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 مقطع: کارشناسي پیوسته                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين    

                                بهداشت عمومي. : برنامه درسي دانشجويان رشته                 98-99 سال تحصیلي:                  دانشكده بهداشت         

                          روزانه      3 ترم  و دوره:                                                                                                                                                                                                اولنیمسال:           

 

 

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 پنج چهارشنبه نبهشسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 شنبه

 201 20/01/19 02 آقای علوی    2-5   ن 3 زبان عمومی 10 0111021

 201 25/01/19 02 حاج آقای بخشایی    01-02   ن 2 انقالب اسالمی 10 0111319

 ع0-ن2( 0 )میکروب شناسی 10 0292105
 (قارچ و انگل)

 ن 01-9     3
 ع02-01

 201 29/01/19 01 دکتر سرایی 

 ع0-ن2( 0میکروب شناسی)  12 0292105
 )قارچ و انگل(

 ن 01-9     3
 ع3-0

 201 29/01/19 01 دکتر سرایی 

 01 31/01/19 9 میرهاشمی دکتر   9-01    ن 2 بیوشیمی 22 0292112

 2بهداشت محیط  22 0292132
 (زباله)فاضالب و 

 9-01  ن 0
 اولهفته  9

 01 23/01/19 9 دکتر جمالی    

 روان و اعتیادبهداشت  22 0292132

 
 4 10/00/19 9 دکتر محمدی ز یدی   2-4    ن 2

 01 24/01/19 01 دکتر مرشدی    9-01   ن 2 توانبخشی و رفاه اجتماعی 22 0292111

 1 22/01/19 9 آقای علیجانزاده     01-02  ن 2 داشتیهب اصول برنامه ریزی 22 0292141

 01 22/01/19 01 دکتر محمدی زیدی     0-4  ن 2 (ع0 -)ا نزشیآمو ژی تکنولو 22 0292125

  01-02    ن 0 فارماکولوژی 22 0292102
هفته  9

 دوم 

 2 12/00/19 01 گروه فارماکولوژی  



 

 

 

 بهداشت عمومي شته :ريان دانشجو برنامه درسي                                                             پزشكي قزوين نشگاه علوماد

                                                                                                                                                                                                                                                                 نیمسال: اول                                                                                                                                                                                                                98 -99 سال تحصیلي:

                                                                                                                                                                                                                    روزانه 5  ترم  و دوره:                                                                                                                                                                            مقطع: کارشناسي پیوسته

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 نامتحا

اره شم تاريخ امتحان

 کالس

 پنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 شنبه

0111300 10 

 

فرهنگ و تمدن اسالم و 
 ایران

 3 10/00/19 02 حاج آقا بخشایی  01-02     ن 2

 سالن   فرزانه رشوند      01-02 ع0 )خانم(2تربیت بدنی  10 0111001

 سالن      2-4    ع0 )آقا( 2تربیت بدنی  90 0111001

 012 23/01/19 9 سینیحشریف  دکتر    01-02   ن 2 حرفه ای بهداشت 22 0292134

29/01/19 02 محمدی زیدیدکتر   01-02    ن 2 زبان تخصصی 22 0292145  01 

برنامه ملی مبارزه با  22 0292129
 ای واگیرهبیماری

 3 31/01/19 01 پاکپور  دکتر     01-02  ن 2

 01 12/00/19 01 مرشدیدکتر     0-3   ن 2 ت پزشکی و بهداشتکلیا 22 0292101

 خانم دکتر      9-01  ن 2 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع 22 0292122
 حسین خانی

01 20/01/19 2 

برنامه ملی مبارزه با  22 0292131
بیماریهای غیر واگیر و 

 اپیدمولوژی

 4 25/01/19 9 پاکپوردکتر     9-01   ن 2

 روش تحقیق در علوم 22 0292144
 ع(0 -ن2بهداشتی)

 2 22/01/19 9 دکتر علیزاده      0 - 5  3

اقدامات بهداشتی و کمکهای  22 0292141
 اولیه در شرایط اضطراری

 ع(0ن 0) 

 ن2-0      2
 ع4-2

 ن 1 21/01/19 9 مرشدیدکتر  
 پراتیک ع



 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 بهداشت عمومي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                     دانشكده بهداشت

 روزانه                                                                                      7 رم  و دوره:ت                   اول نیمسال                                          مقطع: کارشناسي پیوسته                                            98-99سال تحصیلي:  

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

اد تعد نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه هبوشند يكشنبه شنبه

 9-01 ع  9 0کارآموزی در عرصه  22 0292149

 
دکتر محمدی  03-9 03-9 03-9 03-9 01-9

 زیدی
 دکتر مرشدی

 خانم زاهدی فر
 خانم ضیائیها

   

 سالن      04-02    ع 0 )خانم( 2تربیت بدنی  10 0111001

              



 

         نیمسال: اول                                                                                                                                                                                                              دانشگاه علوم پزشكي قزوين          

  .بهداشت عمومي برنامه درسي دانشجويان رشته :                                                  دانشكده بهداشت               

 مقطع: کارشناسي پیوسته                                        روزانه                      1ترم  و دوره:                                                         98 -99یلي: سال تحص       

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

اره شم

 کالس

 پنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 شنبه

زبان پیش  10 0111214
 دانشگاهی

2 02-01       
 دکتر الکایی

01 01/01/19 2 

 
 

0292113 
 

 
 

22 

 

 
تشریح و 
 فیزیولوژی

 
 ن 5/0
 ع5/1

 تشریح 3-0    
 هفته اول( 9) 
 فیزیولوژی 3-0
 ( دومهفته  9) 

  
 بادیآ . صوفی بزیوف
 . دکتر رجاییشریحت

 

01 25/01/19 01 

 اصول و مبانی 22 0292114
 جامعه شناسی

 01 22/01/19 9 دکتر محمدی زیدی    5-3   2

 01 22/01/19 9 دکتر شیری     01-02  2 اصول تغذیه 22 0292100

 
0292101 

 روانشناسی 22
 ت روانیشو بهدا

 2 21/01/19 9 دکتر محمدی زیدی      01-9 2

 
0292111 

 اصول و کلیات 22
 اپیدمیولوژی

 201 24/01/19 01 آقای رنجبران   01-9    2

 
0292135 

اصول مدیریت در  22
 یخدمات بهداشت

 203 29/01/19 02 دکتر مرشدی    02-01   2

0292115 
 

 ن0 0آمار حیاتی 22
 ع0

 ن3-0   
 ع5-3

 0 سایت 13/00/19 01 دکتر شهسواری  
 ن 1

 201 31/00/19 02 آقای علیرضا نوروزی   01-02    2 0ندیشه اسالمی ا 10 0111302

 9-01  0  0بهداشت محیط  22 0292130
 هفته دوم 9

 01 20/01/19 9 دکتر جمالی    

تربیت بدنی  10 0111014
 )خانم(0

 سالن    پرستو محمدیان    3-0   0

      9-01     0 )آقا(0تربیت بدنی  12 0111014


