
(52/2/39/ع)   

 نفر 92  27اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                       279: نيمسال 

 

09-01  09الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 9تشریح   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 فناوری اطالعات در اتاق عمل 

 سليماني دكتر دكتر مجاور رستمي  نام استاد

 سایت  - 1كالس  بهنام 4  نام كالس

 4174414 4174414   شماره درس

 عملي  1/4 –نظری  1/4 عملي 1/4 –نظری  1/1  تعداد واحد

 یكشنبه

 صول و فنون مهارتهای بالينيا 14-19.44  ادبيات فارسي هفته دوم(8)اصول استریليزاسيون و ضد عفوني -هفته اول(8) 9فيزیولوژی   نام درس

 دكتر شمسي آقای داداشي آقای دكتر شریفي یزدی - خانم دكتر آقاجاني نام استاد

 داروسازی  4 داروسازی 4 داروسازی 4 نام كالس

 4174424 4174448 4174481 -4174411 شماره درس

 عملي 1/4 –نظری  1/4 نظری 4 نظری 1 - نظری 1 تعداد واحد

 نبهدوش

 اصطالحات پزشكي كارآموزی رفتار در اتاق عمل نام درس

 دكتر شمسي دكتر روح الهي نام استاد

 4 بيمارستان نام كالس

 4174482 4174444 شماره درس

 نظری 9 عملي 1 تعداد واحد

 سه شنبه

 ک در اتاق عملفيزیک پزشكي و الكتریسيته و رباتي اخالق اسالمي 9زبان پيش دانشگاهي  نام درس

 دكتر پاک گروه معارف مركز زبان   نام استاد

 پزشكي 7 پزشكي 7 پزشكي 7 نام كالس

 4174481 1111111 4174471 شماره درس

 نظری 9 نظری 9 نظری 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

   تغذیه در جراحي نام درس

   دكتر حسين ایماني نام استاد

   شفيعي 4 نام كالس

   4174487 شماره درس

   1 تعداد واحد

  
 روز پنج شنبه متعاقبا اعالم مي گردد. 4كالس مهارتهای بصورت كارگاهي در       نفر دختر 14 -نفر پسر    11:     1 تربيت بدني     

     

 عملي 1/9 –نظری  1/17واحد :  94     
 



(52/2/39/ع)   

 

 نفر 92 21اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                     279:نيمسال 
 

09-01  09الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 تكنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی تخصصيزبان  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 روش احيای قلبي ریوی و مراقبتهای ویژه

 دكتر شمسي روح الهيدكتر  داوریدكتر  نام استاد

 شفيعي 8 پزشكي 7 پزشكي 7 نام كالس

 4174428 4174117 4174419 شماره درس

 عملي 1/4 -نظری  1/1 نظری 9 نظری 9 تعداد واحد

 یكشنبه

  فوریتهای پزشكي-آشنایي با كليات تصاویر رادیولوژی  كارآموزی اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب نام درس

 دكتر شمسي -دكتر جزایری  دكتر روح الهي نام استاد

 بهنام 4 بيمارستان نام كالس

 4174421 -4174422 4174191 شماره درس

 نظری 1   -  نظری 1 عملي 9 تعداد واحد

 دوشنبه

  ( 14-14) تكنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد ایمونولوژِی نام درس

  شمسي دكتر دكتر جدلي نام استاد

  9  9 نام كالس

  4174144 4174427 شماره درس

  4 عملي 1/4 –نظری  1/4 تعداد واحد

 سه شنبه

  كار آموزی مهارتهای باليني نام درس

  روح الهي دكتر نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4174141 شماره درس

  عملي 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

  روانشناسي 9اندیشه اسالمي  نام درس

  یوسفي یمينيدكتر  گروه معارف نام استاد

  1 1 نام كالس

  4174414 4444444 شماره درس

  نظری 9 نظری 9 تعداد واحد

  

  واحد عملي  1  -واحد نظری    11:  واحد 94     

 
 

 



(52/2/39/ع)   

 
 

 نفر 08 21اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                   279: نيمسال 
 

09-01  09الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 كارآموزی در اتاق عمل اورژانس   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 تكنولوژی اتاق عمل اعصاب

 دكتر روح الهي دكتر روح الهي نام استاد

 4 ستان بيمار نام كالس

 4174119  4174119 شماره درس

 نظری9 عملي  1 تعداد واحد

 یكشنبه

 انقالب اسالمي تكنولوزی اتاق عمل ترميمي پوست و سوختگي روش تحقيق در اتاق عمل نام درس

 21ادغام با رادیولوژی  گروه معارف دكتر روح الهي شمسيدكتر  نام استاد

 1 7 8 نام كالس

 1111111 4174111 4174142 رسشماره د

 نظری 9 نظری 9 نظری 9 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 دانش خانواده و جمعيت  دختر/پسر تكنولوژی اتاق عمل ارتوپدی فک و صورت   ENTتكنولوژی اتاق عمل  نام درس

 21گروه معارف ادغام با هوشبری روح الهيدكتر  شمسيدكتر  نام استاد

 بهنام 9/  9 1 8 نام كالس

 1414944 4174114 4174148 شماره درس

 نظری 9 نظری 9 نظری 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

  تكنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان  كارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی نام درس

 هفته اول( 8) روح الهي دكتر روح الهيدكتر  نام استاد

 4 بيمارستان نام كالس

 4174114 4174479 شماره درس

 واحد نظری 1 عملي 9 تعداد واحد

 
 عملي 4  -نظری   11:   واحد  18                      

 

 



(52/2/39/ع)   

 

 24اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                   279:نيمسال 

 
  01الي  11/7 ساعت درس ايام هفته

 
 

  01الي  01

 شنبه

 9كارآموزی در عرصه  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

  دكتر روح الهي نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4174111 شماره درس

  عملي 8 تعداد واحد

 یكشنبه

  9رآموزی در عرصه كا نام درس

  دكتر روح الهي نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4174111 شماره درس

  عملي 8 تعداد واحد

 دوشنبه

  9كارآموزی در عرصه  نام درس

  دكتر روح الهي نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4174111 شماره درس

  عملي 8 تعداد واحد

 سه شنبه

  9كارآموزی در عرصه  ام درسن

  دكتر روح الهي نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4174111 شماره درس

  عملي 8 تعداد واحد

 شنبهچهار

  9كارآموزی در عرصه  نام درس

  دكتر روح الهي نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  4174111 شماره درس

  عملي 8 تعداد واحد

 واحد عملي 8               


