
 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 کارشناسي پيوستهمقطع:           وزانه                  ر2ترم  و دوره:                     دومال: نيمس                                                      99-98سال 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

 24 0/4/88 8 خانم دکتر ظفری     2-5/4  1 1آناتومی 20 2047461

 21 1/4/88 21 آقای دکتر صوفی آبادی      1-4 1 1فیزیولوژی 20 2047464

 21 4/4/88 26 آقای دکتر عالی   8-26    1 وشناسیاصول پایه دار 20 2047425

 )ن(26-21   4 2بیهوشی 20 2047410

 )ع(0-4

 )ن(24 15/1/88 8 آقای رستاک   

 پراتیک)ع(

 1 2/4/88 21 حاج آقا قدس      5/4-5/0 1 2اندیشه اسالمی 80 2666120

 22 18/1/88 21 حاج آقا عسگری    1-4   1 اخالق اسالمی 80 2666160

 24 17/1/88 26 آقای دکتر پیری   1-4    1 بیوشیمی بالینی 20 2047467

    انخانم محمدی    8-26   2 )خانم(2تربیت بدنی 88 2666264

    آقای ثقفی   22-21    2 )آقا(2تربیت بدنی 80 2666264

    آقای مهدی پور     * * 1 کارآموزی پرستاری 20 2047415

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی



 

 
 

 هوشبری ي دانشجويان رشته :برنامه درس

 
 پيوسته  مقطع: کارشناسي        روزانه                  4ترم  و دوره:                     دومنيمسال:                                           99-98سال 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

 21 10/1/88 26 آقای مهدی پور    1-5   1 1بیهوشی  20 2047418

بیماریهای داخلی و  20 2047428

 2جراحی

 5 18/1/88 8 آقای دکتر سلیمانی    21-26   1

 21 2/4/88 26 آقای دکتر نادری   26-21    1 داروشناسی اختصاصی 20 2047411

 25 16/1/88 26 آقای قادر زاده   1-4    1 مراقبت پس از بیهوشی  20 2047416

 )ن(2-5/1     1 خون شناسی و بانک خون 82 2047412

 )ع(4-1

 انآقای 

دکتر احمدی -دکتر آزاد

 دکتر زاهدپناه

21 0/4/88 22 

 )ن(2-5/1     1 خون شناسی و بانک خون 81 2047412

 )ع(5-4

 آقایان 

دکتر احمدی -دکتر آزاد

 دکتر زاهدپناه

21 0/4/88 22 

 )ن(2-5/1     1 خون شناسی و بانک خون 81 2047412

 )ع(0-5

 آقایان 

دکتر احمدی -دکتر آزاد

 دکتر زاهدپناه

21 0/4/88 22 

تاریخ فرهنگ و تمدن  80 2666122

 اسالم و ایران

 24 1/4/88 21 حاج آقا بخشایی   26-8    1

 21 4/4/88 21 آقای امیری    8-26   1 بهداشت روان 20 2047468

    آقای مهدی پور * *     4 1کارآموزی 20 2047417

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی



 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 

 
 مقطع: کارشناسي پيوسته                       روزانه   6ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                                99-98سال تحصيلي:

 نام درس گرو كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

بیمارستان  15/1/88 26 ی دکتر علیزادهآقا    1-0   4 1روش بیهوشی  20 2047615

 شهیدرجایی

    آقای مهدی پور   * *   4 4کارآموزی  20 2047610

 25 18/1/88 21 حاج آقا فنایی     8-26  1 تاریخ تحلیلی صدراسالم 80 2666121

 )ن(26-5/21  1 آمارزیستی و روش تحقیق 20 2047621

 )ع(5/2-5/21

 )ن(22 5/4/88 8 آقای شهسواری    

 )ع(1سایت 

 24 1/4/88 21 آقای عابدینی     4-0  1 دانش خانواده و جمعیت)آقا( 80 2666115

 22 1/4/88 21 خانم عسگری     5/4-5/0  1 دانش خانواده و جمعیت )خانم( 88 2666115

    آقای جهان   2-1    2 )آقا(1تربیت بدنی  80 2666226

    خانم خوئینی     1-4  2 )خانم(1تربیت بدنی  87 2666226

 25 16/1/88 26 آقای قادرزاده   4-0    1 مراقبتهای پس از بیهوشی 20 2047610

 1 10/1/88 21 آقای شهبازیان      21-21 1 آشنایی با دفاع مقدس 80 2666114

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی



 

 

 هوشبری برنامه درسي دانشجويان رشته :

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه         8 ترم  و دوره:                    دومنيمسال:                                                         99-98سال تحصيلي: 

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج بهچهارشن شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

    آقای مهدی پور   * * * * 8 2کارآموزی در عرصه 30 3074618

 دانشگاه علوم پزشكی قزوين

 دانشكده پيراپزشكی


