
 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 کارشناسي پيوستهمقطع:           روزانه                  1ترم  و دوره:                      اول ال: نيمس                                                      96-97سال تحصيلي:

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 السساعات تشكيل ك
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه
شپنج

 نبه
 1-5/2     2 1آناتومی  16 1647401

5/3-5/2 
 12 25/10/96 30/8 آقای دکتر رجائی 

 12 27/10/96 30/8 آقای دکتر صوفی آبادی   2-4    2 1فیزیولوژی  16 1647403

 5 28/10/96 30/10 خانم دکتر الکایی    1-4   3 زبان انگلیسی 96 1000129

 12 21/10/96 30/10 آقای سید علوی   4-6    2 زبان پیش دانشگاهی 96 1000204

 15 4/11/96 30/8 آقای مهدی پور    8-10   2 واژه شناسی پزشکی 16 1647410

 8-10    2 شناسی  میکروب 16 1647406
 )ن(

12-10 
 )ع(

 13 30/10/96 30/8 گروه میکروبشناسی 

مهارت های پرستاری و  91 1647418
 کار در اتاق عمل

 )ع(10-12  )ن5/2-5/12  3
 

 )ن(11 5/11/96 30/10 خانم مددخانی  
 پراتیک)ع(

مهارت های پرستاری و  92 1647418
 کار در اتاق عمل

 )ن(11 5/11/96 30/10 خانم مددخانی   )ع(12-2  )ن5/2-5/12  3
 پراتیک)ع(

 آقای دکترغیبی  )ع(5/3-5/4   )ن(10-5/11  2 پزشکیفیزیک  91 1647405
 خانم دکتر جنتی

 )ن(11 23/10/96 30/8
 پراتیک)ع(

 آقای دکترغیبی  )ع(5/4-5/5   )ن(10-5/11  2 فیزیک پزشکی 92 1647405
 خانم دکتر جنتی

 )ن(11 23/10/96 30/8
 پراتیک)ع(

 10-12   1 ق حرفه ای اخال 16 1647422

هفته 8)

 اول(

 14 29/8/96 30/10 آقای رستاک   

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی



 

 

 
 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 
 پيوسته  شناسيمقطع: کار        روزانه                  3ترم  و دوره:                      اولنيمسال:                                            96-97سال تحصيلي: 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد
 ساعات تشكيل كالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

نشانه شناسی و معاینات  91 1647013
 بالینی

 )ن(5/9-8   2
 )ع(5/10-5/9

 )ن(13 3/11/96 30/8 خانم دکتر مطلبی   
 پراتیک)ع(

نشانه شناسی و معاینات  92 1647013
 بالینی

 )ن(5/9-8   2
 )ع(5/11-5/10

 )ن(13 3/11/96 30/8 خانم دکتر مطلبی   
 پراتیک)ع(

 آقای رستاک  )ع11-12 )ن(1-5/2    2 اصول کمکهای اولیه 91 1647015
 خانم ضیائیها

 )ن(3 26/10/96 30/10
 )ع(پراتیک

 آقای رستاک  )ع12-13 )ن(1-5/2    2 ول کمکهای اولیهاص 92 1647015
 خانم ضیائیها

 )ن(3 26/10/96 30/10
 )ع(پراتیک

خون شناسی و انتقال  16 1647018
 خون

 15 28/10/96 30/8 آقای دکتر آزاد    2-12   2

 13 23/10/96 30/10 گروه فارماکولوژی  8-11     3 داروشناسی اختصاصی 16 1647030

اصول و روشهای اداره  16 1647028
 درد

 بیمارستان کوثر 1/11/96 30/8 خانم دکتر ناصح   5-3    2

    آقای مهدی پور +  +    4 1کارآموزی  16 1647033

 15 5/11/96 30/8 آقای امیری    2-4   2 روانشناسی 16 1647009
 1-3     1 بیوشیمی 16 1647007

هفته 8)
 اول(

 14 1/9/96 30/8 گروه بیوشیمی 

 14 25/10/96 13 آقای دکتر فنایی  4-6     2 2اندیشه  97 100317

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی



 
 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 

 
 مقطع: کارشناسي پيوسته                       روزانه   5ترم  و دوره:                      اولنيمسال:                                                  96-97سال تحصيلي:

 تعداد واحد نام درس گروه كد درس
 ساعات تشكيل كالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 )ن5/1-3  2 فوریتهای پزشکی 91 1647019
 )ع4-3

 )ن(16 25/10/96 30/10 آقای مهدی پور    
 تیک )ع(پرا

 )ن5/1-3  2 فوریتهای پزشکی 92 1647019
 )ع5-4

 )ن(16 25/10/96 30/10 آقای مهدی پور    
 پراتیک )ع(

آشنایی با بیماریهای  16 1647029
 داخلی و جراحی

 16 27/10/96 30/10 آقای دکتر سلیمانی   13-10    3

بیمارستان  30/10/96 30/10 بیآقای دکتر یعقو     10-13  3 اصول مراقبتهای ویژه 16 1647027
 رجایی

 11 2/11/96 30/8 آقای قادرزاده   1-5    4 2روش بیهوشی  16 1647024
    آقای مهدی پور  +  +   4 3کارآموزی  16 1647035
    گروه تربیت بدنی      8-10 1 )خ(1تربیت بدنی 16 1000104
    بیت بدنیگروه تر   8-10    1 )آقا(1تربیت بدنی 97 1000104
 13 24/10/96 13 حاج آقا عسگری    2-4   2 تفسیر موضوعی قرآن 96 1000314
 8-10  1 مدیریت در بیهوشی 16 1647021

هفته 8)
 دوم(

 14 4/11/96 30/10 آقای مهدی پور    

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی



 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه         7 ترم  و دوره:                    اولنيمسال:                                                         96-97سال تحصيلي: 

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهجپن چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

    آقای مهدی پور   * * * * 8 1کارآموزی در عرصه 16 1647037

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی


