
 دانشگاه علوم پزشکي و خذمات بهذاشتي درماني قزوين

 دانشکذه پرستاري و مامايي
 

 روزانهدوره:                  3198 ههر  سال ورود:        3198 -99   سال تحصيلي:       اول نيمسال:         ارشذوبرشنبسي مقطع تحصيلي:           هشبوره در هبهبيي  رشته تحصيلي:
 

 رديف
اره شم

 درس
 نام درس گروه

تعداد 

 واحد
 ساعت امتحان تاريخ امتحان شماره کالس چهارشنبه سه شنبه دوشنبه نام استاد

  آلبی دوتر سبريچلو 3 ههبرتهبی زنذگي)وبرگبهي( 8 3017553 3
33- 8 

 هفته اول 6
 353 50/35/3198 35- 8 

 - - 353   31 -36 علیورادی خبنن دوتر 3 ع(-سیستن هبی اطالع رسبني پسشىي)ى 8 3017555 5

1 3017551 8 
 آهبر حیبتي و روش تحمیك پیشرفته

 ع(-)ى
0/3 

  استبد علیساده
31- 33 

 هفته اول 8
 353 53/35/3198 35- 35 

 آهبر و روش تحمیكگروه 
38- 36 

 هفته اول 8
  353 0/33/3198 35- 8 

1 3017551 8 
روشهب و فنوى آهوزش در جبهعه يب 

 ع(-هذاشتي)ىسیستن ب
   خبنن دوتر جورابچي 0/3

35- 8 

 هفته اول 6
353 58/35/3198 35- 8 

   خبنن طبهرپور 3 اخالق حرفه ای در هشبوره هبهبيي 8 3017550 0
36- 31 

 هفته دوم 8
558 5/33/3198 35- 35 

  خبنن دوتر اويسي 3 هذيريت در سیستوهبی بهذاشتي 8 3017558 6
35- 35 

 هفته دوم8
 353 51/35/3198 35- 8 

 5 سوینبر تحمیك در هشبوره درهبهبيي 8 3017537 7
خبنن دوتر آش)هسئول 

 درض( و خبنن دوتر الفتي
  

35- 8 

 36تب  7هفته 
353 - - 

 35 -35 15/35/3198 353  31 -36  خبنن دوتر صراف 5 وبرگبهي-(ى3ههبرت هبی ارتببطي ) 8 3017556 8

  33 جمع واحذهاي انتخابي

 

 

 

 

 1کارشناسي ارشذ مشاوره در مامايي ترم 



 

 دانشگاه علوم پزشکي و خذمات بهذاشتي درماني قزوين

 دانشکذه پرستاري و مامايي
 

 روزانهدوره:                  3197ههر   سال ورود:        3198 -99   سال تحصيلي:       اول نيمسال:         ارشذوبرشنبسي مقطع تحصيلي:           هشبوره در هبهبيي  رشته تحصيلي:
 

 رديف
ماره ش

 درس
 نام درس گروه

تعداد 

 واحد
 شنبهسه  شنبهدو شنبهيک نام استاد

شماره 

 کالس
 ساعت امتحان تاريخ امتحان

 5 ن(-هشبوره و ارتمبءسالهت جنسي)ى 8 3017533 3

خبنن دوتر 

الفتي)هسئول درض( 

و دوتر ورهي)هفته 

پنجن( و دوتر 

بهراهخبني)هفته 

 ششن(

37- 31 

 هفته اول )تئوری( 6

 زیوبرآهو

 37تب  6هفته 

 وبرآهوزی

 37تب  6هفته 

 صبح و عصر

558 55/35/3198 35- 8 

5 3017531 8 
نىبت وبربردی از اختالالت رواني و 

 ن(-شبيع در دوره ببروری)ى
5 

 گروه روانپسشىي
35- 8 

 1تب  3هفته 
  535 

5/33/3198 35- 35 

 آلبی دوتر سبريچلو

35- 8 

 6تب  1هفته 

 31تب  6وبرآهوزی هفته 

  535 

1 3017531 8 
هشبوره هبهبيي در هشىالت خبص 

 ن(-دوره ببروری)ى
5 

خبنن دوتر 

جورابچي)هسئول 

درض( و خبنن دوتر 

 آش

  

35- 8 

 )تئوری(

 هفته اول 6

 وبرآهوزی

 31تب  6هفته 

535 59/35/3198 35- 35 

 5 اصول هشبوره شنتیه و بیوبريهبی ارثي 8 3017536 1
خبنن دوتر همبلي 

 صادن
 

33- 8 

 )تئوری(

 هفته اول6

 وبرآهوزی

 31تب 6هفته 

 عصر 

535 50/35/3198 35- 35 

  8 جمع واحذهاي انتخابي
 

 3کارشناسي ارشذ مشاوره در مامايي ترم 


