
 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته 
 

 کارشناسي پيوستهمقطع:           روزانه                  2ترم  و دوره:                      دومال: نيمس                                                      96-97سال تحصيلي:

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 سساعات تشكيل كال
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 11 27/3/97 30/10 دکتر صباغخانم   10-13     2 2آناتومی  16 1647402

 12 6/4/97 8./30 آقای دکتر صوفی آبادی   8-10    2 2فیزیولوژی 16 1647404

 12 4/4/97 30/8 آقای دکتر نادری   10-12    2 ول پایه داروشناسیاص 16 1647415

 )ن( 16 9/4/97 30/10 آقای رستاک    )ن8-11 )ع5/1-5/3  4 1بیهوشی 16 1647426

 پراتیک)ع(

 5 29/3/97 13 حاج آقاقدس  2-4     2 1اندیشه 98 1000316

 5 31/3/97 30/10 حاج آقاعسگری     4-6  2 اخالق اسالمی 96 1000306

 13 2/4/97 30/8 آقای دکتر گودرزوند   2-4    2 بیوشیمی بالینی 16 1647407

    خانم خویینی    2-4   1 )خانم ها(1تربیت بدنی 16 1000104

    آقای صباغی  8-10     1 )آقایان(1تربیت بدنی  98 1000104

    آقای مهدی پور     + + 2 کارآموزی پرستاری 16 1647435

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي



 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته  مقطع: کارشناسي        روزانه                  4ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                            96-97سال تحصيلي: 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 ادنام است

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 12 28/3/97 30/8 آقای دکتر کیالها   2-6    4 فیزیوپاتولوژی 16 1647017

 15 2/4/97 30/10 آقای مهدی پور    8-12   4 1روش بیهوشی  16 1647023

    آقای مهدی پور + +     4 2کارآموزی  16 1647034

 10-12    1 ایمونولوژی 16 1647008

 هفته اول8)

 خانم دکتر نیک فرجام  

 آقای دکتر فروغی

30/10 18/2/97 13 

 )ن(12-2   3 کاربرد رایانه 16 1647011

 )ع(4-2

خانم مهندس    

 موحدین

 2سایت 30/3/97 30/10

تاریخ  فرهنگ وتمدن  96 1000311

 اسالم و ایران

 17 6/4/97 13 حاج آقا بخشایی   10-8    2

 5 5/4/97 13 آقای محمد عسگری    4-6   2 انقالب اسالمی 97 1000308

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي



 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته                       روزانه   6ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                                  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

بیمارستان  27/3/97 30/8 آقای دکتر علیزاده    2-6   4 3روش بیهوشی  16 1647025

 شهید رجایی

    آقای مهدی پور   + +   4 4کارآموزی  16 1647036

 5 28/3/97 13 حاج آقا حیدری      2-4 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 98 1000312

 3 31/3/97 30/8 آقای شهسواری     8-30/11  3 آمارزیستی و روش تحقیق 16 1647012

ظیم جمعیت و تن 97 1000325

 خانواده)خانم ها(

 4 3/4/97 13 خانم عسگری   4-2    2

جمعیت و تنظیم  96 1000325

 خانواده)آقایان(

 14 3/4/97 13 حاج آقا بخشایی     6-4  2

    خانم امامی     12-2  1 )خانم ها(2تربیت بدنی 98 1000110

    آقای ثقفی   2-4    1 )آقایان(2بیت بدنی تر 96 1000110

 14 5/4/97 30/8 آقای قادرزاده     2-4  2 مراقبتهای پس از بیهوشی 16 1647026

 13 2/4/97 13 آقای شهبازیان      10-12 2 آشنایی با دفاع مقدس 96 1000324

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي



 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه         8ترم  و دوره:                    دومنيمسال:                                                         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

    آقای مهدی پور   * * * * 8 2ارآموزی در عرصهک 16 1647038

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي


