
 

 

 

 

 

 

 

 

 هوشبریبرنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته کارشناسيمقطع:             روزانه                  2ترم  و دوره:                                     دوم ال: نيمس                     1399-1400 : سال تحصيلي

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس
 دنام استا

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 )ن(5/10-12     2 2آناتومی 16 1647402

 )ع(13-12

 11 2/5/1400  خانم دکتر سلیمان نژاد 

 12 6/5/1400  آقای دکتر صوفی آبادی    10-12   2 2فیزیولوژی 16 1647404

 12 13/5/1400  آقای دکتر نادری    8-10    2 اصول پایه داروشناسی 16 1647415

 13 11/5/1400  آقای رستاک    )ن(5/1-5/4 )ع(2-4  4 1بیهوشی 16 1647426

  4/5/1400 12 حاج آقا قدس      4-6 2 1اندیشه اسالمی 97 1000316

  9/5/1400 12 حاج آقا عسگری   10-12    2 اخالق اسالمی 96 1000306

 13 16/5/1400  سهمانیآقای دکتر    2-4    2 بیوشیمی بالینی 16 1647407

  28/4/1400 12 گروه تربیت بدنی    8-10   1 )خانم(1تربیت بدنی 96 1000104

 8-10     1 )آقا(1تربیت بدنی 92 1000104

 )با بهداشت(

  28/4/1400 12 گروه تربیت بدنی 

    آقای مهدی پور     * * 2 یکارآموزی پرستار 16 1647435

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي



 

 

 

 

 

 

 

 هوشبریبرنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه                  4ترم  و دوره:                                    دومنيمسال:                       1399-1400 : سال تحصيلي

 

 

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 احدو

 ساعات تشكيل کالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 12 8/3/1400 30/8 آقای مهدی پور   2-5    3 3بیهوشی 16 1647428

بیمارستان  16/3/1400 10 خانم دکتر رجبی     2-5  3 1بیماریهای داخلی جراحی  16 1647419

 والیت

 13 22/3/1400 30/8 آقای دکتر عالی   10-12    2 داروشناسی اختصاصی 16 1647433

 13 12/3/1400 12 آقای قادرزاده    10-12   2 مراقبت پس از بیهوشی 16 1647430

 10-12  1 ایمونولوژی 16 1647408

 

 هفته اول(8)

 13 24/12/1399 10 خانم دکتر نیک فرجام    

 8-10  1 آمار زیستی 16 1647412

 هفته اول( 8)

 13 27/12/1399 10 آقای دکتر علیزاده    

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و  96 1000311

 ایران

  11/3/1400 12 حاج آقا بخشایی    4-2   2

 13 19/3/1400 12     8-10   2 بهداشت روان 16 1647409

    آقای مهدی پور * *     4 2کاراموزی 16 1647437

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي



 

 

 

 

 

 

 

 

 هوشبریرنامه درسي دانشجويان رشته ب

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه                  6ترم  و دوره:                                    دومنيمسال:                             1399-1400 : سال تحصيلي

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 2-4 1 مدیریت در بیهوشی 16 1647424

 هفته اول(8)

 12 23/12/1399 10 آقای مهدی پور     

 2-4   1 معرفی بیمار 16 1647434

 هفته اول(8)

 بیمارستان 25/12/1399 12 ر رجبیخانم دکت   
 والیت

 11 16/3/1400 30/8 آقای دکتر یعقوبی    9-12   3 اصول مراقبت های ویژه 16 1647431

 11 22/3/1400 10 خانم دکتر ناصح   10-12    2 مدیریت درد 16 1647432

 ()ن5/1-3    2 2فوریتهای پزشکی  16 1647417

 )ع(4-3

 14 11/3/1400 10 خانم صفائی فخر  

  9/3/1400 12 حاج آقا حیدری  8-10     2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 96 1000312

  24/3/1400 12 حاج آقا عسگری   4-6    2 تفسیر موضوعی قرآن 96 1000314

  12/3/1400 12 آقای امیدی     2-4  2 انقالب اسالمی ایران 96 1000308

  19/3/1400 12 آقای نجاتی      4-6 2 اشنایی با دفاع مقدس 96 1000324

    آقای مهدی پور     * * 4 4کارآموزی 16 1647439

 م پزشكي قزويندانشگاه علو

 دانشكده پيراپزشكي



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 هوشبریبرنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته             روزانه                 8ترم  و دوره:                                     دومنيمسال:                            13 99-400 : سال تحصيلي

 

 تعداد واحد نام درس گروه کد درس
 ساعات تشكيل کالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

    آقای مهدی پور     * * 4 2کارآموزی در عرصه بیهوشی 16 1647442

    آقای مهدی پور    *   2 اورژانسکارآموزی در عرصه  16 1647443

مراقبت های پس کارآموزی در عرصه  16 1647441

 از بیهوشی

    آقای مهدی پور   *   * 2

 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پيراپزشكي


