
(52/2/39/ع)   

 (91+6تعداد) 14مدیریت خدمات بهداشتي درماني  دوره كارشناسي رشته                                                179نيمسال :         
 

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

 شنبه

  نام درس

 

 

  

    نام استاد

    نام كالس

     شماره درس 

    تعداد واحد

 یكشنبه

  بیمه و تعرفه خدمات بهداشتي درماني 4كارآموزی  نام درس

  مهندس عباسي مقدم گروه نام استاد

  پزشكي3 8-94ساعت  نام كالس

  113192 113947  شماره درس 

  واحد 1 واحد 4 تعداد واحد

 دوشنبه

  مدیریت مالي پزشكيه شناسي واژ آشنایي با اصول طراحي بیمارستان نام درس

  خانم چتروز دكتر رحماني  خانم مهندس مظفری نام استاد

  شبانه 3 6 1 نام كالس

  111129      113187 141091  شماره درس 

  واحد 1 واحد  1 واحد  1 تعداد واحد

 سه شنبه

 بهداشتيبرنامه ریزی خدمات  91.31-92مدیریت خدمات بهداشتي    نام درس

 دكتر رحماني مهندس عباسي مقدم    نام استاد

 شفیعي 91 4   نام كالس

 113316 119112    شماره درس 

 واحد 1 واحد 3   تعداد واحد

 شنبه چهار

 اقتصاد پزشكي   4كارآموزی  نام درس

 آقای سعید نجفي  گروه نام استاد

 3  8-94ساعت  نام كالس

 113178  113947  شماره درس 

 واحد 1  واحد 4 تعداد واحد

          واحد 92تعداد واحد           

  

 



(52/2/39/ع)   

 (8+6تعداد) 12مدیریت خدمات بهداشتي درماني  دوره كارشناسي رشته                                      179نيمسال :                       
 

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

 شنبه

 91-91.31اقتصاد كالن  1زبان تخصصي  نام درس

 

 و ایمني در بیمارستاناصول نگهداری 

 دكتر  موسوی دكتر رجبعلي درودی دكتر درگاهي نام استاد

 شبانه 9 شبانه 9 شبانه 9 نام كالس

 114976 119138 111332  شماره درس

 واحد  1 واحد  3  واحد 1 تعداد واحد

 یكشنبه

    نام درس
    نام استاد

    نام كالس

     شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 استاندارد های بیمارستاني   ی بهداشتيآمار حیاتي و شاخصها 12ادغام با رادیولوژی تاریخ اسالم نام درس

 دكتر موسوی  91-91.31 گروه  نام استاد

 9 ساختمان مراد دكتر اعظم شبانه 1 كالسنام 

 114982 111911ع  111193ن  6666666  شماره درس

 واحد  1 واحد  9+1 واحد 1 تعداد واحد

 سه شنبه

 كلیات پزشكي  تهیه و توزیع دارو شناخت و  خدمات پرستاری آشنایي با  نام درس

 دكتر نمازی دكتر واحدی خانم وسكویي  نام استاد

 8 6 6 نام كالس

 113116 114928 113926  شماره درس

 واحد  1 واحد 1 واحد  1 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس
    نام استاد

    نام كالس

     شماره درس

    تعداد واحد

 واحد 11 واحدتعداد              

                 


