
 

 نفر 53    89 هوشبری رشته كارشناسي دوره                                                                  89-89-1: نيمسال

 

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

  1 فيزيولوژی    1ناتومي آ اخالق اسالمي نام درس

 روحانيدكتر  زاده خانم خان گروه معارف نام استاد

 5 11 ساختمان مراد نام كالس

 0111139 0111111 3333333 شماره درس

 2 1.3+1.3 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 انقالب اسالمي استريليزاسيونميكروب شناسي و  پزشكيفيزيک  نام درس

 گروه معارف دكتر شريفي+دكتر عرفاني دكتر ميرزاجانيخانم  نام استاد

 شبانه  2 8 8 نام كالس

 1111111 0111131 011151 شماره درس

 2 واحد عملي 1.3+واحد نظری1.3 1.3+1.3 تعداد واحد

 سه شنبه

 پرستاری و كار در اتاق عمل مهارت 1پيش زبان   مهارتهای زندگي -اخالق حرفه ای  نام درس

  آقای دكتر شمسي مركز زبان خانم بيان-آقای مهراني نام استاد

 2 9 1 نام كالس

 011112 0191191 1818181-0111102 شماره درس

 واحد 2+1 2 واحد عملي 1-واحد نظری 1 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    كالسنام 

    شماره درس

    تعداد واحد

 برگزار مي شود 13-19واحد عملي( در اتاق پراتيک كوچه فردانش ، سه شنبه ها ساعت  1مهارت پرستاری و كار در اتاق عمل )           19تعداد واحد: 

 
 
 



 نفر 22 81هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                   89-89-1نيمسال : 
 

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

 شنبه

 واژه شناسي پزشكي تجهيزات بيهوشي نام درس

 

  اولهفته  9بيوشيمي باليني

  گروه دكتر داوری   دكتر صابريان نام استاد

  9 1 1 نام كالس

  --- 0111113 011123 شماره درس

  واحد نظری 1 2 1.3+1.3 تعداد واحد

 يكشنبه

     اصول پايه دارو شناسي نشانه شناسي و معاينات باليني نام درس

     دكتر واحدی تقویدكتر  نام استاد

   8 9 نام كالس

   0111151 0111110 شماره درس

   2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  12.51-13   2بيهوشي 1فوريت پزشكي   نام درس

  دكتر باستان حق اقای مهراني  نام استاد

  شبانه 0 5  نام كالس

  011122 011128  شماره درس

  واحد5 1.3+1.3  تعداد واحد

 سه شنبه

 مهارت پرستاری و كاردر اتاق عمل مهارت پرستاری و كاردر اتاق عمل 1اموزیكار  نام درس

 دكتر شمسي دكتر شمسي اقای مهراني نام استاد

 اتاق پراتيک كوچه فردانش 2 بيمارستان نام كالس

 ---- ---- 0111118 شماره درس

 عملي 1.3 نظری 1.3 0 تعداد واحد

 شنبه چهار

  1بيهوشي  1اموزیكار  نام درس

  آقای اسدزاده اقای مهراني نام استاد

  اتاق پراتيک كوچه فردانش بيمارستان نام كالس

  --- 0111118 شماره درس

  واحد عملي 1 0 تعداد واحد

 11تعداد واحد:

 
 

 
 



 نفر 19 83هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                  81-89-1نيمسال   
 

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

 شنبه

 

 5روش بيهوشي  نام درس

از
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ــ
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 تاريخ اسالم 

 83ادغام با اتاق عمل  گروه معارف 8-15آقای دكتر مهربانيان   نام استاد

 2 9 نام كالس

 1111111 0111119 شماره  درس

 واحد 2 4 تعداد واحد

 يكشنبه

 80ادغام با علوم فرهنگ و تمدن  آشنايي با بيماريهای داخلي و جراحي نام درس

 گروه معارف اقای مهراني   نام استاد

 2 1كالس  كالسنام 

 9999999 0111151 شماره درس

 واحد 2 5 تعداد واحد

 دوشنبه

  5كار اموزی  نام درس

  اقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  0111123 شماره درس

  0 تعداد واحد

 سه شنبه

  5كار اموزی  نام درس

  اقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  0111123 شماره درس

  0 تعداد واحد

 شنبه چهار

  هفته اول(9) مديريت در بيهوشي  نام درس

  دكتر موسوی  نام استاد

  1  نام كالس

  0111125  شماره درس

  واحد 1  تعداد واحد

  01تعداد واحد:
 2تربيت بدني 

 

 



 نفر 20 80هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                     81-89-1نيمسال 
 

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

 شنبه

 اصول و روش اداره درد  نام درس

 

 اصول مراقبت های ويژه

 15-13.51دكتر محمدی   +دكتراسپهبدیيانمدكتر ناظ  نام استاد

 11كالس سالن آمفي تئاتر اميرعلم  نام كالس

 0111128 0111129  شماره درس

 5 2  تعداد واحد

 يكشنبه

  1كار اموزی در عرصه نام درس

  اقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  0111112 شماره درس

  0 تعداد واحد

 دوشنبه

  1كار اموزی در عرصه نام درس

  اقای مهراني نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 

 

  0111112 شماره درس

  0 تعداد واحد

 سه شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   تعداد دانشجو

   تعداد واحد

 01تعداد واحد:

 2تربيت بدني


