
(52/2/39/ع)   

  18 اتاق عملدوره كارشناسي رشته                                                                    189 نيمسال :

 

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

 شنبه

 عمل آشنایي با وسایل و تجهيزات اتاق هفته اول ( 8) اخالق حرفه ای در اتاق عمل  نام درس

از
مـ

نـ
 و 
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ــ

ت ن
ــ
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 فرهنگ و تمدن اسالم  و ایران

 گروه معارف خانم دكتر زهرا زارع خانم دكتر روح الهي نام استاد

 شبانه 4 4 9 نام كالس

 0000000 8001188 8001118  شماره درس
 نظری 2 نظری 2 ---نظری 9 تعداد واحد

 یكشنبه

 9اسالمي اندیشه  9تشریح   نام درس

 گروه معارف مجاور رستمي دكتر آقای  نام استاد

 پزشكي 7 شبانه 2  نام كالس

 1111111 8001110  شماره درس
 نظری 2 عملي 5/0-نظری 5/9  تعداد واحد

 دوشنبه

 9زبان پيش  باكتریولوژی و انگل شناسي  بيوشيمي -مقدمه ای بر تكنولوژی اتاق عمل  نام درس

 دكتر یزدی آقای دكتر شریفي یزدی دكتردشتي(-دكترنباتچيان-)خانم ها دكتر عين الهي -خانم دكتر روح الهي ستادنام ا

 كالج 409كالس  5 5 نام كالس

 8001101 8001188 8001181  -8001180 شماره درس

 نظری 2 عملي 5/0-نظری 5/9 نظری 9 ----نظری  9 تعداد واحد

 سه شنبه

 اصول و فنون عملكرد فرد سيار و اسكراپ 9فيزیولوژی صول و فنون عملكرد فرد سيار و اسكراپا نام درس

 زارعزهرا خانم دكتر  گروه  زارعزهرا خانم دكتر  نام استاد

 پراتيک 90 9 نام كالس

 8001181 8001110 8001181 شماره درس

 عملي 9 عملي 5/0-نظری 5/9 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

 

        واحد عملي  3   -واحد نظری   91    :واحد 91

 
 



(52/2/39/ع)   

 

 

                                                                    پسر 94-دختر  94نفر: 28                                                               17اتاق عمل  رشته دوره كارشناسي                                                                                189نيمسال :           
 

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

 شنبه

 93الي  8 نام درس

 وزی اصول فنون عملكرد فردسياركارآم

 خانم دكتر روح الهي

8001111 

 عملي 2
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 متون اسالمي

 گروه معارف نام استاد

 شبانه 2 نام كالس

 4444444 شماره درس

 نظری 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 بيهوشي و مراقبتهای آن زبان عمومي داروشناسي نام درس

 آقای دكتر شمسي مركز زبان آقای دكتر واحدی م استادنا

 90 شبانه 3 شبانه 3 نام كالس

 8001111 8001111 8001110 شماره درس

 عملي 5/0 -نظری 5/9 واحد 3 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آشنایي با بيماریهای داخلي و مراقبتهای آن  زبان عمومي  نام درس

 آقای دكتر شمسي انمركز زب  نام استاد

 شبانه 4 شبانه 4  نام كالس

 8001111 8001111  شماره درس
 نظری 2 واحد 3  تعداد واحد

 سه شنبه

 آسيب شناسي و بافت شناسي آشنایي با بيماریهای داخلي و مراقبتهای آن  خون شناسي و انتقال خون نام درس

 خانم دكتر رستگار– خانم دكتر جهان بين م دكتر زارع خان دكتراميدخدا-دكترموسوی-دكترعليزده نام استاد

 2 شبانه 4 شبانه 3 نام كالس

 8001111 8001111 8001108 شماره درس

 عملي 5/0 -نظری 5/9 نظری2 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 نام درس

 كارآموزی بخش استریل مركزی

 خانم دكتر روح الهي

8001111 

 عملي 9

 

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

             

 واحد عملي  4 –واحد نظری   91 واحد  :  20           
 

 



(52/2/39/ع)   

 

 

                                                                    پسر 95-دختر  94نفر: 21                                              11اتاق عمل دوره كارشناسي رشته                                                                      189 نيمسال :                          
 

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

 شنبه

 المتاریخ اس هفته دوم( 8) یاصول مراقبت در اتاق بهبود نام درس
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 مدیریت در اتاق عمل

 خانم دكتر روح الهي گروه معارف يدكتر شمس یآقا نام استاد

 شفيعي 5 شبانه 2 شبانه 4 نام كالس

1800101 شماره درس  1111111 8001110 

 نظری 2 نظری 2 نظری 9 تعداد واحد

 یكشنبه

 93الي  8 نام درس

 2و  9اتاق عمل كارآموزی تكنيک 

 خانم دكتر روح الهي

8001011- 8001018 
 واحد عملي 4

 بهداشت روان در اتاق عمل -آمار حياتي 

 خانم دكتر روح الهي -دكتر اعظم  نام استاد

 شفيعي 9 نام كالس

 8001001 شماره درس
 واحد 9 –واحد  9 تعداد واحد

 دوشنبه

 تكنولوژی اتاق عمل در اورژانس تروما و حوادث- تكنولوژی اتاق عمل چشم وراكس و قلب و عروقتكنولوژی اتاق عمل ت  نام درس

 90-92.30دكتر شمسي   نام استاد

 

 خانم دكتر زارع - پوریاني ابوالقاسم یآقا

 شبانه 9 90  نام كالس

 8001011  -8001010 8001011  شماره درس
 نظری 9 – نظری 9 نظری 3  تعداد واحد

 سه شنبه

 93الي  8 نام درس

 كارآموزی روشهای احيای قلبي ریوی

 خانم دكتر روح الهي

8001101 

 عملي 9

 بهداشت در اتاق عمل

 آقای عباسي مقدم نام استاد

 شبانه 9 نام كالس

8800100 شماره درس  
 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    كالس نام

    شماره درس

    تعداد واحد

 نفر پسر 5 -نفر دختر 94:   2تربيت بدني           

 واحد عملي  1 –واحد نظری   92 واحد  :  98         

 



(52/2/39/ع)   

 

 

                                                                    پسر 1-دختر  92نفر: 98                                                         15اق عمل اتدوره كارشناسي رشته                                          189 نيمسال :                                   
 

  01الي  01   01الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 نام درس

 9كارآموزی در عرصه 

 خانم دكتر روح الهي 

 عملي 8

 

8001001 

 

 

 

 

 

 

 

 كارآموزی مدیریت در اتاق عمل

 خانم دكتر روح الهي

 عملي 2

 

8001008 
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  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 یكشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 دوشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 سه شنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 شنبهچهار

  نام درس

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 

                    


