
                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                         

                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                      دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                                            2ترم  و دوره:                              دومنيمسال:                                                    99-99سال تحصيلي: 

 

 

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 کالس
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 7 6/4/99 8 خسروی زادهدکتر        6-5 1 ن((مباني مديريتو   اصول 16 1201061

 7 62/1/99 10 آقای ساالری    10-16   6 )ن(6اصول حسابداری 16 1201012

1201018 16 
رياضیات و کاربرد آن در 

 7 64/1/99 10 آقای بغدادی      8-11 1 مديريت)ن(

 7 69/1/99 8 احدی نژاددکتر      8-11  1 )ن(اقتصاد کالن 16 1201014

 سايت 5/4/99 10 آقای نصیری     6-2  1 )ن/ع(کاربرد کامپیوتر در مديريت 16 1201060

 101 4/4/99 11 حاج آقا عسگری    8-10   6 )ن(يین زندگيآ 96 1000102

  4/4/99 11 با پیراپزشکي   4-2    6 )ن(آيین زندگي 92 1000102

 2 11/1/99 16 فراست آقای دکتر    1-2   1 )ن(زبان عمومي 91 1000169

 19 جمع کل



 
 

                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         

 دانشگاه علوم پزشكي 

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                                   4 ترم  و دوره:                                      دومنيمسال:                                    99-99سال تحصيلي:

                                                                                                            

                                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                                                              

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

1201041 16 
سازمان مديريت 

 9 64/1/99 11 دکتر خسروی زاده     10-16  6 )ن(6بیمارستان

1201059 16 
بهداشتي  مديريت خدمات

 1 62/1/99 8 دکتر کلهر      6-5 1 )ن(درماني

 101 11/1/99 10 دکتر احدی نژاد   6-4    6 )ن(مديريت مالي 16 1201067

 9 67/1/99 8 دکتر رفیعي   8-10    6 )ن(6زبان تخصصي 16 1201015

1201019 16 
و عفونتهای  اپیدمیولوژی

ی دکتر خسرو     6-4  6 )ن(بیمارستان
 9 4/4/99 8 زاده/حسین خاني

 9 5/4/99 10 خانم عبداللهي    1-5   6 )ن(مدارک پزشکي 16 1201040

 9 1/4/99 8 خانم دکتر يزدی   10-16    6 )ن(کلیات پزشکي 16 1201012

 610 69/1/99 8 حاج آقا بخشايي      10-16 6 )ن(انقالب اسالمي 91 1000108

 610 6/4/99 16 خانم يگانه    8-11   1 )ن(ادبیات 91 1000110

 60 جمع کل



                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشت :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                        6 ترم  و دوره:                                    دومنيمسال:                                                          99-99سال تحصيلي:

    

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                             

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 9 64/1/99 8 محمدی زيدیدکتر   8-11     1 )ن(جامعه شناسي پزشکي 16 1201016

 610 6/4/99 8 دکتر حامدی وفا     10-16  6 )ن(شناخت تهیه و توزيع دارو 16 1201045

1201042 16 
آشنايي با اصول طراحي و تجهیز 

 610 62/1/99 8 دکتر کلهر     8-10  6 )ن(توسعه

1201048 16 
اصول نگهداری و ايمني 

 10 11/1/99 8 دکتر خسروی زاده      8-10 6 )ن(بیمارستاني

  6 )ن(مديريت منابع انساني 16 1201064

2-4 
 )نجفي(

جلسه 16
 اول

  

4-6 
 )خسروی(

جلسه  5
 آخر

  
 9 69/1/99 8 /نجفيدکتر خسروی زاده

 10 5/4/99 8 خانم اکبر شاهي      1-5 6 )ن(آشنايي با خدمات پرستاری 16 1201010

 1 1/4/99 16 آقای علي حیدری   6-4    6 )ن(تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم 91 1000111

 - - - دکتر کلهر       4 )ع((6کارآموزی در عرصه) 91 1201516

 - - - خسروی زاده دکتر        4 )ع((6کارآموزی در عرصه) 96 1201516

 - - - احدی نژاددکتر        4 )ع((6کارآموزی در عرصه) 91 1201516

 - - - خانم شاکری       4 )ع((6کارآموزی در عرصه) 94 1201516

 19 جمع کل



                                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 قزويندانشگاه علوم پزشكي   

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                                              9 ترم  و دوره:                              دومنيمسال:                                            99-99سال تحصيلي:

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 - - - دکتر کلهر       4 )ع((4کاراموزی در عرصه) 19 1201514

 - - - دکتر خسروی زاده       4 )ع((4عرصه)کاراموزی در  19 1201514

 - - - دکتر احدی نژاد       4 )ع((4کاراموزی در عرصه) 19 1201514

 - - - دکتر کلهر       1 )ع(پروژه 19 1201050 
 - - - دکتر خسروی زاده       1 )ع(پروژه 19 1201050
 - - - دکتر احدی نژاد       1 )ع(پروژه 19 1201050

 - - - دکتر رفیعي       1 )ع(ژهپرو 94 1201050

 7 جمع کل


