
 مامايي در مشاورهارشد 

 1ترم
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي
 

 روزانهدوره:                  3196 ههر  سال ورود:        3196 -97   سال تحصيلي:       اول نيمسال:         ارشذوارشناسي مقطع تحصيلي:           هشاوره در هاهايي  رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه اره درسشم رديف
تعداد 

 واحد
 نبهچهارش شنبهسه  شنبهدو نام استاد

شماره 

 کالس
 ساعت امتحان تاريخ امتحان

 0/8 -0/35 7/33/3196 6   8 -33 خانن دوتر نسین بهراهي 3 ههارتهای زنذگي)وارگاهي( 8 3017553 3

 ادیخانن دوتر ػلیور 3 ع(-سیستن های اطالع رساني پسشىي)ى 8 3017552 2
36- 31 

 هفته اول8
  6 - - 

1 3017551 8 
 آهار حیاتي و روش تحمیك پیشرفته

 ع(-)ى
0/3 

  جوادیآلای دوتر 
35- 8 

 هفته1
 3 

21/35/3196 0/35- 0/8 

  خانن دوتر آش
32- 35 

 هفته اول8
 3 

1 3017551 8 
روشها و فنوى آهوزش در جاهؼه يا 

 ع(-سیستن بهذاشتي)ى
 0/35 -0/32 26/35/3196 6   33 -31 ورابچيخانن دوتر ج 0/3

  خانن هرين طاهرپور 3 اخالق حرفه ای در هشاوره هاهايي 8 3017550 0
36- 31 

 هفته دوم8
 3 1/33/3196 0/32- 0/35 

 خانن دوتر سونیا اويسي 3 هذيريت در سیستوهای بهذاشتي 8 3017558 6
36- 31 

 هفته دوم8
  6 28/35/3196 0/35- 0/8 

 2 سوینار تحمیك در هشاوره درهاهايي 8 3017537 7
 خانن دوتر الفتي

 خانن دوتر آش
 

33- 8 

31- 33 

 38تا9هفته 

 3 - - 

  خانن دوتر ػلیورادی 2 وارگاهي-(ى3ههارت های ارتباطي ) 8 3017556 8
36- 31 

 نظری-هفته اول8

32- 8 

 ػولي

 3سه شنبه:

چهارشنبه: 

 3ارشذ

3/33/3196 0/32- 0/35 

  33 جوغ واحذهای انتخابي                                               



 ارشد مشاوره در مامايي

 3ترم

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي
 

 روزانهدوره:                  3190ههر   سال ورود:        3196 -97   سال تحصيلي:       اول نيمسال:         ارشذوارشناسي مقطع تحصيلي:           هشاوره در هاهايي  رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 شنبهدو شنبهيک شنبه نام استاد

شماره 

 کالس
 ساعت امتحان تاريخ امتحان

  خانن دوتر الفتي 2 ن(-هشاوره و ارتماءسالهت جنسي)ى 8 3017533 3

 نظری-8 -31

 هفته اول 1

 وارآهوزی:

  يىشنبه ص -شنبه ع 

 1 21/35/3196 0/32- 0/35 

2 3017531 8 
نىات واربردی از اختالالت رواني و 

 ن(-شايغ در دوره باروری)ى
2 

  خانن دوتر صراف
 )نظری(36 -38

 هفته اول 6

وارآهوزی 

 دوشنبه صبح

 25تا  9هفته 

2 

1/33/3196 0/32- 0/35 

   گروه روانپسشىي
 نظری 35 -32

 جلسه اول(6)
PBL 

1 3017531 8 
هشاوره هاهايي در هشىالت خاص دوره 

 ن(-باروری)ى
 خانن دوترجورابچي 2

 نظری 8 -31

 هفته اول6

 هفته بؼذی 32ن 

  7 3/33/3196 0/35- 0/8 

   گروه شنتیه 2 اصول هشاوره شنتیه و بیواريهای ارثي 8 3017536 1

 )ى(8 -35

 هفته اول8

 )ن(36 -38

PBL 27/35/3196 0/35- 0/8 

  8 جوغ واحذهای انتخابي                                             

 


