
(52/2/39/ع)   

  79اتاق عمل دوره كارشناسی رشته                                                      79-79سال تحصيلی  دوم: نيمسال 

 

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

 شنبه

 اصول و فنون مهارت های بالينی 2تشریح  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 52.21-51  ت فارسیادبيا

 آقای داداشی دكتر شمسی خانم طهماسبی نام استاد

 شبانه4 شبانه4 شبانه4 نام كالس

 4591144 4591174 4591191  شماره درس

 2 1.1+1.1 1.1+5.1 تعداد واحد

 یكشنبه

 فيزیک پزشكی و الكتریسته رباتيک در اتاق عمل  هفته دوم( 4ضد عفونی )سيون و اصول استریليزا--هفته اول( 4)تغذیه در جراحی  اصطالحات پزشكی تخصصی نام درس

 (5)+ زمانيان (5)دكتر پاک دكتر شریفی یزدی —خانم روح الهی دكتر شمسی نام استاد

 4 9 - مركز رشد استعدادهای درخشان مركز رشد استعدادهای درخشان نام كالس

 4591149 4591141-4591149 4591147 شماره درس

 2 5-5 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 هفته اول( 4)2مهارت های زندگی كارآموزی رفتار در اتاق عمل نام درس

 خانم درخشان روح الهی نام استاد

 9كالس  بيمارستان نام كالس

 5757572 4591114 شماره درس

 واحد عملی 5 5 تعداد واحد

 سه شنبه

 فناوری اطالعات در اتاق عمل - 2فيزیولوژی اسالمیاخالق  2زبان پيش  نام درس

 ((21/1ماسوریان) +(91/1)مهندس سليمانی)-ریاحیدكتر  آقای كسایی مركز زبان نام استاد

 شبانه2 5 9 نام كالس

 4591112-4591195 1111111 4591191 شماره درس

 1.1+1.1—5 2 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    استادنام 

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

  0تربیت بدني             

 واحد 11تعداد واحد:             
 
 



(52/2/39/ع)   

 71اتاق عمل دوره كارشناسی رشته                                                     79-79سال تحصيلی  دوم:نيمسال 
 

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

 شنبه

 روانشناسی عمومی 79با هوشبری  2اندیشه اسالمی  نام درس

از
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 آشنایی با كليات تصاویر رادیولوژی -فوریت 

 (21/1)+ زمانيان(91/1)دكتر جزایری---دكتر شمسی دكتر حامدی آقای جدیدی نام استاد

 شبانه5 شبانه 2 رشد استعدادهای درخشان مركز نام كالس

 4591177-4591179 4591192 2222222 شماره درس

 5--5 2 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 ایمونولوژی پایه كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد و اسكراب نام درس

 دكتر بغوزیان روح الهی نام استاد

 شبانه 5 بيمارستان نام كالس

 4591179 45911525 سشماره در

 1.1+1.1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 زبان تخصصی تكنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی روش احيای قلبی و ریوی نام درس

 مركز زبان روح الهی دكتر شمسی نام استاد

 شبانه 2 مركز رشد استعدادهای درخشان شبانه 4 نام كالس

 4591192 4591559 4591174 شماره درس

 2 2 1.1+5.1 تعداد واحد

 سه شنبه

 (52:21-51:21)تكنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد كارآموزی مهارت های بالينی نام درس

 دكتر شمسی روح الهی نام استاد

 7 بيمارستان نام كالس

 4591511 4591515 شماره درس

 2 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

  

 واحد 11تعداد واحد:
 

 

 
 



(52/2/39/ع)   

  74اتاق عمل دوره كارشناسی رشته                                                   79-79سال تحصيلی  دوم: نیمسال 
 

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

 شنبه

 كارآموزی مدیریت در اتاق عمل كارآموزی در اتاق عمل اورژانس ام درسن

از
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ــ
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  تكنولوژی اتاق عمل ارتوپدی

  روح اللهی 51-52روح الهی    روح الهی نام استاد

  9 بيمارستان بيمارستان نام كالس

  4591551 4591554 4591152 شماره درس

  2 2 5 تعداد واحد

 یكشنبه

 71دانش خانواده پسران با مدیریت  و فک و صورت ENTتكنولوژی اتاق عمل  هفته دوم( 4)تكنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان روش تحقيق در اتاق عمل نام درس

 آقای حسينی دكتر شمسی روح الهی (5(+ماسوریان)5)دكتر شيخ شعاعی نام استاد

 2 شبانه 2 د استعدادهای درخشانمركز رش شبانه 4 نام كالس

 5151211 4591514 4591552 4591517 شماره درس

 2 2 5 2 تعداد واحد

 دوشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 سه شنبه

  دختران 71با مدیریت  دانش خانواده تكنولوژی اتاق عمل اعصاب  انقالب اسالمی نام درس

  52.21-51.21  خانم خزعلی روح الهی آقای احمدی نام استاد

  5كالس  7 2 نام كالس

  5151211 4591552 5555555 شماره درس

  2 2 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

  یتكنولوژی اتاق عمل ترميمی،پوست و سوختگ كارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی نام درس

  دكتر رحمتی+خانم روح الهی روح الهی نام استاد

  شبانه2 بيمارستان نام كالس

  4591555 4591192 شماره درس

  2 2 تعداد واحد

 

   واحد 11تعداد واحد:

 

 



(52/2/39/ع)   

  

  72اق عمل اتدوره كارشناسی رشته                                                   79-79سال تحصيلی  دوم:نیمسال 

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

 شنبه

 (4-52) 2كارآموزی در عرصه  نام درس
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  روح الهی نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4591112 شماره درس

  52 تعداد واحد

 یكشنبه

  (4-52)2كارآموزی در عرصه  نام درس

  روح الهی نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4591112 شماره درس

  52 تعداد واحد

 دوشنبه

  (4-52)2كارآموزی در عرصه  نام درس

  روح الهی نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4591112 شماره درس

  52 تعداد واحد

 سه شنبه

  (4-52)2صه كارآموزی در عر نام درس

  روح الهی نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4591112 شماره درس

  52 تعداد واحد

 شنبه چهار

  (4-52)2كارآموزی در عرصه  نام درس

  روح الهی نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4591112 شماره درس

  52 تعداد واحد

 


