
(25/5/93)ع/   

 پسر(÷ 10دختر+19تعداد)                                                                                 95اتاق عمل  دوره كارشناسي رشته                                              1-96-95نيمسال 

 

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

 شنبه

 اصول استریليزاسيون و ضد عفوني عملکرد فرد سيار و اسکراب  و فنون , اصول نام درس

ت 
ــ

اع
سـ

ار
ــ

اه
ــ

ن
 

از
مـ

نـ
و 

 

 با وسایل و تجهيزات اتاق عمل آشنایي هفته اول(8)بيوشيمي پایه 

 خانم وسکویي اتچياندكتر نب –دكتر دشتي  –دكتر عين الهي  خانم عباس زاده خانم عباس زاده نام استاد

 6كالس  9كالس  1كالس  1كالس  نام كالس

 4170084 4170081 4170085 4170082 شماره درس 

 واحد 2 واحد 1 واحد 1 واحد  1+2 تعداد واحد

 یکشنبه

  1تشریح  فرهنگ و تمدن مقدمه ای بر تکنولوزی اتاق عمل نام درس

  گروه اناتومي گروه معارف ل(هفته او8)خانم روح الهي   نام استاد

  11كالس  شبانه شبانه1 نام كالس

  4170067 7777777 4170083 شماره درس

  واحد 0.5+1.5 واحد 2 واحد 1 تعداد واحد

 دوشنبه

    فيزیک پزشکي و الکتریسيته و رباتيک در اتاق عمل نام درس

    خانم خليل پور نام استاد

    8كالس  نام كالس

    4170086 شماره درس

    واحد 2 تعداد واحد

 سه شنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 شنبهچهار

  1زبان پيش  1اندیشه اسالمي  1فيزیو لوژی  نام درس

  گروه زیان گروه معارف دكتر نيک منش نام استاد

  1كالس  9كالس  7كالس  م كالسنا

  4170076 2222222222 4170051 شماره درس

  واحد 2 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 

 واحد 20تعداد واحد:

 

 
 



(25/5/93)ع/   

 پسر( 8دختر+  14تعداد )                                                             94اتاق عمل  دوره كارشناسي رشته                                                    1-96-95نيمسال 

 

 

 واحد20تعداد واحد:

 

 

 
 

 

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

 شنبه

 سياركارآموزی اصول و فنون و عملکرد فرد  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

   (13-7خانم روح الهي ) نام استاد

   رستانبيما نام كالس

   4170095 شماره درس

   واحد عملي 2 تعداد واحد

 یکشنبه

  های باليني هارتاصول و فنون م نآو مراقبتهای آشنایي با بيماری های داخلي  نام درس

  خانم روح الهي (12-8دكتر دیلمي ) نام استاد

  1كالس  شبانه3 نام كالس

  4170094 4170092 شماره درس

  واحد 0.5+0.5 واحد نظری 4 داد واحدتع

 دوشنبه

  بيهوشي و مراقبت های آن داروشناسي متون اسالمي  نام درس

  خانم عباس زاده دكتر واحدی  گروه معارف نام استاد

  6كالس  شبانه تاالر نام كالس

  4170090 4170091 4444444 شماره درس

  واحد 0.5+1.5 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 بافت شناسي زبان انگليسي عمومي خون شناسي و انتقال خون آسيب شناسي  نام درس

 (اولهفته  8)دكتر چوبينه  12.30-15   گروه زبان دكتر نادعلي و دكتر اميد خدا هفته دوم( 8)خانم دكتر لطفي  نام استاد

 10كالس  1كالس  شبانه3 10كالس  نام كالس

 4170093 4170065 4170018 4170093 درسشماره 

 واحد 0.5-0.5 واحد 3 واحد 2 نواحد 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 نفر پسر( 10دختر+  17)تعداد                                                             93دوره كارشناسي رشته اتاق عمل                                         1-96-95نيمسال
 

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

 شنبه

  بهداشت روان در  اتاق عمل نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

      خانم روح الهي نام استاد

    10كالس  نام كالس

    4170035 شماره درس

    واحد2 تعداد واحد

 یکشنبه

  تاریخ اسالم  كارآموزی تکنيک در اتاق عمل-كارآموزی روشهای احيا قلبي و ریوی نام درس

  گروه معارف خ روح الهي نام استاد

  9 كالس بيمارستان نام كالس

  6666666 4170006-4170013 شماره درس

  واحد 2 3-1 تعداد واحد

 دوشنبه

 انقالب آمار حياتي   اصول پيشرفته مراقبت در اتاق بهبودی   مدیریت در اتاق عمل نام درس

 گروه معارف خانم مهندس شریفيان خ عباس زاده خانم روح الهي نام استاد

 تاالر و حدیثمركز تحقيقات علوم  شبانه 2 7كالس  نام كالس

 1111111 4170020 4170015 4170001 شماره درس

 واحد 2 واحد 1 2 واحد 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 تکنولوژی جراحي قلب و عروق و تنقس تکنولوژی جراحي اعصاب كارآموزی تکنيک در اتاق عمل-كارآموزی روشهای احيا قلبي و ریوی نام درس

    گروه قلب و عروق خ روح الهي خ روح الهي دنام استا

 8كالس  3كالس بيمارستان نام كالس

 4170066 4170047 4170006-4170013 شماره درس

 واحد 2 3 3-1 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دواح 20تعداد واحد:

 

 

 
 



(25/5/93)ع/   

 نفر 52تعداد                                        92دوره كارشناسي رشته اتاق عمل                                                   1-96-95سال تحصيلي 
 

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

 شنبه

 7-14  كارآموزی در عرصه  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
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ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

   خانم روح الهي نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4170003 شماره درس

   واحد 12 تعداد واحد

 یکشنبه

   7-14كارآموزی در عرصه    نام درس

   خانم روح الهي نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4170003 شماره درس

   واحد 12 تعداد واحد

 دوشنبه

   7-14كارآموزی در عرصه    نام درس

   خانم روح الهي نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4170003 شماره درس

   واحد 12 تعداد واحد

 سه شنبه

   7-14كارآموزی در عرصه    نام درس

   خانم روح الهي نام استاد

   تانبيمارس نام كالس

   4170003 شماره درس

   واحد 12 تعداد واحد

 شنبهچهار

   7-14كارآموزی در عرصه    نام درس

   خانم روح الهي نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   4170003 شماره درس

   واحد 12 تعداد واحد

 

 واحد 12تعداد واحد:

 


