סמסטר א
יום
שני

שעה
10-14
14-16

שם הקורס
ביוכימיה וביולוגיה של התא  .חלק א'
פרויקט גמר בניהול 0146.1135

18-19

סמינרים (תלוי בלוח שיפורסם) zoom

9-11
11-14
14-16
14-16
שלישי

16-18

מבוא לאפידמיולוגיה
0158-1011
ביוסטטיסטיקה א' ומעבדת מחשב 0103.0012
מבוא לקורס - R
0158.1127
מבוא לניהול מערכות בריאות 0158.1205
בריאות הציבור מתאוריה למעשה 0146-1000

מרכז/י הקורס
ד"ר רונית רותם
ד"ר תומר זיו ברן
פרופ' מיכל מנדלבוים
פרופ' ליאת לרנר גבע
ד"ר תומר זיו ברן
מר יאיר וכסלר
ד"ר אורי אובולסקי ,פרופ' יריב גרבר,
ד"ר גלי כהן
ד"ר יובל לוי ,ד"ר ורד אייזנברג
פרופ' ליאת לרנר גבע ,פרופ' אהרונה
פרידמן

תרגול שיטות סטטיסטיות מתקדמות 0158.1306

לירן מנדל

תרגיל ומעבדת מחשב בביוסטטיסטיקה א' 0103.0012

 4קבוצות תרגול

כיתה
זום
זום
אודיטוריום הופיין בבניין משפטים
אודיטוריום הופיין בבניין משפטים
100
אודיטוריום הופיין בבניין משפטים
אודיטוריום הופיין בבניין משפטים
927
326
927

18-20

936
935

8-10

9-12

937

אפידמיולוגיה של שחפת ומחלות מין 0158.1010

פרופ' זהר מור

קידום השוויון וצמצום פערים בבריאות  +עבודה מעשית
באירגונים מקדמי שיוויון בבריאות (סה"כ  4ש"ס) 0146.1114

ד"ר רחל ווילף מרון

927

ניתוח עלות תועלת 0146-1101

ד"ר אריאל המרמן ,ד"ר דניאל
גולדשטיין

935

שיטות סטטיסטיות מתקדמות 0158.1015

ד"ר ענבל גולדשטיין

326

תורת החלטות 0103.0032

ד"ר תומר זיו ברן

927

תקשורת וקידום בריאות 0146.1115

ד"ר אימי לב

 937חוץ מ 119 -30.11

סקירה שיטתית ומטה אנליזה 0146.1133 -

פרופ' לאה רוזן

 123חוץ מ 119 -30.11

תפעול מערכות בריאות 0146.1008

ד"ר תומר זיו ברן

 937חוץ מ 028 -30.11

מתודולוגיות מחקר והערכה בקידום בריאות 0146-1106

ד"ר אימי לב

 935חוץ מ 105 -30.11

מבוא לפיזיולוגיה ופתולוגיה של מחלות 0158.1118

ד"ר אמיליה לוברט

927

אפידמיולוגיה של תזונה 0158.1113

ד"ר סיגל אילת -אדר

927

יסודות המימון למערכות בריאות 0146-1011

אודי לבקוביץ
ד"ר ויקי מאיירס
פרופ' לאה רוזן

936

10-12

12-14
רביעי

14-16

מדיניות לקידום בריאות 0146.1134

16-18

 18-20אחת
לשבועיים

היבטים פסיכוסוציאליים של בריאות וחולי 0146-1113
ב zoom

ד"ר גיורא קפלן

זום

ניסויים קליניים 0158.1201

ד"ר מיכל בנדרלי

927

ניהול האיכות בשירותי הבריאות 0146.1124

ד"ר איל צימליכמן ,ד"ר רוני וייצמן

100

מבוא לקידום בריאות 0146-1102

פרופ' דיאן לוין ,ד"ר רונית יעקובוביץ

936

פרקטיקום בקידום בריאות ** 0146-1108

פרופ' דיאן לוין ,ד"ר רונית יעקובוביץ

936

יתקיים מפגש
פרונטלי
יום שישי באחד מימי קורס בטיחות 0103.0003
השישי של
הסמסטר
פרקטיקום רופאים (מפגש חד פעמי)
0146.9990

 3שבועות
פברואר

 937חוץ מ 108 - 9.11

-

פרופ' זהר מור

קלרקשיפ אפידמיולוגיה ורפואה
מונעת (בריאות הציבור)

יונתן

