
(51/51/29/ع)   

  39دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                                                                 32-39-2      : نيمسال 

 نفر28پسر=29دختر+8

02-09  02الی  09  09الی  8 ساعت درس ایام هفته    03الی  01  01الی  01  01الی  09 

 شٌبِ

  3ــــــــــــــــــــــــــــــــَزیکارآهـ ًام درس

از
وـ

 ًـ
ر ٍ

ــا
اّ

ــ
ت ً

ــ
اع

سـ
 

   

    گرٍُ ًام استاد

    8-44بیوارستاى ًام کالس

     شوارُ درس

    ٍاحذ 4 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِیک

    3کارآهـــــــــــــــــــــــــــــــــَزی  ًام درس

    گرٍُ ًام استاد

    8-44یوارستاىب ًام کالس

     شوارُ درس

     - تعذاد ٍاحذ

 شٌبِدٍ

   آشٌایی با اصَل طراحی بیوارستاى  سیستن اطالعات هذیریت   ًام درس

   هٌْذس هکری  دکتر شیخ طاّری   ًام استاد

   3کالس   3کالس   ًام کالس

      شوارُ درس

   ٍاحذ 2 ٍاحذ  4+4  تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ ِ س

  آشٌایی با خذهات پرستاری   اپیذهیَلَشی ٍ عفًَتْای بیوارستاًی   ًام درس

  خاًن قریب   +دکتر شریفی یسدی  دکتر فتَحی  ًام استاد

  تاالر گروه بافت  تاالر گروه بافت  ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 2  ٍاحذ 2  تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ چْار

   کٌترل بَدجِ  رفتار سازهاًی  ي حقَقی هَازی ًام درس

   دکتر رحین ًیا  دکتر درگاّی  آقای قْستاًی  ًام استاد

    3کالس  9کالس  4کالس  ًام کالس

      شوارُ درس

   ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ

     واحد0(  2تربيت بدنی)                   واحد  03

 

 



(51/51/29/ع)   

  30دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                                                                 32-39-2      : نيمسال 

 نفر28پسر=03دختر+3

02-09  02الی  09  09الی  8 ساعت درس ایام هفته    03الی  01  01الی  01  01الی  09 

 شٌبِ

 پسشکی هذارک  4زباى تخصصی  ًام درس

از
وـ

 ًـ
ر ٍ

ــا
اّ

ــ
ت ً

ــ
اع

سـ
 

  اقتصاد کالى  

  44-41دکتر ّاشوی راد     دکتر شاّورادی  آقای کٌذی ًام استاد

   3کالس    8کالس  هرکس زباى 4کالس ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 3  ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِیک

      ًام درس

      ًام استاد

      ام کالسً

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 شٌبِدٍ

  لَازم ٍ تجْیسات بیوارستاًی  اصَل اًبارداری    ًام درس

  هٌْذس هَسَی  آقای قریشی    ًام استاد

  4کالس  4کالس    ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ  4+4 ٍاحذ 2   تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ سِ 

  هذیریت هالی  کاربرد کاهپیَتر عولی  کاربرد کاهپیَتر در هذیریت  دبیات فارسی ا ًام درس

  آقای بابلی  هٌْذس سلیواًی  هٌْذس سلیواًی  آقای داداشی  ًام استاد

   4کالس هرکس کاهپیَتر   3کالس  شباًِ  4کالس  ًام کالس

   Bگرٍُ    شوارُ درس

  ٍاحذ 2 ٍاحذ 4 ٍاحذ 2 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ چْار

      ًام درس

      ًام استاد

      ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

  واحد0( 2تربيت بدنی)    واحد     29

 

 



(51/51/29/ع)   

 انتقالی  39مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دوره کارشناسی رشته                                                                 32-39-2      : نيمسال 

 نفر 22پسر=1دختر+01

02-09  02الی  09  09الی  8 ساعت درس ایام هفته    03الی  01  01الی  01  01الی  09 

 شٌبِ

  3کارآهـــــــــــــــــــــــــــــــــَزی ًام درس

از
وـ

 ًـ
ر ٍ

ــا
اّ

ــ
ت ً

ــ
اع

سـ
 

   

    گرٍُ  ًام استاد

    8-44بیوارستاى  السًام ک

     شوارُ درس

    ٍاحذ 4 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِیک

    3کارآهـــــــــــــــــــــــــــــــــَزی  ًام درس

    گرٍُ  ًام استاد

     8-44بیوارستاى ًام کالس

     شوارُ درس

     - تعذاد ٍاحذ

 شٌبِدٍ

      ًام درس

      ًام استاد

    -   ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ سِ 

  آشٌایی با خذهات پرستاری  رفتار سازهاًی  اپیذهیَلَشی ٍ عفًَتْای بیوارستاًی   ًام درس

  خاًن قریب  دکتر درگاّی  گرٍُ اپیذهیَلَشی+دکتر شریفی یسدی   ًام استاد

  تاالر گروه بافت 5س کال تاالر گروه بافت  ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 ٍاحذ 2  تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ چْار

