
(25/5/93/ع)   

 93مدیریت خدمات بهداشتي درماني  دوره كارشناسي رشته                                                       96-97-1 نيمسال :
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

  نام درس

 

 

 

   نام استاد

   نام كالس

    شماره درس 

   تعداد واحد

 یكشنبه

  4كارآموزی  نام درس

  گروه نام استاد

  8-14ساعت  نام كالس

  293147  شماره درس 

  واحد 4 تعداد واحد

 دوشنبه

 اصول طراحي  واژه شناسي   نام درس

 مهندس مظفری دكتر رحماني   نام استاد

 12كالس  12كالس   نام كالس

 292140      293287   شماره درس 

 واحد  2 واحد  2  تعداد واحد

 سه شنبه

 برنامه ریزی  مدیریت خدمات بهداشتي  اقتصاد پزشكي  نام درس

 دكتر فیاض بخش مهندس عباسي مقدم  پوررضادكتر  نام استاد

 شبانه 4كالس   10-12.30   5كالس   7 نام كالس

    293306 291005 293278  شماره درس 

 واحد  2 واحد 3 واحد 2 واحد تعداد

 شنبه چهار

  4كارآموزی  نام درس

  گروه نام استاد

  8-14ساعت  نام كالس

    شماره درس 

  واحد 4 تعداد واحد

          واحد 15تعداد واحد       نفر 24تعداد 
  

 



(25/5/93/ع)   

 94مدیریت خدمات بهداشتي درماني  دوره كارشناسي رشته                                                                      96-97-1: نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   17الي  15  15الي  13 

 شنبه

   نام درس

 

  

     نام استاد

     نام كالس

     تعداد دانشجو 

     تعداد واحد

 یكشنبه

  استاندارد های بیمارستاني  كلیات پزشكي  2صصي زبان تخ نام درس

  دكتر درگاهي  دكتر نمازی دكتر درگاهي نام استاد

  شبانه  1 شبانه 3 شبانه2 نام كالس

  294185 293296 292335 تعداد دانشجو 

  واحد  2 واحد  2 واحد  2 تعداد واحد

 دوشنبه

  متون اسالمي  اخصها ن و ع آمار حیاتي و ش اصول نگهداری  نام درس

  گروه  10-12.30خانم دكتر پارسائیان  مهندس موسوی نام استاد

  3كالس  8كالس  1 نام كالس

  4444444 292190ع  292213ن  294176 تعداد دانشجو 

  واحد 2 واحد  1+2 واحد  2 تعداد واحد

 سه شنبه

 خدمات پرستاری  اقتصاد كالن  تهیه و توزیع دارو   نام درس

 خانم وسكویي  12.30-15آقای نجفي  دكتر واحدی  نام استاد

 شبانه 1كالس  1كالس  12كالس   نام كالس

 293156 291238 294158  تعداد دانشجو 

 واحد  2 واحد  3 واحد 2  تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

      نام كالس

     تعداد دانشجو 

     تعداد واحد

 واحد  20 -   نفر17تعداد  
 
 

 



(25/5/93/ع)   

 95مدیریت خدمات بهداشتي درماني دوره كارشناسي رشته                                                                       96-97-1 نيمسال :            
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 1كارآموزی  نام درس

 

 لوازم و تجهیزات پزشكي

 مهندس موسوی گروه نام استاد

 4 8-14ساعت  نام كالس
 293174ع    3كالس   293251ن  291004 تعداد دانشجو 

 1+1 واحد 4 تعداد واحد

 یكشنبه

 2سازمان  1كارآموزی  نام درس

 دكتر رحماني    هگرو نام استاد

 14-16بیمارستان امام ساعت  8-14ساعت  نام كالس

 292240  تعداد دانشجو 

 واحد  2 واحد 4 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس
    نام استاد

    نام كالس

    تعداد دانشجو 

    تعداد واحد

 سه شنبه

 3حسابداری  فارسي   نام درس
 آقای  بابلي  آقای داداشي   نام استاد

 3 كالس  10-5/12ساعت   9كالس   نام كالس

 292294  8155691  تعداد دانشجو 

 واحد  2 واحد  3  تعداد واحد

 شنبه چهار

  1اندیشه  زبان عمومي  مدد كاری  نام درس

 گروه  گروه  دكتر سعیدپور نام استاد

    1 كالس  10 كالس  9 نام كالس

 2222222 4170065 299326 تعداد دانشجو 

 واحد  2 واحد  3 واحد  2 تعداد واحد

        واحد  20    نفر 15تعداد  


