازی 

 پرستاری

هر هفته یکی از جلسات 

 -پزشکیفرهنگستان علوم 

گروه حکمت و  -شواری فام

طب سنتی و زیر گروه 

 حکمت

هر هفته یکی از جلسات 

 -فرهنگستان علوم پزشکی

گروه حکمت و  -شواری فام

طب سنتی و زیر گروه 

 حکمت

 سه شنبه

تهیه محتوای پژوهشی )تدوین 

 مقاله و ...(

انجام امور مربوط به 

پژوهش)ورود اطالعات طرح 

ر و های پژهشی در نرم افزا

 داوری مقاالت و کتاب و .... (

 چهارشنبه جلسات سندرم متابولیک

 

 

 

 

 

 



 محمدرضا رجب نژاد دکترجناب آقای 

16-13  12-10  10-8  روز 

 شنبه ژورنال کالب )دانشکده( مالقات با اساتید مالقات با دانشجویان

 یکشنبه -  (9-8مورنینگ )

 دوشنبه جلسه با ریاست کالس )موسسه( کالس )دانشکده(

 درمانگاه مورنینگ/ درمانگاه
درمانگاه/ جلسه امور 

 سه شنبه فرهنگی

 کالس فوق العاده
کالس فوق العاده و 

 جبرانی
 چهارشنبه -

 


