
                                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                            دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي             1ترم  و دوره:                     اولنيمسال:                                 98-99 سال تحصيلي:

 

 

 
  

 آقا:         خانم:      تعداد کل:      

 

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد شكيل کالسساعات ت

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

تغذیه ورژییمهای غذایی در  11 1301061
 110 13/10/88 8 کتر خادمد    8-10   1 ن(1(بیمارستان

 8 1/11/88 10 احدی نژادکتر د    1-6   1 ن(1)1اصول حسابداری 11 1301011

 1 18/10/88 10 احدی نژاد دکتر     1-4  6 ن(6)اقتصاد خرد 11 1301016

  1-4 6 ن(6)اصول خدمات بهداشتی 11 1301061
3-6 

 جلسه(1)
   

دکتر خسروی زاده، 
خونساری، ضیایی و 

 زاهدی فر
8 6/11/88 8 

 )زاهدی فر(3

آقای کریم      10-11  1 ن(1)تفسیر موضوعی 81 1000614
 110 11/10/88 11 سگریع

100611 81 
تاریخ تحلیلی صدر 

 101 14/10/88 11 حاج آقا قدس    10-11   1 ن(1)اسالم

 3 18/10/88 10 خانم دکتر الکایی      10-11 1 ن(1)زبان پیش دانشگاهی 81 1000104
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                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                      3 ترم  و دوره:                     اولنيمسال:                                 98-99 سال تحصيلي:

 

 

 

 1آقا:   41انم:خ    41تعداد کل:
 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 11 11/10/88 10 خانم دکتر  رفیعی    1-6   1 ن(1)1زبان تخصصی 11 1301064

1301013 11 
آمارحیاتی و شاخصهای 

 ن1-6    6 ع(1ن.1بهداشتی)
 8ن: 6/11/88 10 شهسواریآقای    ع1-6

 اصلی ع:سایت

1301041 11 
سازمان مدیریت 

 8 16/10/88 8 خسروی زادهدکتر      8-10 1 ن(1)1بیمارستان

 8 11/10/88 10 احدی نژاد دکتر    8-10   1 ن(1)6اصول حسابداری 11 1301010
 8 18/10/88 8 ساریچلودکتر     1-4  6 ن(6)روانشناسی عمومی 11 1301011

1301031 11 
سیستم های اطالعات 

 3 18/10/88 10 /نصیریدکتر کلهر  1-1     1 ع(1ن.1مدیریت)

 101 60/10/88 11 نوروزی   8-10    1 ن(1)1اندیشه  6 1000613
 110 13/10/88 11 آقای ابراهیمیان      6-1 1 ن(1)دفاع مقدس 81 1000614
 سالن - - پیراپزشکی   10-11    1 ع(1))آقا(1تربیت بدنی 10 1000104

 سالن - - پرستاری     10-11  1 ع(1)خانم)1تربیت بدنی 4 1000104
   18           



      

                                                                                                                                                                                                                                             

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                   5 ترم  و دوره:                     اولنيمسال:                                 98-99سال تحصيلي:

           2آقا:    61خانم:       62تعداد کل:

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

1301044 11 
بیمه و تعرفه خدمات بهداشتی 

 4 1/11/88 8 احدی نژاددکتر     10-11   1 ن(1)درمانی

1301068 11 
آشنایی با لوازم و تجهیزات 

 3 6/11/88 8 دکتر خسروی/ربیعی     1-4  1 ع(1ن.1پزشکی)

 3 18/10/88 10 احدی نژاددکتر      10-11  1 ن(1)اقتصاد بهداشت 11 1301018

 3 13/10/88 8 دکتر علیزاده      1-1 6 ع(1ن.1روش تحقیق) 11 1301010

1301018 11 
اصول تنظیم و کنترل بودجه 

 6 11/10/88 8 حدی نژادادکتر       8-10 1 ن(1)دولتی

 6 16/10/88 11 حاج آقا قدس      10-11 1 ن(1)1اندیشه  81 1000610

 6 18/10/88 11 خانم مهناز عسگری    8-10   1 (ن1)دانش خانواده )خانم( 81 5000001

 - 18/10/88 11 پیراپزشکی    4-3   1 ن(1)قا(آدانش خانواده ) 83 5000001

 سالن - - خانم محمدیان    1-4   1 ع(1))خانم(1ی تربیت بدن 49 1000104

 سالن - - پرستاری   1-4    1 ع(1))آقا(1تربیت بدنی  18 1000104

 - - - ضیائیهاخانم    8-71    4 ع(4)(1کارآموزی در عرصه) 15 1301030

 - - - ضیائیهاخانم   8-71     4 ع(4)(1کارآموزی در عرصه) 49 1301030

 - - - زاهدی فرخانم    8-71    4 ع(4)(1ارآموزی در عرصه)ک 49 1301030

 - - - زاهدی فرخانم   8-71     4 ع(4)(1کارآموزی در عرصه) 49 1301030



 
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                              

                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشتي :نامه درسي دانشجويان رشته بر                                                                   دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                  7 ترم  و دوره:                     اولنيمسال:                                 98-99 سال تحصيلي:

 

 8آقا:   11خانم:   10تعداد کل:
 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل کالس

 امتحان

شماره  انتاريخ امتح

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 8 11/10/88 8 دکتر احدی نژاد   1-4    1 ن(1)استانداردهای بیمارستان 11 1301040

 111 16/10/88 10 دکترکلهر     8-10   1 نOB(1)رفتارسازمانی 11 1301011

1301041 11 
برنامه ریزی خدمات بهداشتی 

 ن(1)انیدرم
 6 6/11/88 10 کلهردکتر     11-10   1

 110 11/10/88 10 دکتر رفیعی      1-6  1 ن(1واژه شناسی پزشکی 11 1301060

 8 1/11/88 10 دکتر خسروی زاده     10-11  1 ن(1مکاتبات اداری) 11 1301011

 3 18/10/88 11 دکتر خسروی زاده    1-6   1 ن(1بیمارستان) موازین حقوقی 11 1301013

 - - - دکتر کلهر       4 ع(4)(6کاراموزی در عرصه) 81 1301116

 - - - دکتر خسروی زاده       4 ع(4)(6کاراموزی در عرصه) 81 1301116

 - - - دکتر احدی نژاد       4 ع(4)(6کاراموزی در عرصه) 86 1301116

   13           


