
(52/2/39/ع)   

 نفر پسر 22 –دختر 22نفر:   22                                 89 اتاق عمل تکنولوژی دوره کارشناسي رشته                                 252کد رشته           289 نيمسال :
 
 

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

 شنبه

   نام درس

ـا
نـ

ت 
ــ

اع
سـ

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

ه
 

 

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 يکشنبه

  فيزيک پزشکي و الکتريسيته و رباتيک در اتاق عمل 2زبان پيش  نام درس

  آقای دکتر دهقان مرکز زبان نام استاد

  6 4 نام کالس

  4217726 4217715 شماره درس

  نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 22الي  9 نام درس

 کارآموزی رفتار در اتاق عمل

 خانم دکتر روح الهي

4217774 

 عملي 2

 اصطالحات پزشکي

 تقویخانم دکتر  نام استاد

 شبانه 2 

 4217798 شماره درس

 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 2آناتومي  27-22.27 فارسيادبيات  اصول و فنون مهارتهای باليني نام درس

 خانم يعقوبي نژاد آقای دکتر داداشي خانم دکتر زارع نام استاد

 بهنام 2 بهنام 2 اتاق پراتيک-بهنام  2 نام کالس

 4217767 4217749 4217784 شماره درس

 عملي 5/7 –نظری  5/2 نظری  2 عملي 5/7 –نظری  5/7 تعداد واحد

 شنبهچهار

 تغذيه در جراحي --فناوری اطالعات در اتاق عمل  اصول استريليزاسيون و ضد عفوني -2فيزيولوژی  خالق اسالميا نام درس

 خانم دکتر روح الهي--آقای دکتر سليماني  آقای دکتر شريفي -دکتر رخشان  گروه معارف نام استاد

 4 -سايت  4 2 شماره کالس

 4217791  --  4217752 4217795-4217762 5555555 شماره درس

 نظری 2 --عملي 5/7نظری و  5/7 نظری 2 – نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

  

 2و مهارتهای زندگي  2تربيت بدني      واحد عملي 5/4  -واحد نظری   5/26 :واحد 22

   
 

 

 



(52/2/39/ع)   

 

                                                                    پسر 52-دختر  24نفر: 28                                                               81اتاق عمل  سي رشته دوره کارشنا                     421کد رشته               289نيمسال :           
 

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

 شنبه

 22الي  9 نام درس

 رآموزی اصول و فنون عملکرد فرد اسکراپکا

 خانم دکتر روح الهي 

4217222 

 عملي 2

--
از

مـ
نـ

 و 
ار

ــ
اه

ــ
ت ن

ــ
اع

سـ
 

 

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 يکشنبه

 تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی اقبتهای ويژهروش احيای قلبي ريوی و مر روش احيای قلبي ريوی و مراقبتهای ويژه –فوريتهای پزشکي  نام درس

 خانم دکتر زارع آقای دکتر شمسي آقای دکتر شمسي نام استاد

 بهنام 2 بهنام 2 اتاق پراتيک-بهنام  2  نام کالس

 4217221 4217789 4217789-4217786 شماره درس

 نظری 2 نظری 5/2 عملي 7.5 –نظری  2 تعداد واحد

 دوشنبه

 2اسفند کالس  28-22-5بهمن و  29مشاوره در  روانشناسي عمومي ايمونولوژی عملي -ايمونولوژی تئوری  نام درس

  خانم دکتر بيات دکتر زوار نام استاد

  بهنام 2 آزمايشگاه-27 نام کالس

  4217762 4287781-4217781 شماره درس

  نظری 2 عملي واحد  7.5-واحد نظری 7.5 تعداد واحد

 سه شنبه

 زبان تخصصي تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد آشنايي با کليات تصاوير راديولوژی نام درس

 خانم دکتر داوری 27-22.27 خانم دکتر روح الهي هفته اول ( 9)  خانم دکتر جزايری نام استاد

 بهنام 4 4 4 نام کالس

 4217762 4217277  4217788 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری   2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 22الي  9 نام درس

 کارآموزی مهارتهای باليني

 خانم دکتر روح الهي

4217272 

 عملي 2

 

 2انديشه اسالمي 

 گروه معارف نام استاد

 بهنام 2 نام کالس

 2222222 شماره درس

 نظری 2 تعداد واحد

             

 واحد عملي  5–واحد نظری  25 واحد  :  27          
 

 

 



(52/2/39/ع)   

 

                                      پسر                               25-دختر  24نفر: 28                                              86اتاق عمل دوره کارشناسي رشته                              421کد رشته          289 نيمسال :                          
 

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

 شنبه

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 يکشنبه

 22الي  9 نام درس

 در اتاق بهبودی کارآموزی اصول مراقبت 

 خانم دکتر روح الهي

4217712 

 عملي 2

   86پسر ادغام با علوم  دانش خانواده

  گروه معارف نام استاد

  بهنام 4 نام کالس

  2727277 شماره درس

  نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  فک و صورت ENTتاق عمل تکنولوژی ا تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی روش تحقيق در اتاق عمل نام درس

 خانم دکتر زارع خانم دکتر زارع نام استاد

 

  دکتر شمسي

  4 مراد مراد نام کالس

  4217279 4217227 4217278 شماره درس

  واحد 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 22الي  9 نام درس

 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس 

 خانم دکتر روح الهي

4217722 

 عملي 2

  تکنولوژی اتاق عمل اعصاب

  خانم دکتر روح الهي نام استاد

  4 نام کالس

  4217222 شماره درس

  نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 راندانش خانواده دخت تکنولوژی اتاق عمل ترميمي، پوست و سوختگي انقالب اسالمي تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان نام درس

 گروه خانم دکتر زارع گروه معارف هفته اول ( 9)  دکتر روح الهي نام استاد

 بهنام 2  27 کتابخانه پزشکي 2کالس  4 نام کالس

 2727277 4217222 2222222 4217222 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 واحد نظری 2 تعداد واحد

 

 عملي واحد 2 –واحد نظری   25 واحد  :   29        

 

 



(52/2/39/ع)   

               پسر                                                      6-دختر  22نفر: 21                                                         85اتاق عمل دوره کارشناسي رشته                  421کد رشته      289 نيمسال :                                   
 

  01الي  01   01الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 نام درس

 2کارآموزی در عرصه 

 

 خانم دکتر روح الهي

 

4217226 

 

 عملي 9
 

از
مـ

نـ
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ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ
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سـ

 

 

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 يکشنبه

  نام درس

  نام استاد

  کالسنام 

  شماره درس

  تعداد واحد

 دوشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 سه شنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 شنبهچهار

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  درس شماره

  تعداد واحد

 

 واحد عملي 9                        


