
(52/2/39/ع)   

 94مدیریت خدمات بهداشتي درماني دوره كارشناسي رشته                                                                  96-97-2نيمسال : 
 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

   3كارآموزي  نام درس

 

 

 اپيدميولوژي و عفونتهاي بيمارستاني

  دكتر نيک منش + دكتر شریفي یزدي گروه ام استادن

 8 بيمارستان   نام كالس

 292276 293338  كد درس 

 واحد 2 واحد  4 تعداد واحد

 یكشنبه

  كنترل بودجه درماني   رفتار سازماني   نام درس

  دكتر رحيم نيا  دكتر درگاهي  نام استاد

  9كالس شبانه  3 نام كالس

  293242 293383  د درس ك

  واحد  2 واحد  2 تعداد واحد

 دوشنبه

 ** فرهنگ و تمدن روش تحقيق ن و ع موازین حقوقي در بيمارستان  نام درس

 گروه معارف مهندس عباسي مقدم  آقاي حسيني نام استاد

3كالس  نام كالس   3 8كالس 

 7777777 292372عملي  292383نظري  293233  كد درس

واحد  2 تعداد واحد واحد 2 33-33/32ساعت واحد   2+3   

 سه شنبه

 تاریخ اسالم    3كارآموزي  نام درس

 99فناوري ادغام با   3كالس  گروه نام استاد

 33/33-33/39ساعت    بيمارستان    نام كالس

 6666666 293338  كد درس

واحد 2 واحد  4 تعداد واحد  

 هشنب چهار

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس
    كد درس 

   تعداد واحد

 1تربیت بدني         نفر 01تعداد 
 



(52/2/39/ع)   

 99مدیریت خدمات بهداشتي درماني دوره كارشناسي رشته                                                                  96-97-2: نيمسال 
 

01-01  01الي  01  01الي  8 رسساعت د ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

   نام درس

 

 
    نام استاد

    نام كالس

     كد درس
    تعداد واحد

 یكشنبه

 كاربرد كامپيوتر در مدیریت  3زبان تخصصي   2 اسالمي اندیشه نام درس

 مهندس سليماني  دكتر درگاهي معارف گروه نام استاد

 + سایت9 شبانه 2 شبانه 2 نام كالس

 292337عملي  292326 3333333  كد درس

 واحد  عملي  3 واحد  2 واحد  2 تعداد واحد

 دوشنبه

 مدارك پزشكي  اقتصاد خرد  نام درس

 دكتر محمدزاده 33-32.33 آقاي دكتر درودي  نام استاد

 9 32سكال  نام كالس

 101118 293274   كد درس

 واحد  1 واحد3  تعداد واحد

 سه شنبه

 دختران94دانش خانواده با اتاق عمل    2كارآموزي  نام درس

 734 گروه نام استاد

 33/33-33/39ساعت   3كالس  بيمارستان   نام كالس

 3333233 293392 تعداد دانشجو 

 واحد  2 واحد  4 تعداد واحد

 شنبه چهار

  2كارآموزي  نام درس

  گروه نام استاد

  بيمارستان   نام كالس

  293392 تعداد دانشجو 

  واحد  4 تعداد واحد

 
 3كالس  39-37یكشنبه  پسران94دانش خانواده با اتاق عمل     نفر 39تعداد 



(52/2/39/ع)   

  93مدیریت خدمات بهداشتي درماني دوره كارشناسي رشته                                                                  96-97-2      نيمسال : 
 

01-01  01الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

     كد درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

    درسنام 

    نام استاد

    نام كالس

     كد درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس
    نام استاد

    نام كالس

     كد درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

     كد درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

     كد درس

    تعداد واحد

 دکتر رحماني  – 102091-واحد 1پروژه  -نفر 12تعداد  


