
 پرستاري سالمنديرشد ا

 1ترم

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي

 
 

 روزانهدوره:                  3196 مهر  سال ورود:        3196 -97   سال تحصيلي:        اول نيمسال:         ارشذكارشناسي مقطع تحصيلي:           پرستاري سالمنذي  رشته تحصيلي:
 

 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 شنبهچهار شنبهسه  شنبهدو نام استاد

شماره 

 کالس
 ساعت امتحان تاريخ امتحان

 0/35 -0/32 7/33/3196 6 31 -30   كرامتکارخانم دكتر  2 نظریه ها و الگوهاي پرستاري و كاربرد آنها 9 3016551 3

 1 آمار و روش تحقیق پیشرفته 9 3016552 2
 رنجبرانقاي دكتر آ

 خانم دكتر محمذي

32- 35 

 آمار

32- 35 

 روش تحقیق
 

 3دوشنبه:

 سه شنبه:

 3ارشذ

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

 0/35 -0/32 15/35/96 3   8 -35 خانم دكتر محمذي 2 سالمنذي سالم و فؼال 9 3016535 1

   خانم دكتر مطلبي 2 بررسي وضؼیت سالمت سالمنذي 9 3016558 1

 )ن(8 -32

 هفته اول 0

 )ک(8 -32

 (31تا6از هفته

6 2/33/3196 0/32- 0/35 

 - - 3ارشذ  8 -35  خانم كالنتري 3 رایانه و سیستم هاي اطالع رساني پسشکي 9 3016553 0

6 3016559 9 
داروشناسي سالمنذي و فراورده هاي 

 مکمل
 31 -30 1/33/3196 3ارشذ  31 -30  خانم دكتر نصیري 2

 0/8 -0/35 27/35/3196 2ارشذ   31 -30 خانم دكتر محمذي 2 یذمیولوشي د رسالمنذياپ 9 3016557 7

  31 جمغ واحذهاي انتخابي                                                              

 
 
 



 ارشد پرستاري سالمندي

 3ترم

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي

 
 

 روزانهدوره:                  3190مهر   سال ورود:        3196 -97   سال تحصيلي:       اول نيمسال:         ارشذكارشناسي مقطع تحصيلي:           پرستاري سالمنذي  رشته تحصيلي:
 

 نام درس گروه شماره درس رديف
تعداد 

 واحد
 شنبهيک شنبه نام استاد

شماره 

 کالس
 ساعت امتحان تاريخ امتحان

  آقاي دكتر سرچمي 0/3 روش تذریس و برنامه ریسي آموزشي 9 3016556 3
32- 8 

 هفته اول 6
2 1/33/3196 0/35- 0/8 

 پرستاريگروه روان 1 وضؼیت روان شناختي -2پرستاري سالمنذي  9 3016532 2
 كارآموزي

 36تا  32هفته 

 )ن(31 -36

كارآموزي 

 36تا 33هفته 

2 26/35/3196 0/35- 0/8 

 خانم دكتر مطلبي 1 مسایل و مشکالت اجتماػي -1پرستاري سالمنذي  9 3016531 1

32- 8 

 هفته اول1

36- 31 

 8تا0هفته 

 كارآموزي 

 33تا 0هفته 

كارآموزي 

 35تا  7هفته 
3 3/33/3196 0/35- 0/8 

 0/7 جمغ واحذهاي انتخابي                                                              

 


