
 

 
 

 ستهمقطع: کارشناسي پیو                                                                                                                                                                                                               دانشگاه علوم پزشكي قزوين    

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

                          روزانه     2 ترم  و دوره:                                                                                                                                                                                              دومنیمسال:           

 

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 پنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 شنبه

 6 22/11/11 02 قدسحاج آقا       01-02 2 قرآن کریم تفسیر موضوعی 10 0111104

 0 24/11/11 01 دکتر غیبی   01-02    2 بیوفیزیک 26 0602110

 0 14/14/11 0 آقای احدی نژاد      0-01 1 اقتصاد بهداشت 26 0602101

 اصول و کلیات  26 0602104
 خدمات بهداشتی

2   02-01    
 مرشدیدکتر 

0 22/11/11 0 

کاربرد کامپیوتر در تجزیه  26 0602120
تحلیل های دوره های 

 بهداشتی

2  6-2     
 نصیری آقای

 0 سایت 12/14/11 01

 4-6    0 و فعالیمصون سازی فعالی  26 0602101
 هفته اول( 0)

  
 دکتر مرشدی

0 11/14/11 0 

 0 26/11/11 0 مرشدیدکتر    2-4    2 پاتولوژی جغرافیای ایران 26 0602141

 6 10/14/11 02 چگینی زاده خانم    0-01   2 )خ(خانواده و جمعیتدانش  10 0111122

 دانش جمعیت و خانواده)آ( 00 0111122
 دانشکده پرستاری

  01-0     
 گروه معارف

02 10/14/11 210 

 داشت دانش آموزان به 26 0602121
 و مدارس

2   2/2-1    
 محمدی زیدیدکتر 

0 10/11/11 0 

  مدیریت و نظارت در مراکز 26 0602124
 و درمانی بهداشتی

2  02-01     
 آقای صفدری

01 21/11/11 201 



  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       طع: کارشناسي پیوسته                                                                                                          مق                                                                                       

                                                            انشگاه علوم پزشكي قزوين   د

                                                                   روزانه                                                               4 رم  و دوره:بهداشت عمومي                                    ت :برنامه درسي دانشجويان رشته دانشكده بهداشت                                                                      

                                                                                                                                                                 نیمسال: دوم                                                                                                                  

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 6 26/11/11 02 علی حیدریآقای      0-01  2 2اندیشه اسالمی  10 0111102

 6 14/14/11 01 حاج آقا عسگری      0-01 2 آیین زندگی 10 0111116

 201 12/14/11 01 آتانی آقای نجاتی      2-4 2 دفاع مقدس 10 0111124

 1 22/11/11 0 خانم زاهدی فر     4-6  2 بهداشت باروری 26 0602111

 2میکروب شناسی 10 0602106
 )باکتری و ویروس(

 ن2
 ع0

 ن 01-0   
 ع02-01

 0 24/11/11 0 دکتر فتوحی  

 2میکروب شناسی 12 0602106
 )باکتری و ویروس(

 ن2
 ع0

 ن 0-01 ع02-01  
 

 0 24/11/11 0 دکتر فتوحی  

 011 11/14/11 0 دکتر مرشدی    1-2   2 بهداشت سالمندان 26 0602121

 ن0 2آمار حیاتی  26 0602116
 ع0

 ن02-01
 هفته اول 0

 ع 6-4

 ع2سایت  12/14/11 01 دکتر علیزاده     

اکولوژی انسانی و  26 0602110
 بهداشت بین الملل

 0 10/11/11 01 دکتر محمدی زیدی     02-01  2

 آموزش بهداشت  26 0602140
 و ارتباطات

 6 22/11/11 01 دکتر پاکپور     4-2  2

 0 21/11/11 0 دکتر محمودی    0-01   2 بهداشت مواد غذایی 26 0602146



                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                   

                                                                                                                                                                                                               
 عموميبهداشت  برنامه درسي دانشجويان رشته :انشگاه علوم پزشكي قزوين                                                             د

                                                                                                                                                                                                                                                  نیمسال: دوم                                                                                                                                                                                                                             98 -99 سال تحصیلي:

                                                                                                                                                                  روزانه                                                   6ترم  و دوره:                                                            پیوسته                                                                                                                        مقطع: کارشناسي

تعداد  نام درس گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 کالس

 پنج  چهارشنبه شنبه سه دوشنبه يكشنبه شنبه

 شنبه

 6 22/11/11 01 آقای علی حیدری     01-02  2 خ تحلیلی صدر اسالمیتار 10 0111102

آقای محمد      2-2  2 )پیرا پزشکی( ادبیات 16 0111011
 نوروزی

02 11/14/11 01 

بیماریهای شایع کودکان و  26 0602121
 آن طرق پیشگیری

14/14/11 0 دکتر مرشدی    01-0   2  1 

 ن2/0 تغذیه کاربردی 26 0602112
 ع2/1

 6 22/11/11 0 دکتر خادم حقیقیان    02-01  

 0 10/11/11 0 خانم ضیائیها      2-4  بهداشت مادران و کودکان 26 0602110

حشره شناسی پزشکی و  26 0602122
 مبارزه با ناقلین

 ن0
 ع0

 ن4-1  
 ع6-4

 04 24/11/11 02 آقای برمکی   

 ن0 بهداشت دهان و دندان 26 0602100
 ع0

 ن01-02   ع 6-4
 هفته اول 0

 ن 1 26/11/11 0 دکتر پاکپور  

  ن01-02    0 1بهداشت محیط  26 0602112
 هفته دوم0

 

 1 10/14/11 01 دکتر جمالی  

بیمارهای ارثی و مشاوره  26 0602142
 ژنتیک

 0 21/11/11 0 نجفی پوردکتر      01-0  2

 نظام های سالمت در 26 0602122
 ایران و جهان 

 201 12/14/11 0 آقای علیجان زاده   01-0    2



 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      نشگاه علوم پزشكي قزويندا

 بهداشت عمومي :برنامه درسي دانشجويان رشته                                                          دانشكده بهداشت

 نیمسال دوم                                                                                                                                                                                       98-99سال تحصیلي:  

 روزانه                                                                                     مقطع: کارشناسي پیوسته 8 رم  و دوره:ت                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد  رسنام د گروه کد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكیل کالس

 امتحان

شماره  تاريخ امتحان

 کالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

    خانم ضیائیها        0  کارآموزی در عرصه 26 0602141

    خانم زاهدی فر          

    دکتر مرشدی          

 حمدیدکتر م          
 زیدی

   

    دکتر پاکپور          


