
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 

 دانشکده پرستاري و مامايي

 

 روزانهدوره:                  3198 مهر  سال ورود:        3198 -99   سال تحصيلي:   اول :نيمسال         ارشدكارشناسي مقطع تحصيلي:    پرستاري مراقبتهاي ويژه  رشته تحصيلي:
 

 نام درس روهگ درسشماره  رديف
تعداد 

 واحد
 دوشنبه يکشنبه شنبه نام استاد

شماره 

 کالس
 ساعت امتحان تاريخ امتحان

3 3013353 6 
 اطالع رساني پزشکي رايانه و سیستم هاي

 ع(-)ن
 31 -36   دكتر علیمراديخانم  3

و  353

 سايت
- - 

 3 ارزيابي هاي تشخیصي 6 3013351 2
 يکه فالح خانم دكتر 

 يستراديولوژ

35-8 

 هفته اول8
  353 29/35/98 35-8 

 2 هاي پرستاري تمباني مراقب 6 3013332 1

 خانم شاهرخي

 

35-8 

 36-31هفته 
  353 

26/35/98 32-35 
 خانم دكتر حسیني

 

35-8 

 32-9هفته 
  353 

 خانم شاهرخي -خانم دكتر رشوند
31-36 

 36تا9هفته
  353 

  گروه اخال ق دانشگاه 3  ق پرستاري و رواي  حرفه ايقانون اخال 6 3013358 1
36-31 

 (35-1هفته )
 232 21/35/98 35-8 

 35 -32 23/35/3198 353 35-32   آقاي دكتر علیزاده 3.0 آمار  3013351 0

 8 -35 0/33/3198 101 8 -35   گروه روش تحقیق 3.0 روش تحقیق 6 3013352 6

 35 -32 3/33/3198 353  35 -32  كتر عاليآقاي د 3 داروشناسي 6 3013333 7

 دكتر عظیمیان 3 مراقبت هاي ويژه گوارش و جراحي شکم 6 3013339 8
35-32 

 (35-1هفته )
  353 1/33/98 32-35 

 3 روش آموزش به مددجو و رواب  حرفه اي 6 3013335 9
 خانم دكتر يکه فالح

 آقاي دكتر حسین زاده

31-36 

 35-32 21/33/98 353   هفته اول( 8)

 - كارگاه مستند سازي در بخش هاي ويژه 6 3013315 35
 خانم دكتر حسیني 

 آقاي دكتر عظیمیان 

ساعت طبق برنامه  6

 - - -   تنظیمي اساتید

 - كارگاه كنترل عفونت و ايمني بیمار 6 3013313 33
 خانم دكتر يکه فالح

 خانم شاهرخي

ساعت طبق برنامه 32

 - - -   تنظیمي اساتید

 33 جمع واحدهاي انتخابي

 

 

 

 

 1کارشناسي ارشد پرستاري ويژه ترم 



 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

 دانشکده پرستاري و مامايي

 زانهرودوره:          3197مهر سال ورود:      3198 -99   سال تحصيلي:   اول نيمسال:         ارشدكارشناسي مقطع تحصيلي:    پرستاري مراقبتهاي ويژه  رشته تحصيلي:
 

 رديف
شماره 

 درس
 نام درس گروه

تعداد 

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

3 3013535 6 
پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 

 (اعصاب و روان1)
2 

 دكتر كرامتکارخانم 
36- 31 

 6تا 3هفته 
  259 

3/33/3198 32- 35 

  گروه اعصاب 
35- 8 

 0تا  1هفته 
 259 

  گروه روانپزشکان
35- 8 

 7تا  6هفته 
 259 

  گروه روانپرستاري
35- 8 

 2تا  3هفته 
 259 

2 3013533 6 
 ياختصاص ژهيو يمراقبتها يپرستار

 كلیه(1)
 خانم دكتر حسیني 2

32- 8 

 1تا  3هفته 
 

32-35 

 1تا  3هفته 
259 20/35/3198 32- 35 

1 3013532 6 
 ياختصاص ژهيو يمراقبتها يپرستار

 غددوژنیکولوژي(0)
3 

   علیمراديخانم دكتر
35- 8 

 2تا  3هفته 
259 

28/35/3198 32- 35 

   گروه زنان 
35- 8 

 1هفته 
259 

   )غدد(گروه داخلي 
35- 8 

 1هفته 
259 

  خانم قرباني 
36- 31 

 2تا   3هفته 
 259 

 1 (8) ياختصاص ژهيو يمراقبتها يپرستار 6 3013530 1

  خانم دكتر يکه فالح
31- 35 

 6تا  3هفته 

36- 31 

 9تا  7هفته 
259 

22/35/3198 35- 8 
   آقاي دكتر اكبري

36- 31 

 35هفته 
259 

0 3013536 6 
 ياختصاص ژهيو يمراقبتها يپرستار

 ارتوپدي و عرو ق(9)
3 

  خانم قرباني
36- 31 

 7تا  1هفته 
 259 

0/33/3198 32- 35 
 آقاي دكتر عظیمیان

32- 35 

 7تا  1هفته 
  259 

 - -     - 1 پايان نامه 6 3013538 6

  31 جمع واحدهاي انتخابي

ويژه ترم پرستاري کارشناسي ارشد 

23 



 


