
 

 نفر 43 89 هوشبری رشته كارشناسي دوره                                                                       89-89-2: نيمسال                         

 

01-04 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01الي  04 

 شنبه

 كارآموزی پرستاری  نام درس

 

  2آناتومي

 61-61  خانم دكتر كاظم زاده آقای مهراني  استادنام 

 بهنام 3 بيمارستان  نام كالس

 1611119 161113 شماره درس

 واحد 6.1+  1.1 واحد عملي  2 تعداد واحد

 يكشنبه

 2فيزيولوژی  61-63   6بيهوشي  2مهارت های زندگي -تجهيزات بيهوشي  نام درس

  خانم دكتر آقاجاني دكتر عموزاده خانم بيان-اسدزادهآقای  نام استاد

 ا بهنام ساختمان مراد ساختمان مراد –اتاق پراتيک  نام كالس

 1611118 161126 6868682-161121 شماره درس

 واحد نظری 2 واحد نظری  3 واحد عملي 6واحد عملي+  1/1 تعداد واحد

 دوشنبه

 6بيهوشي  - اصول پايه داروشناسي   2زبان پيش  تجهيزات بيهوشي  نام درس

 آقای اسدزاده -دكتر واحدی مركز زبان دكتر افتخار نام استاد

 پراتيک-شبانه  3 شبانه 3 شبانه 3 نام كالس

 161126-161161 1691191 161121 شماره درس

 واحد عملي 6-واحد نظری 2 واحد نظری 2 واحد نظری  1/6 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

 بيوشيمي باليني  2دفاع مقدس  6بيهوشي  -اصول پايه داروشناسي   نام درس

 دكتر نباتچيان-دكتردشتي–دكتر عين الهي  گروه معارف آقای اسدزاده -دكتر واحدی نام استاد

 بهنام  2 بهنام 2 پراتيک-بهنام 2 نام كالس

 161121 8888882 161126-161161 شماره درس

 واحد نظری 2 واحد نظری 2 واحد عملي 6-واحد نظری 2 تعداد واحد

 پسر( 61دختر +  21تعداد دانشجويان: )                                                   68تعداد واحد:                          
 
 



 
 

 نفر 22 81هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                         89-89-2نيمسال :                         
 

01-04 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01الي  04 

 شنبه

 زبان عمومي  ايمونولوژی  -آمار زيستي  نام درس

 

 62.31-61   3بيهوشي 

 دكتر باستان حق مركز زبان دكتر جدلي-دكتر اعظم نام استاد

 8 1 1 نام كالس

 161123 1691111 1611161+ 161119 شماره درس

 واحد نظری 3 واحد نظری 3 واحد نظری 6واحد نظری +  6 تعداد واحد

 يكشنبه

  داروشناسي اختصاصي 6بيماريهای داخلي و جراحي  نام درس

  دكتر واحدی  آقای مهراني  نام استاد

 3 3 نام كالس

 161121 161169 شماره درس

  واحد نظری 2 واحد نظری 3 تعداد واحد

 دوشنبه

  2كار اموزی نام درس

  مهرانياقای  نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  161132 شماره درس

  واحد عملي  1 تعداد واحد

 سه شنبه

 دانش خانواده و جمعيت  دختر/پسر زبان عمومي  هفته اول( 9)داروشناسي اختصاصي  نام درس

 81ادغام با اتاق عمل  مركز زبان دكتر واحدی  نام استاد

 بهنام 2/  2 9 1 نام كالس

 6161211 1691111 161121 شماره درس

 واحد نظری 2 واحد نظری 3 واحد نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

  2كار اموزی نام درس

  اقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  161132 شماره درس

  1 تعداد واحد

 2تربيت بدني پسر(                                 61دختر +  62تعداد دانشجويان : )                                            21تعداد واحد:                             

 



 

 

 نفر68 81هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                           89-89-2نيمسال                        
 

01-04 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01الي  04 

 شنبه

 

 روانشناسي   نام درس
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 اصول و روش اداره درد 

 دكتر رضا عاطف يكتا دكتر حامدی   نام استاد

 بيماستان شريعتي 3  نام كالس

 1611129 1611111  شماره  درس

 واحد نظری 2 واحد نظری 2  تعداد واحد

 يكشنبه

  1كار اموزی  نام درس

  قای مهرانيآ نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1611119 شماره درس

  1 تعداد واحد

 دوشنبه

 PACUمراقبت های پس از بيهوشي  فوريتهای پزشكي   نام درس

 دكتر محمدی  آقای مهراني   نام استاد

 3 3  كالسنام 

 1611132 1611122  شماره درس

 واحد نظری 2 واحد عملي  1/1واحد نظری + 1/6  تعداد واحد

 سه شنبه

  1كار اموزی  نام درس

  اقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  1611119 شماره درس

  1 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آمار زيستي و روش تحقيق خونخون شناسي و انتقال   نام درس

 63-61.31دكتر اعظم    دكتر عليزاده+دكترموسوی+دكتراميدخدا  نام استاد

 بهنام 6 1  نام كالس

 1611118 3001110  شماره درس

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

 پسر( 8دختر +  61تعداد دانشجويان : )                         69تعداد واحد:                        
 

 



 

 81هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                   89-89-2نيمسال                                     
 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 2در عرصهكار اموزی  نام درس

 اقای مهراني نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 1611111 شماره درس

 62 تعداد واحد

 يكشنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 اقای مهراني نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 1611111 شماره درس

 62 تعداد واحد

 دوشنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 اقای مهراني نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 1611111 شماره درس

 62 تعداد واحد

 سه شنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 اقای مهراني نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 1611111 شماره درس

 62 تعداد واحد

 شنبهچهار

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 اقای مهراني نام استاد

 بيمارستان كالسنام 

 1611111 تعداد دانشجو

 62 تعداد واحد

 پسر( 1دختر +  69تعداد دانشجويان : )                                                    62واحد: تعداد                                                      

 


