
                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                     

                                                                                                                                                                                                 دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                                            2ترم  و دوره:                              دومنيمسال:                                                    89-89سال 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

 3 30/3/18 00 الکاییخانم دکتر     8-00   3 عمومیزبان  10 0000001

دکتر آقای      00-03  3 اصول مبانی مدیریت 00 0200003
 00 02/3/18 8 خسروی زاده

 آقای دکتر کلهر      8-00 0 0اصول حسابداری 00 0200002
 00 0/4/18 00 آقای ساالری

احدی دکتر آقای      0-4  3 اقتصاد کالن 00 0200004
 08 3/4/18 00 نژاد

 0-4 3 کاربرد کامپيوتر در مدیریت 00 0200000
 دکتر آقای      2-4

 سایت 5/4/18 00 خسروی زاده

 5 05/3/18 00 آقای شهسواری    0-4   3 ریاضيات و کاربرد آن در مدیریت 00 0200008

 4 01/3/18 00 حاج آقا عسگری      00-00 0 یين زندگیآ 10 0000302

 01     جمع کل



  

                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

 دانشگاه علوم پزشكي 

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                                   4 ترم  و دوره:                                      دومنيمسال:                                        89-89 سال 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

خانم دکتر      8-00  0 0سازمان مدیریت بيمارستان 00 0200043
 1 02/3/18 8 رفيعی

0200051 00 
 مدیریت خدمات
 2 5/4/18 8 آقای دکتر کلهر     00-03  3 بهداشتی درمانی

 2 01/3/18 8 دکتر کلهرآقای       0-4 0 مدارك پزشکی 00 0200040

   4-2    0 مدیریت مالی 00 0200002
دکتر آقای 

احدی 
 /ساالرینژاد

00 05/3/18 1 

خانم دکتر     4-2   0 0زبان تخصصی 00 0200035
 1 30/3/18 8 رفيعی

0200031 00 
 اپيدميولوژی

   0-4    0 و عفونتهای بيمارستان
دکتر آقای 

 خسروی زاده
 

8 0/4/18 08 

خانم دکتر     00-00   0 کليات پزشکی 00 0200032
 08 3/4/18 8 یزدی

حاج آقا     8-00   0 انقالب اسالمی 10 0000308
 08 4/4/18 00 بخشایی

 4 2/4/18 00 هاشمیآقای      3-2  3 ادبيات 10 0000030

 00   جمع کل



                                                                                                          

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 مديريت خدمات بهداشت :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                        6 ترم  و دوره:                                    دومنيمسال:                                                             89-89سال 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

 1 0/4/18 00 خانم دکتر رفيعی      00-4 3 جامعه شناسی پزشکی 00 0200000

 00 01/3/18 8 خانم دکتر حامدی وفا      00-00 0 شناخت تهيه و توزیع دارو 00 0200045

0200042 00 
آشنایی با اصول طراحی و تجهيز 

 08 2/4/18 00 آقای دکتر کلهر    0-4   0 توسعه

آقای دکتر خسروی      0-4  0 اصول نگهداری و ایمنی بيمارستانی 00 0200048
 1 5/4/18 8 زاده

     8-00  0 مدیریت منابع انسانی 00 0200004
 آقای دکتر نجفی

آقای دکتر خسروی 
 زاده

8 05/3/18 4 

 1 02/3/18 00 خانم اکبر شاهی      4-2 0 آشنایی با خدمات پرستاری 00 0200030

 حاج آقا بخشایی   4-2    0 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم 10 0000300
 00 3/4/18 3 

 - - - دکتر کلهرآقای        4 (0کارآموزی در عرصه) 10 0200500

خسروی  دکتر آقای        4 (0کارآموزی در عرصه) 13 0200500
 - - - زاده

 - - - احدی نژادآقای دکتر        4 (0کارآموزی در عرصه) 14 0200500

 01    جمع کل



                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 زويندانشگاه علوم پزشكي ق  

 مديريت خدمات بهداشتي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                                    دانشكده بهداشت         

 مقطع: کارشناسي                                                              9 ترم  و دوره:                              دومنيمسال:                                            89-89سال 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

آقای دکتر احدی        4 (4کاراموزی در عرصه) 19 0200504
 - - - نژاد

 - - - آقای دکتر کلهر       4 (4کاراموزی در عرصه) 19 0200504

 دکتر  آقای       4 (4کاراموزی در عرصه) 19 0200504
 - - - زادهخسروی

آقای دکتر خسروی        3 پروژه 19 0200050 
 - - - زاده

 - - - آقای دکتر کلهر       3 پروژه 19 0200050
 - - - رفيعیخانم دکتر        3 پروژه 19 0200050

 - - - آقای احدی نژاد       3 ژهپرو 15 0200050

 2    جمع کل


