
 1پرستاري پيوسته  ترم
 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي

 نهروزا دوره:           9396 بهمن سال ورود:                 9396 -97 سال تحصيلي:               دوم نيمسال:            كارشناسي پيوسته مقطع تحصيلي:           پرستاري   رشته تحصيلي:    
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

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

  آقاي دكتر دارابي 2 ع( -تشريح )ن 3 9052059 9
96- 93 

 ع(-)ن
   35/3/9397 35/8 9 

   گروه فيزيولوژي 3 ع( -فيزيولوژي )ن 3 9052052 2
93- 8 

 ع(-)ن
  27/3/9397 93 9 

     گروه بيوشيمي 0/9 ع( -بيوشيمي )ن 3 9052051 3
93- 8 

 ع(-)ن
9/1/9397 35/8 9 

1 9052096 3 
 اصول و مهارتهاي پرستاري

 ع(-)ن              
1 

خانمها 

دكتررشوند،شفاهي،رحيمي 

 و عبدالهي

92- 8 

98- 91 

92- 8 

98- 96 
   2/1/9397 35/95 9 

 9 93 28/3/9397  95 -92    آقاي داود بخشايي 2 تاريخ تحليلي صدر اسالم 3 9555392 0

 9 35/95 1/1/9397  91 -96    خانم حسين زاده 2 روانشناسي فردي اجتماعي 3 9052092 6

 9 35/8 6/1/9397  96 -98    آقاي ارجيني 2 آشنائي با دفاع مقدس 3 9555321 7

 سالن تربيت بدني - -   92 -91   گروه تربيت بدني 9 انمها( خ9تربيت بدني ) 3 9555951 8

 سالن تربيت بدني - -  8 -95    گروه تربيت بدني 9 ( آقايان9تربيت بدني ) 89 9555951 9

 9 35/95 7/1/9397   91 -96   آقاي دكتر سرچمي 2 زبان پيش دانشگاهي 3 9555251 95

  0/99 جمع واحدهاي انتخابي                                                                

 
 برگزار می شود و حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد. 8 -13ساعت  32/1/1231روز پنج شنبه مورخ  آقای مرادی توسط کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده

 

 



 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 2پرستاري پيوسته  ترم

 انشکده پرستاري و ماماييد

 روزانهدوره:              9396مهر   سال ورود:           9396 -97   سال تحصيلي:          دوم    نيمسال:          كارشناسي پيوسته    مقطع تحصيلي:          پرستاري  رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبهيک شنبه نام استاد

ساعت 

 امتحان

شماره 

 کالس

 خانم فتوحي 0/9 ع( -ميكروبشناسي )ن 3 9052050 9
92- 95 

 )ن(

93- 8 

 )ع(
   1/1/9397 35/95 3 

 0/9 ع( -انگل شناسي )ن 3 9052056 2
 آقايان:دكترسرايي

 دكترشهنازي

 )ن(8 -95

 )ع(92 -96
    6/1/9397 35/95 3 

 3 93 2/1/9397   8 -95   گروه فارماكولوژي 2 داروشناسي 3 9052093 3

 بيمارستان -- -- صبح صبح    گروه پرستاري 9 كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري 3 9052036 1

 91 -96   خانم دكتر مطلبي 9 ع(-)نبررسي وضعيت سالمت  3 9052029 0
 (96تا  1) هفته 

  7/1/9397 35/95 3 

 3 93 29/3/9397   95 -92   گروه تغذيه 0/9 تغذيه و تغذيه درماني 3 9052095 6

 0/2 پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 3 9052022 7
 طاهرپورخانم 

 خانم قلي زاده
   35/96- 91  27/3/9397 35/8 3 

 3 35/95 39/3/9397    93 -90  خانم مومني 2 مفاهيم پايه پرستاري 3 9052021 8

 3 35/95 0/1/9397   96 -98   حسين زادهآقاي دكتر  9 ع(-بيمار)نفرايند آموزش  3 9052090 9

 3 35/95 28/3/9397 91 -96     خانم سميعي 0/9 پرستاري سالمت فرد و خانواد 3 9052098 95

 3 35/95 9/1/9397    90 -98  آقاي دكتر سرچمي 3 زبان عمومي 3 9555399 99

  0/98 جمع واحدهاي انتخابي                                                     

 

 برگزار می شود و حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.  11/13/1231 -11/13/1231 -2/13/1231قلی زاده در روز های پنج شنبه مورخ خانم  در بیماران و بیمارستان توسط کارگاه کنترل عفونت