  جاهعِ شٌاسی پسشکی  آهار حیاتی  سیستن هذیریت اطالعات  هَازیي حقَقی  ًام درس

  هٌْذس عباسی هقذم  هٌْذس شریفیاى  دکتر شیخ طاّری  آقای قْستاًی  ًام استاد

  تاالر گروه بافت  5کالس  4کالس  4کالس  ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 3 ٍاحذ  2+4 ٍاحذ  4+4 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ

 واحد     20

 

 



(51/51/29/ع)   

  83دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                                                                 32-39-2      : نيمسال 

 نفر99پسر=22دختر+8

02-09  02الی  09  09الی  8 ساعت درس ایام هفته    03الی  01  01الی  01  01الی  09 

 شٌبِ

   ًام درس

از
وـ

 ًـ
ر ٍ

ــا
اّ

ــ
ت ً

ــ
اع

سـ
 

   

      ًام استاد

      ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 شٌبِیک

      ًام درس

      ًام استاد

      ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 شٌبِدٍ

  فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایراى  پرٍشُ  ارتباطات در سازهاًْا  بازاریابی خذهات  ًام درس

  گرٍُ هعارف  هٌْذس عباسی هقذم  دکتر رحواًی  دکتر فیاض بخش  ًام استاد

  تاالر گروه بافت (42-44)44کالس  شباًِ 4 شباًِ 4 ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 2 ٍاحذ 3 ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ سِ 

      ًام درس

      ًام استاد

      ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ چْار

      ًام درس

      ًام استاد

      ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 واحد      3

 

 



(51/51/29/ع)   

 انتقالی  30دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                                                                 32-39-2      : نيمسال 

 نفر21پسر=6دختر+03

02-09  02الی  09  09الی  8 ساعت درس ایام هفته    03الی  01  01الی  01  01الی  09 

 شٌبِ

   ًام درس

از
وـ

 ًـ
ر ٍ

ــا
اّ

ــ
ت ً

ــ
اع

سـ
 

 اقتصاد کالى  4زباى تخصصی  

 دکتر ّاشوی راد  آقای کٌذی    ًام استاد

 41-22    5کالس  هرکس زباى4کالس     ًام کالس

      شوارُ درس

 ٍاحذ 3 ٍاحذ 2    تعذاد ٍاحذ

 شٌبِیک

     4ـــــــــــــــــــــــــــــــــَزی کارآه ًام درس

    گرٍُ  ًام استاد

    8-44بیوارستاى  ًام کالس

     شوارُ درس

    ٍاحذ 4 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِدٍ

  لَازم ٍ تجْیسات بیوارستاًی  اصَل اًبارداری    ًام درس

  هٌْذس هَسَی  آقای قریشی    ًام استاد

   4کالس   4کالس    ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 4+4 ٍاحذ 2   تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ سِ 

  هذیریت هالی  3اصَل حسابذاری    ًام درس

  آقای بابلی  آقای بابلی    ًام استاد

  4کالس   3کالس    ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 2 ٍاحذ 2   تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ چْار

  جاهعِ شٌاسی پسشکی    4کارآهـــــــــــــــــــــــــــــــــَزی  ًام درس

  هٌْذس عباسی هقذم   گرٍُ  ًام استاد

  تاالر گروه بافت  8-44بیوارستاى  ًام کالس

     شوارُ درس

  ٍاحذ 3   - تعذاد ٍاحذ

 واحد      20

 

 



(51/51/29/ع)   

 32دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی                                                                 32-39-2      : نيمسال 

 نفر 99پسر=03دختر+00

02-09  02الی  09  09الی  8 ساعت درس ایام هفته    03الی  01  01الی  01  01الی  09 

 شٌبِ

 2زباى پیش  هباًی هذدکاری اجتواعی  ًام درس

ــا
اّ

ــ
ت ً

ــ
اع

سـ
از

وـ
 ًـ

ر ٍ
 

  هکاتبات اداری  

  هٌْذس هَسَی   آقای کٌذی هٌْذس ربیعیاى  ًام استاد

   8کالس  هرکس زباى4کالس  شبا2ًِ ًام کالس

      شوارُ درس

  ٍاحذ 2  ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِیک

      ًام درس

      ًام استاد

      ًام کالس

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 شٌبِدٍ

     1اًذیشِ اسالهی  4سازهاى هذیریت بیوارستاى  ًام درس

    گرٍُ هعارف  دکتر رحواًی  ًام استاد

    شباًِ 2 شباًِ  2 ًام کالس

      شوارُ درس

    ٍاحذ 2 ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ سِ 

   رٍاًشٌاسی عوَهی   2حسابذاری  اصَل ریاضیات ٍ کاربرد آى در هذیریت  ًام درس

   دکتر حاهذی  32/42-42آقای بابلی  8-32/42هٌْذس آرپٌاّی    ًام استاد

   32/42-45   8کالس   8کالس   8کالس ًام کالس

      شوارُ درس

   ٍاحذ 3 ٍاحذ 2 ٍاحذ 3 تعذاد ٍاحذ

 شٌبِ چْار

      ًام درس

      ًام استاد

      السًام ک

      شوارُ درس

      تعذاد ٍاحذ

 واحد      08

 

 


