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آشنایی با اساتید گروه

گروه آموزشی سالمند شناسی
نام خانوادگی  :دكتر مهشيد فروغان (مدیر گروه )
رتبه علمی :استاد تمام
تخصص :فلوشيپ روانپزشكی سالمندان
تلفن تماس گروه

محل
الصاق به
طور قابل
توجهی
عکس 021-22180004

ادرس ایمیل در دسترس

m_foroughan@yahoo.com

آدرس لینک ادبی کانکت
کالس ها

http://connect.uswr.ac.ir/dr-forughan

کالس های استاد
دکتری
ارشد

گروه آموزشی سالمند شناسی
نام خانوادگی  :دكتر رضا فدای وطن
رتبه علمی :دانشيار
تخصص :پزشک ،دكترای تخصصی سالمت سالمندان

محل
الصاق
عکس

تلفن تماس گروه

+9821 22180004 Office
+447398682727 Whatsapp

ادرس ایمیل در دسترس

reza1092@yahoo.com

آدرس لینک ادبی کانکت
کالس ها

https://connect.uswr.ac.ir/dr-fadaye-vatan

کالس های استاد
دکتری
ارشد

گروه آموزشی سالمند شناسی
نام خانوادگی  :دكتر یداله ابوالفتحی ممتاز
رتبه علمی :دانشيار
تخصص :سالمند شناسی
تلفن تماس گروه
ادرس ایمیل در دسترس
آدرس لینک ادبی کانکت کالس ها

دکتری

مفاهیم و مبانی سالمند شناسی
(چهارشنبه  13:00 -تا )15:00

ارشد

سیستم های اطالع رسانی پزشکی
(شنبه  13:00 -تا ) 15:00

22180004
drmomtaz@gmail.com
yabolfathi@gmail.com
https://connect.uswr.ac.ir/dr-momtaz

کالس های استاد

سیستم های اطالع رسانی پزشکی (چهارشنبه 15:00 -
تا )17:00

گروه آموزشی سالمند شناسی
نام وخانوادگی  :دكتر مليحه صبور
رتبه علمی :استادیار
تخصص :داروساز-دكترای سالمندشناسی
تلفن تماس گروه

22180004

ادرس ایمیل در دسترس

Saboor_Malihe@yahoo.com

آدرس لینک ادبی کانکت
کالس ها

https://connect.uswr.ac.ir/dr-saboor

کالس های استاد

دکتری
ارشد

ارزیابی سالمت روز های سه شنبه (15-13مشترک )
آموزش بهداشت روزهای یکشنبه ساعت (15-13مشترک)

کیفیت زندگی سالمندان روز های
چهار شنبه (15-13مشترک )

نام خانوادگی :دكتر ژاله زندیه
رتبه علمی :استادیار
تخصص :پزشک ،متخصص طب سالمندی
تلفن تماس گروه

گروه آموزشی سالمند شناسی

22180004

zhzandie@gmail.com

ادرس ایمیل در دسترس
آدرس لینک ادبی کانکت کالس ها

محل
الصاق
عکس

https://connect.uswr.ac.ir/dr-zandieh

کالس های استاد

دکتری

بیولوژی و فیزیولوژی
سالمندی

سه شنبه ها 12-10

ارشد

بیولوژی و فیزیولوژی
سالمندی

یک شنبه ها 12-10

گروه آموزشی سالمند شناسی

نام خانوادگی  :دكتر نسيبه زنجری
رتبه علمی :استادیار
تخصص :سالمت و رفاه اجتماعی سالمندان
22180004

تلفن تماس گروه

Zanjari.nz@gmail.com
Na.zanjari@uswr.ac.ir

ادرس ایمیل در دسترس

آدرس لینک ادبی کانکت کالس ها

https://connect.uswr.ac.ir/dr-zanjari

کالسهای استاد

دکتری
ارشد

جامعه شناسی و جنبه های اجتماعی سالمندی
(سه شنبه  10:00تا )12:00
جامعه شناسی سالمندی
(یکشنبه  13:00 -تا ) 15:00

گروه آموزشی سالمند شناسی

محل
الصاق
عکس

نام خانوادگی  :دكتر فرحناز محمدی
رتبه علمی :استاد تمام
تخصص:پرستاری سالمندی و سالمند شناسی
22180004

تلفن تماس گروه
ادرس ایمیل در دسترس

آدرس لینک ادبی کانکت کالس ها

دکتری
ارشد

ارزیابی سالمت روز های سه شنبه (15-13مشترک )
آموزش بهداشت روزهای یکشنبه ساعت 15-13

mohammadifarahnaz@gmail.com

https://connect.uswr.ac.ir/dr-mohammadi

کالس های استاد

کیفیت زندگی سالمندان روز های چهار شنبه -13
(15مشترک )

گروه آموزشی سالمند شناسی

محل
الصاق
عکس

نام خانوادگی  :خانم الهه اميد وار
تخصص:كار شناس ارشد مشاوره
سمت  :كار شناس گروه

تلفن تماس گروه
ادرس ایمیل در دسترس
آدرس لینک ادبی کانکت کالس ها

22180004
ela-om@yahoo.com

عزیزان را به رعایت جدی توصیه های اموزشی زیرجلب می نماییم :
(1حضور در کلیه کالسها الزامی بوده و غیبت از کالس حتی یک جلسه موجب عقب افتادگی در درس می شود .

(2ترم اول حساسترین ترم بوده وپایه ای برای سایر ترمها محسوب می شود .
(3آموزش دراین مقطع"فراگیر محور"بوده و شاگردان باید مبانی نظری خود را از طریق مشاوره بااساتید تقویت نمایند.

(4بسیاری از جلسات دروس با مسئولیت دانشجو وتحت نظارت اساتید ارایه می شوند .
(5در این مقطع دانشجو ناچار به استفاده از متون و منابع و مقاالت علمی می باشد  .در اولین اقدام بعد ثبت نام ،برای اخذ اکانت
ازکتابخانه برای دسترسی به منابع الکترونیک کتابخانه (کتاب و مقاالت) دانشگاه اقدام نمایید .توجه داشته باشید بدون دسترسی به
سایت دانشگاه ،تهیه متون علمی صرفا از طریق اینترنت و سایتهای عمومی مانند گوگل امکانپذیر نمی باشد
(6دانشجویان برای انجام تکالیف ووظایف آموزشی نیازمند کسب توانمندی هایی به ویژه جستجوی منابع الکترونیک ،اصول
نگارش فارسی  ،مهارت درنرم افزار های رفرانس نویسی(، )END NOTE/MENDELYتهیه اسالید و......می باشند .لذا
دانشجویان برای کسب و تقویت انها شخصا اقدام فرمایند.
(7از طریق سالیت گروه حتما فایل های مر بوط به ایین نامه اموزشی مر بوط به کارشناسی ارشد و دکتری را مطالعه فرمایند .