 



 3پرستاري پيوسته  ترم
 و خدمات بهداشتي درماني قزوين دانشگاه علوم پزشکي

 دانشکده پرستاري و مامايي
 

 روزانه دوره:               9390 بهمن سال ورود:               9396 -97 سال تحصيلي:       دوم نيمسال:  كارشناسي پيوسته            مقطع تحصيلي:        پرستاري رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
عداد ت

 واحد
 تاريخ امتحان چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه نام استاد

ساعت 

 امتحان

شماره 

 کالس

9 9052020 3 
 (9بزرگساالن/سالمندان)پرستاري 

 مبحث)ارتوپدي،آب والكتروليت، گوارش(
3 

 ، سلیمانیآقای دکتر

 قربانی هاخانم

 ودکتررشوند

   
13-11 

 (هفته اول 8)
11- 8 27/3/9397 35/95 6 

 6 35/95 35/3/9397  8-11    آ.دکتر حسین زاده 0/9 ع(-اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي )ن 3 9052097 2

 2 ع(-)نكودک سالمپرستاري  3 9052039 3

 خانم اسماعیل زاده

 اولهفته 8

 آقای مصطفائی

 دومهفته 8

   11- 11  29/3/9397 35/8 6 

 3 35/8 7/1/9397     11 -11 زاده نیآ.دکتر حس 0/9 پرستاري سالمت جامعه 3 9052099 1

 3 35/8 2/1/9397 11 -11     و قلی زاده رنجکش هاخانم 2 پرستاري دراختالالت سالمت مادر و نوزاد 3 9052023 0

 6 35/95 0/1/9397   11 -11   خانم دکتر محمدی 0/9 ع(-تحقيق در پرستاري )ن 3 9052058 6

 6 93 1/1/9397 11 -13     آقای عباس قدس 2 وعي قرآن كريمتفسير موض 3 9555391 7

    آقای سعیدشهسواری 9 ع(-مقدماتي )نآمار حياتي  3 9052057 8
13- 11 

 هفته دوم8
 9/1/9397 35/95 6 

 6 93 3/1/9397    11 -11  مهناز عسگری 2 دانش خانواده و جمعيت)خانمها( 3 9555320 9

 6 93 3/1/9397    11 -18  محسن علی اکبریآقای  2 ده و جمعيت )آقايان(دانش خانوا 89 9555320 95

 بيمارستان - -   ص ص ص گروه پرستاری 2 كارآموزي پرستاري بهداشت مادر و نوزاد 3 9052037 99

 بيمارستان - -   ص ص ص گروه پرستاری 2 فارماكولوژي بالينيكارآموزي  3 9052016 92

  0/99 جمع واحدهاي انتخابي                                                              

 .باشد یم یالزام انیدانشجو هیشود و حضور کل یبرگزار م 8 -13 ساعت  21/1/1231دکتر رشوند در روز پنج شنبه مورخ  توسط خانم کارگاه ایمنی مددجو



 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين  4پرستاري پيوسته  ترم

 شکده پرستاري و ماماييدان
 

 روزانه دوره:               9390 مهر سال ورود:               9396 -97 سال تحصيلي:        دوم نيمسال:  ه           كارشناسي پيوست مقطع تحصيلي:        پرستاري رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان چهارشنبه سه شنبه وشنبهد يکشنبه شنبه نام استاد

ساعت 

 امتحان

شماره 

 کالس

 3 (2پرستاري بزرگساالن/سالمندان) 3 9052026 9

 رفيعي اي آق

  خانمهاشاهرخي،

 دكتر بهرامي

 دكتريكه فالح

96- 91   95- 8  
 **2/1/9397 

9/1/9397 
35/8 1 

 1 35/8 39/3/9397 8 -93     مخانم دكترنيک فرجا 2 ع(-ژنتيک و ايمنولوژي )ن 3 9052053 2

 3 پرستاري بيماريهاي كودكان 3 9052032 3
 91 -96     خانم اسماعيل زاده

27/3/9397 35/8 1 
 96 -98    آقاي مصطفائي

 97تا  0هفته 
 

 1 35/8 1/1/9397   91 -96   آقاي دكتر شيخي  2 پرستاري بهداشت روان 3 9052033 1

 1 93 29/3/9397     96 -98 آقاي محمد خيرخواه 2 (9شه اسالمي )اندي 3 9555396 0

 91 -96    خانم دهقانكار 9 پرستاري و بهداشت محيط 3 9052025 6
 هفته اول 8

 0/1/9397 93 1 

 1 35/95 7/1/9397    91 -96  خانم شاهرخي 2 زبان تخصصي 3 9052091 7

8 9052099 3 
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي 

 در ايران شايع
    حسين خاني دكتر خانم 

92- 95 
 هفته اول8

 28/3/9397 35/8 1 

9 9052038 3 
كارآموزي پرستاري سالمت 

 جامعه/فرد و خانواده/محيط
 -- --   ص ص ص گروه پرستاري 2

مراكز 

 بهداشتي

 بيمارستان -- --   ص ص ص گروه پرستاري 2 (9/سالمندان)كارآموزي پرستاري بزرگساالن 3 9052039 95

  25 جمع واحدهاي انتخابي                                                              

 ان الزامي مي باشد.برگزار مي شود و حضور كليه دانشجوي 8 -92ساعت  6/2/9397توسط آقاي دكتر شيخي در روز پنج شنبه مورخ كارگاه مهارتهاي زندگي 

 مباحث قلب و زنان  9/1/9397----مباحث ارولوژي و تنفس   2/1/9397**  



 5مپرستاري پيوسته  تر

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين روزانه

 دانشکده پرستاري و مامايي

 روزانهدوره:               9391بهمن  سال ورود:         9396 -97   يلي:سال تحص            دوم نيمسال:           كارشناسي پيوستهمقطع تحصيلي:     پرستاري    رشته تحصيلي:
 

 گروه شماره درس رديف
 نام درس

 

تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه نام استاد

ساعت 

 امتحان

شماره 

 کالس

9 9052099 3 
 اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريهاي شايع

 اندر اير
  حسين خاني دكتر خانم 9

92- 95 

 هفته اول8
   28/3/9397 35/8 0 

2 9052027 3 

 (3) انلمنداس /پرستاري بزرگساالن

مبحث)غدد،عفوني،خون،اتاق عمل،پوست 

 وسوختگي،توانبخشي،اعصاب،چشم و گوش(

1 

ي خانمها: آقاي رفيع

دكتريكه فالح 

،شاهرخي،دكتر 

 ،كرامتكار

 خاتوني،رحيمي،

 حسن پور

95- 8 

90- 93 

95- 8  

 كل ترم

92- 95 

 هفته دوم8

   

27/3/9397 

 عفوني -غدد 
35/8 0 

9/1/9397 

اتاق عمل و  -خون

 پوست و سوختگي

35/95 0 

2/1/9397 

چشم و -توانبخشي

 اعصاب-گوش 

35/8 0 

 0 35/8 6/1/9397   91 -96   آقاي مرادي 2 پرستاري بيماريهاي روان 3 9052031 3

 بيمارستان -- -- ص ص ص   گروه پرستاري 2 (3)سالمند  الن /كارآموزي پرستاري بزرگسا 3 9052019 1

 بيمارستان -- -- ص ص ص   گروه پرستاري 2 كارآموزي پرستاري كودک سالم و بيمار 3 9052013 0

 0 35/95 35/3/9397     90 -98 آقاي عادلي 3 ادبيات فارسي 3 9555935 6

7 
 -- --     95 -92 گروه تربيت بدني 9 ( خانمها2)تربيت بدني  3 9555995

 سالن

 تربيت بدني

 -- --  91 -96    گروه تربيت بدني 9 ( آقايان2تربيت بدني ) 89 9555995
 سالن

 تربيت بدني

 0 93 1/1/9397   96 -98   آقاي داود بخشايي 2 تفسير موضوعي قرآن كريم 3 9555391 8

9 
 6 93 3/1/9397    91 -96  خانم عسگري 2  دانش خانواده و جمعيت)خانمها( 3 9555320

 6 93 3/1/9397    96 -98  آقاي محسن علي اكبري 2  دانش خانواده و جمعيت )آقايان( 89 9555320

  99 جمع واحدهاي انتخابي                                                              

 

 می باشد.برگزار می شود و حضور کلیه دانشجویان الزامی  8 -13ساعت 12/3/1231مورخ روز پنج شنبه  در خانم شاهرخیتوسط ارگاه اخالق حرفه ای ک



 6پرستاري پيوسته  ترم
 انشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزويند

 دانشکده پرستاري و مامايي
 

 روزانهدوره:                  9391 مهر  سال ورود:        9396 -97   سال تحصيلي:        دوم نيمسال:         ناسي پيوستهكارشمقطع تحصيلي:            پرستاري   رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 تاريخ امتحان چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه نام استاد

ساعت 

 امتحان

شماره 

 کالس

 0 35/95 2/1/9397    91 -96  خانم دكتر مطلبي 2 ع(-)نقبتهاي پرستاري در منزلمرا 3 9052028 9

2 9052029 3 
مراقبتهاي جامع پرستاري در 

 بخشهاي ويژه
3 

 آقاي دكتر عظيميان

خانمها دكتر حسيني 

 و شاهرخي

95- 8 

92- 95 
    

**28/3/9397 

7/1/9397 
35/8 6 

 6 35/8 1/1/9397    8 -95  آقاي دكتر عظيميان 2 اصول مديريت خدمات پرستاري  3 9052030 3

 بيمارستان -- -- ص ص ص   گروه پرستاري 9 كارآموزي پرستاري مراقبتهاي ويژه  3 9052010 1

0 9052012 3 
مشكالت در كارآموزي پرستاري 

 ايران شايع
 بيمارستان -- -- ص ص ص   گروه پرستاري 9

6 9052011 3 
شت روان بهداكارآموزي پرستاري 

 روان وپرستاري بيماريهاي 
 بيمارستان -- -- ص ص ص   گروه پرستاري 2

 6 93 35/3/9397     91 -96 آقاي محمد خيرخواه 2 2انديشه اسالمي  3 9555397 7

 0 93 0/1/9397    96 -98  آقاي عليرضا گلدوزها 2 انقالب اسالمي ايران 3 9555358 8

9 9052035 3 
در بحران ها و پرستاري اورژانس 

 ع(-)نحوادث غير مترقبه
 6 35/95 9/1/9397    95 -92  خانم دكتر يكه فالح 0/9

  0/96 جمع واحدهاي انتخابي                                                              

 

 برگزاري مي شود و حضور كليه دانشجويان الزامي مي باشد.  8 -92ساعت  25/2/9397در روز پنج شنبه مورخ  آقاي دكتر حسين زادهكارگاه آموزش به مددجو و خانواده توسط 

 CCUمبحث  ICU ---- 7/1/9397مباحث دياليز و  28/3/9397** 



 8پرستاري پيوسته  ترم

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي
 

 روزانه  دوره:                9393  مهر  سال ورود:          9396 -97   سال تحصيلي:            دوم نيمسال:         سي پيوستهكارشنامقطع تحصيلي:        پرستاري  رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه نام استاد

تاريخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

9 9052018 3 
/فرد جامعهسالمت رستاري ک. ع .  پ

 وخانواده/محيط
 -- -- صبح صبح صبح صبح صبح گروه پرستاري 2

 -- -- صبح صبح صبح صبح صبح گروه پرستاري 2 ک. ع .  پرستاري بهداشت مادر و نوزادان 3 9052017 2

 -- -- صبح صبح صبح صبح صبح گروه پرستاري 2 كودكان  بيماريهاي ک. ع .  پرستاري 3 9052005 3

 -- -- صبح صبح صبح صبح صبح گروه پرستاري 2 ک. ع . اصول مديريت خدمات پرستاري 3 9052002 1

0 9052003 3 
ک. ع . پرستاري در بحران ، فوريتها و 

 حوادث غير مترقبه
 -- -- صبح صبح صبح صبح صبح گروه پرستاري 2

 95 جمع واحدهاي انتخابي                                                              

 
 

 برگزار مي شود و حضور كليه دانشجويان الزامي مي باشد. 8-92ساعت  99/99/96كارگاه مهارت هاي ارتباطي با مددجو توسط آقاي مرادي در روز پنجشنبه مورخ 

 ار مي شود و حضور كليه دانشجويان الزامي مي باشد.برگز 8-92ساعت  26/99/96كارگاه مهارت هاي زندگي توسط آقاي دكتر شيخي در روز پنجشنبه مورخ 

 برگزار مي شود و حضور كليه دانشجويان الزامي مي باشد. 8-92ساعت  27/2/97در روز پنجشنبه مورخ    آقاي مصطفاييكارگاه نقش پرستار در پدافند غير عامل توسط    

 برگزار مي شود و حضور كليه دانشجويان الزامي مي باشد. 8-92ساعت  27/2/97نجشنبه مورخ در روز پ       آقاي جمشيديكارگاه حاكميت باليني  توسط      


