
 

 برنامه درسي دانشجويان رشته هوشبری

 
 

 پيوسته کارشناسيمقطع:             روزانه                  1ترم  و دوره:                                      اول ال: نيمس                           98-99سال تحصيلي:

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 تادنام اس

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 نج شنبهپ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 3 23/10/98 10 آقای دکتر حسینی   )ن(1-5/2 )ع(10-11   2 1آناتومی  16 1647401

 14 28/10/98 8 آقای دکتر صوفی آبادی      5/10-5/12 2 1فیزیولوزی 16 1647403

 آقای دکترغیبی      10-5/12  2 فیزیک پزشکی 16 1647405

 خانم دکتر جنتی

8 25/10/98 14 

 213 30/10/98 8 خانم فتوحی   )ن(8-10 )ع(8-10   2 میکروب شناسی 16 1647406

مهارتهای پرستاری و کار در  91 1647418

 اتاق عمل

 )ع5/12-5/2 )ن(10-8  3

 

 )تئوری(خانم مقدم   

 )عملی(خانم ضیائیها

12 3/11/98 14 

Skill lab 

مهارتهای پرستاری و کار در  92 1647418

 اتاق عمل

 )تئوری(خانم مقدم    )ع5/2-5/4 )ن(10-8  3

 )عملی(خانم ضیائیها

12 3/11/98 14 

Skill lab 

 13 19/10/98 10 آقای دکتر فراست     3-5  2 زبان پیش دانشگاهی 96 1000204

 3 21/10/98 12 آقای دکتر احمدپور   10-13    3 زبان عمومی 96 1000129

 12 2/11/98 10 آقای مهدی پور     1-3  2 واژه شناسی پزشکی 16 1647410

 12 26/10/98 12 آقای رستاک    11-12   1 اخالق حرفه ای 16 1647422

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 پيراپزشکيدانشکده 



 

 

 

 نامه درسي دانشجويان رشته هوشبریبر

 
 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه                  3ترم  و دوره:                                      اولنيمسال:                             98-99سال تحصيلي:

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 12 21/10/98 10 آقای قادرزاده    3-6   3 2بیهوشی  16 1647427

نشانه شناسی و معاینات  16 1647414

 بالینی

 )ن(14 26/10/98 8 خانم مقدم    )ن10-5/11 )ع(12-11  2

Skill lab 

 )ن(1-5/2    2 تجهیزات بیهوشی 16 1647425

 )ع(5/3-5/2

 15 30/10/98 8 آقای رستاک  

Skill lab 

 )ن(1-5/2  2 1فوریتهای پزشکی  16 1647416

 )ع(5/3-5/2

 13 2/11/98 10 آقای رستاک    

Skill lab 

سیستمهای اطالع رسانی  91 1647411

 پزشکی

 )ن(9-8  2

 )ع(11-9

 2سایت 23/10/98 8 خانم مهندس موحدین    

سیستمهای اطالع رسانی  92 1647411

 پزشکی

 2سایت 23/10/98 8 خانم مهندس موحدین    )ع(1-3 )ن(9-8  2

 پزشکی 2 28/10/98 12 آقای نوروزی  3-6     3 ادبیات 96 1000130

        8-10   1 )خانم(2تربیت بدنی  92 1000110

       8-10    1 )آقا(2تربیت بدنی  96 1000110

    آقای مهدی پور * *     4 1کارآموزی  16 1647436

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 دانشجويان رشته هوشبری برنامه درسي

 
 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه                  5ترم  و دوره:                                      اولنيمسال:                             98-99سال تحصيلي:

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 حانامت

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

بیمارستان شهید  22/10/98 10 علیزادهآقای دکتر    5/2-5/5    3 4بیهوشی  16 1647429

 رجایی

 10-12  1 ایمونولوژی 16 1647408

 هفته اول(8)

 15 26/8/98 10 خانم دکتر نیک فرجام    

بیمارستان شهید  28/10/98 8 خانم دکتر رجبی    2-4   2 2بیماریهای داخلی جراحی  16 1647420

 رجایی

 12 1/11/98 8 آقای مهدی پور      1-4 3 زبان تخصصی 16 1647423

 8-10 1 آمارزیستی 16 1647412

 هفته اول(8)

 15 29/8/98 10 آقای شهسواری     

 11 3/11/98 8 آقای شهسواری     2-4  2 کیروش تحقیق در علوم پزش 16 1647413

 11 23/10/98 12 حاج آقا قدس     8-10  2 2اندیشه 96 1000317

 پرستاری201 29/10/98 12 خانم عسگری      4-6 2 دانش خانواده و جمعیت)خانم 3 1000325

 13 29/10/98 12 حاج آقا قدس    4-6   2 دانش خانواده و جمعیت)آقا( 96 1000325

    آقای مهدی پور   * *   4 3کاراموزی  16 1647438

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 برنامه درسي دانشجويان رشته هوشبری

 
 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته            روزانه                  1ترم  و دوره:                                      اولنيمسال:                             98-99سال تحصيلي:

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

    اقای مهدی پور   * * * *  1کارآموزی در عرصه  16 1647037

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي


