
(25/5/93)ع/   

 

 

 93هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                         95-96-1 نيمسال 
 

12-13 12الي  10 10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17 17الي  15 15الي  13 

 شنبه

 

 زیستی و روش تحقیقمار آ مدیریت در بیهوشی نام درس

ت
ــ

اع
سـ

 
از

مـ
نـ

 و 
ار

ــ
اه

ــ
ن

 

   

    10-12.30  آرپناهیمهندس  هفته اول(8)مهندس موسوی نام استاد

    6كالس  3كالس  نام كالس

    4160009 4160023 شماره  درس

    2.5+0.5  1 تعداد واحد

 یكشنبه

  3روش بیهوشی  3كار اموزی  3كار اموزی  نام درس

  دكتر اورندی اقای مهرانی اقای مهرانی نام استاد

  تاالر میرزائی بیمارستان امام بیمارستان بیمارستان نام كالس

  4160007 4160025 4160025 شماره درس

  4 4 4 تعداد واحد

 دوشنبه

   آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی زبان تخصصی نام درس

   10.30-13اقای مهرانی   8-10.30 خانم دكتر داوری نام استاد

   1كالس  9كالس  نام كالس

   4160030 4160043 شماره درس

   3 3 تعداد واحد

 سه شنبه

   روان شناسی 3كار اموزی  3كار اموزی  نام درس

    خانم یوسفی اقای مهرانی اقای مهرانی نام استاد

   92تاالر ادغام با   نام كالس

   4160006 4160025 4160025 شماره درس

   2 4 4 تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 نفر( 7نفر  و پسر  14)دختر نفر 21 تعداد دانشجويان: 

 



(25/5/93)ع/   

 

 92هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                    95-96-1نيمسال 
 

12-13 12الي  10 10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17 17الي  15 15الي  13 

 شنبه

   نام درس

 

   

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 یكشنبه

      نام درس

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 دوشنبه

   2اندیشه اسالمی  متون اسالمی  نام درس

   گروه معارف گروه معارف  نام استاد

 شبانه  نام كالس

 

   9كالس 

   2222222 4444444  شماره درس

   2 2  تعداد واحد

 نبهسه ش

 كار اموزی در عرصه كار اموزی در عرصه نام درس

 

   روان شناسی

   خانم یوسفی اقای مهرانی اقای مهرانی نام استاد

   93ادغام یا تاالر بیمارستان بیمارستان نام كالس

   4160006 4160002 4160002 شماره درس

   2 4 4 تعداد واحد

 شنبهچهار

   اصول مراقبت های ویژه كار اموزی در عرصه كار اموزی در عرصه نام درس

   12.30-15دكتر محمدی   اقای مهرانی اقای مهرانی نام استاد

   6كالس  بیمارستان بیمارستان نام كالس

   4160029 4160002 4160002 تعداد دانشجو

   3 4 4 تعداد واحد

 پسر( 8دختر  و  21) نفر 29تعداد دانشجويان:

 

 



(25/5/93)ع/   

 

 

 

 

91دوره كار شناسی هوشبری                                          59-69-1نیمسال:   

12-13 12الي  10 10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17 17الي  15 15الي  13 

 شنبه

 كار اموزی در عرصه نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

   

    مهرانی نام استاد

    بیمارستان نام كالس

    4160044  شماره درس

    12 تعداد واحد

 یكشنبه

    كار اموزی در عرصه نام درس

    مهرانی نام استاد

    بیمارستان  نام كالس

    4160044 شماره درس

    12 تعداد واحد

 دوشنبه

 كار اموزی در عرصه نام درس

 

   

    مهرانی استادنام 

    بیمارستان نام كالس

    4160044 شماره درس

    12 تعداد واحد

 سه شنبه

    كار اموزی در عرصه نام درس

    مهرانی نام استاد

    بیمارستان نام كالس

    4160044 شماره درس

    12 تعداد واحد

 شنبهچهار

    1كار اموزی در عرصه  نام درس

     مهرانی نام استاد

    بیمارستان نام كالس

    4160044 شماره درس

    12 تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 
 

 

 

 94هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                  95-96-1نيمسال :
 

12-13 12الي  10 10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17 17الي  15 15الي  13 

 شنبه

 1كار اموزی  1كار اموزی  نام درس

 

   زبان عمومی

   12.30-15  مركز زبان اقای مهرانی اقای مهرانی نام استاد

   تاالر بیمارستان بیمارستان نام كالس

   4170065 4160019 4160019 شماره درس

   3 4 4 تعداد واحد

 یكشنبه

   نشانه شناسی و معاینات بالینی واژه شناسی پزشكی اصول كمكهای اولیه درسنام 

   دكتر دیلمی خانم عباس زاده اقای مهرانی نام استاد

   10كالس  3كالس  3كالس  نام كالس

   4160004 4160015 4160034 شماره درس

   2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

   اصول پایه دارو شناسی 1اموزی كار  1كار اموزی نام درس

   12.30-15  دكتر واحدی اقای مهرانی اقای مهرانی نام استاد

   1كالس  بیمارستان بیمارستان نام كالس

   4160031 4160019 4160019 شماره درس

   2 4 4 تعداد واحد

 سه شنبه

    ایمونولوژی خون شناسی و انتقال خون نام درس

    خانم جمالی دكتر علیزاده + موسوی استادنام 

    شبانه تاالر نام كالس

    4160016 4160021 شماره درس

 2 تعداد واحد
 هفته اول( 8)1

   

 شنبهچهار

      نام درس

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

  نفر پسر( 8نفر دختر +  18)  نفر 26تعداد دانشجويان: 

 )روزهای چهارشنبه مراجعه به دفتر گروه(4160011سمينار  

 

 

 

 95 هوشبری رشته كارشناسی دوره                                                                 95-96-1: نیمسال

 

12-13 12الي  10 10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17 17الي  15 15الي  13 

 شنبه

   نام درس

 

   

      نام استاد

      نام كالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 یكشنبه

    فیزیک هوشبری اصول پرستاری و كار در اتاق عمل نام درس

    خانم جزایری خانم عباس زاده نام استاد

    1كالس  5كالس  نام كالس

    4160061 4160038 شماره درس

    2 1.5+0.5 تعداد واحد

 دوشنبه

   انقالب اسالمی 1زبان پیش  و استریلیزاسیون میكروب شناسی نام درس

   گروه معارف گروه زبان عباس زاده + شریفی + عرفانی نام استاد

   تاالر 3كالس  3كالس  نام كالس

   1111111 4170076 4160056 شماره درس

   2 2 1.5+0.5 تعداد واحد

 سه شنبه

    فیزیولوژی اخالق حرفه ای نام درس

    دكتر نیک منش اقای مهرانی نام استاد

    تاالر 3كالس  نام كالس

    4160057 4160042 شماره درس

    2 هفته اول( 8) 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

    1اناتومی  1اندیشه اسالمی  نام درس

    خانم مهران نیا گروه معارف نام استاد

    1كالس  10كالس  نام كالس

    4160060 2222222 شماره درس



(25/5/93)ع/   

    1.5+0.5 2 تعداد واحد

 نفر 25تعداد 


