
(52/2/39/ع)   

 نفر 52                                                                                                17اتاق عملدوره كارشناسي رشته           179: نيمسال  

 

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

 شنبه

 اصول و فنون عملکرد فرد سيار و اسکراب مل تکنولوژی اتاق ع رمقدمه ای ب نام درس
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ــ

ت ن
ــ
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  آشنایي با وسایل و تجهيزات اتاق عمل

  روح اللهيخانم  91-95.21   خانم روح اللهي خانم روح اللهي نام استاد

  شبانه 4 ساختمان مراد ساختمان مراد نام كالس

  4971114 4971115 4971112  شماره درس

  واحد5 عملي واحد9نظری+5 واحد9 تعداد واحد

 یکشنبه

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران مهارت های زندگي -انگل شناسي   باكتریولوژی - 9تشریح  9زبان پيش  نام درس

 19گروه معارف ادغام با فناوری خانم بيان -دكتر نيک منش   دكتر شریفي -خانم مددی  مركز زبان نام استاد

 شبانه 4 1 1 91 نام كالس

 7777777 9191919-4971111  4971111-4971197 4971179 شماره درس

 واحد  5 واحد عملي9  -عملي  1.52نظری+  1.72 نظری 1.72  -  9.2+1.2 واحد 5 تعداد واحد

 دوشنبه

  9فيزیولوژی 9اندیشه اسالمي  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران نام درس

  آقای دكتر روحاني 19ادغام با فناوری  گروه معارف 19گروه معارف ادغام با فناوری ادنام است

  19اتاق عمل  9 9 نام كالس

  2 5555555 7777777 شماره درس

  ن 5 واحد 5 واحد  5 تعداد واحد

 سه شنبه

  5آشنایي با دفاع مقدس  وب آزمایشگاه ميکر-بيوشيمي پایه 9تشریح  -اخالق حرفه ای در اتاق عمل  نام درس

   دكتر عرفاني -ن(دكتر نباتچيا -دكتر دشتي -)دكتر عين الهي  خانم مددی – آقای مهراني نام استاد

  9 آزمایشگاه-2 7-9 نام كالس

   4971111-4971119 4971197-4971111 شماره درس

  واحد 5 حد عمليوا 1.52-واحد نظری 9 ( 9.2+1.2)-واحد نظری 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

         
 + مهارت واحد 51تعداد واحد:        

  



(52/2/39/ع)   

 نفر 51                                                                                                     19اتاق عمل دوره كارشناسي                                                     179: نيمسال  

 

 

 واحد 51واحد:تعداد

 

 
 

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

 شنبه

 91-95.21  زبان انگليسي عمومي 19ادغام با علوم  متون اسالمي نام درس
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 (دوم هفته 1)فت شناسيبا

 خانم دكتر رستگار + آقای دكتر نکونام گروه زبان گروه معارف نام استاد

 شبانه 2 شبانه 2 9 نام كالس

 4971112 4971192 4444444 شماره درس

 1.72+1.52 واحد 2 واحد 5 تعداد واحد

 یکشنبه

 وشي و مراقبت های آن)پایه(بيه كار آموزی اصول و فنون عملکرد فرد و سيار نام درس

 آقای دكتر تک زارع+  دكتر شمسي خانم روح اللهي نام استاد

 7 بيمارستان نام كالس

 4971111 4971112 شماره درس

 واحد عملي 2/1واحد نظری +  2/9 واحد عملي 5 تعداد واحد

 دوشنبه

 داروشناسي     ایهخون شناسي و انتقال خون پ هفته اول( 1)آسيب شناسي نام درس

 دكتر واحدی دكتر عليزاده-دكتر موسوی-دكتر اميد خدا نركس شهبازیدكتر  نام استاد

 7 4 شبانه 9 نام كالس

 4971119 4971191 4971112 شماره درس

 واحد 5 واحد 5 1.72+1.52 تعداد واحد

 سه شنبه

  كارآموزی بخش استریل مركزی نام درس

  خانم روح الهي نام استاد

   نام كالس

  4971112 شماره درس

  عملي 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

  آشنایي با بيماری های داخلي و مراقبتهای آن)پایه( آشنایي با بيماری های داخلي و مراقبتهای آن)پایه( نام درس

   دكتر پورمحمدیان  آقای دكتر شمسي نام استاد

 2 2 نام كالس

 

 

  4971115 4971115 شماره درس

  واحد 5 واحد 5 تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

 نفر 91                       12اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                                            179: نيمسال 
 

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

 شنبه

 و كار آموزی روش های احيای قلبي 9كار آموزی تکنيک اتاق عمل  نام درس
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 92.21-92  12ادغام با هوشبری  تاریخ اسالم

 گروه معارف خانم روح اللهي نام استاد

 5 بيمارستان نام كالس

 9999999 4971912/4971192 شماره درس

 واحد 5 واحد عملي 9واحد عملي +  5 تعداد واحد

 یکشنبه

 هفته اول( 1) بهداشت روان در اتاق عمل بهداشت در اتاق عمل  آمار حياتي ) پایه( نام درس

 خانم روح االهي آقای مهندس عباسي مقدم شریفيانمهندس  نام استاد

 2 ساختمان مراد شبانه 5 نام كالس

 4971991 4971991 4971151 شماره درس

 واحد 9 واحد 5 واحد 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 95.21-92تکنولوژی اتاق عمل توراكس و قلب وعروق  مدیریت در اتاق عمل  (دومهفته  1)تکنولوژی اتاق عمل چشم  نام درس

 شهرام ممتحن دكتردكتر شمسي +  خانم روح اللهي ابوالقاسم پوریاني آقای  نام استاد

 1 پزشکي2 شبانه 9 نام كالس

 4971912 4971119 4971919 شماره درس

 واحد 2 واحد 5 واحد 9 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

 در اتاق بهبودی اصول مراقبت-تاق عمل در اورژانس و تروما و حوادثتکنولوژی ا 5كار آموزی تکنيک اتاق عمل  نام درس

 آقای دكتر شمسي  - خانم روح اللهي خانم روح اللهي نام استاد

 4971915-4971917 4971912 نام كالس

 9 بيمارستان شماره درس

 واحد9 -واحد 9 واحد عملي 5 تعداد واحد

  

      واحد عملي 9:  5تربيت بدني 

 واحد 51تعداد واحد:
 

 
 



(52/2/39/ع)   

   14اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                           179: نيمسال                      
 

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

 شنبه

 9كار آموزی در عرصه  نام درس
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  خانم روح اللهي نام استاد

  بيماستان نام كالس

  4971952 شماره درس

  واحد1 تعداد واحد

 یکشنبه

  9كار آموزی در عرصه  نام درس

  خانم روح اللهي نام استاد

  بيماستان نام كالس

  4971952 شماره درس

  واحد1 تعداد واحد

 دوشنبه

  9كار آموزی در عرصه  نام درس

  خانم روح اللهي نام استاد

  بيماستان نام كالس

  4971952 شماره درس

  واحد1 تعداد واحد

 سه شنبه

  9كار آموزی در عرصه  نام درس

  خانم روح اللهي نام استاد

  بيماستان نام كالس

  4971952 شماره درس

  واحد1 تعداد واحد

 نبهش چهار

  9كار آموزی در عرصه  نام درس

  خانم روح اللهي نام استاد

  بيماستان نام كالس

  4971952 شماره درس

  واحد1 تعداد واحد

 
   واحد 1تعداد واحد:             

  


