
 18 هوشبری رشته كارشناسي دوره                                                          189نیمسال :                         

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

  9آناتومي 9زبان پیش  نام درس

  خانم ملک زاده مركز زبان نام استاد

  91 91 نام كالس

  6941141 6911114 شماره درس

  9.0+1.0 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 9مهارتهای زندگي  فیزيک پزشكي انقالب اسالمي نام درس

 مشاورهمركز  دكتر دهقاني گروه معارف نام استاد

 مجازی پزشكي 1كالس  پزشكي 1كالس  نام كالس

 9191919 694119 9999999 شماره درس

 واحد عملي 9 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 میكروب شناسي عمل اتاق در پرستاری های مهارت عمل اتاق در پرستاری های مهارت نام درس

 دكتر شريفي يزدی دكتر شمسي دكتر شمسي نام استاد

 6 پراتیک شبانه 2 نام كالس

 6941104 694112 694112 شماره درس

 9.0+1.0 واحد عملي 9 واحد نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 (دومهفته  8)هوشبری در ای حرفه اخالق 9انديشه اسالمي  9فیزيولوژی نام درس

 دكتر روح الهي گروه معارف گروه نام استاد

 6 شبانه 2 شبانه 2 نام كالس

 6941162 2222222 6941101 شماره درس

 واحد 9 2  2 تعداد واحد

 

 91تعداد واحد :                        

 

 



        

 نفر21+91                                                                11هوشبری دوره كارشناسي رشته                                            189نیمسال :                      
 

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 يكشنبه

 91-90.11   2بیهوشي زبان عمومي نشانه شناسي و معاينات بالیني نام درس

 دكتر باستان حق مركز زبان دكتر تقوی نام استاد

 شبانه 1 0 1 نام كالس

 694122 6911140 6941116 شماره درس

 واحد1 1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 زبان عمومي سیستم اطالع رساني پزشكي 9فوريت پزشكي  نام درس

 مركز زبان دكتر سلیماني دكتر شمسي نام استاد

 9 سايت روزانه – 1 9 نام كالس

 6911140 694128 694121 شماره درس

 1 9+9 9.0+1.0 تعداد واحد

 سه شنبه

 واژه شناسي 9كار اموزی نام درس

 دكتر داوری    نام استاد

 شبانه 2 بیمارستان نام كالس

 6941190 694116 شماره درس

 2 6 تعداد واحد

 شنبهچهار

  9كار اموزی نام درس

   نام استاد

  بیمارستان نام كالس

  694116 شماره درس

  6 تعداد واحد

 08تعداد واحد:                       
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01-01 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01الي  01 

 شنبه

 

 8-99    6بیهوشي  نام درس
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 هفته اول(8) مديريت در بیهوشي

 دكتر موسوی دكتر عاطف يكتا نام استاد

 2 بیمارستان شريعتي نام كالس

 6941121 694126 شماره  درس

 واحد 9  1 تعداد واحد

 يكشنبه

  1كار اموزی  نام درس

   نام استاد

  بیمارستان نام كالس

  6941111 شماره درس

  6 تعداد واحد

 دوشنبه

 10فرهنگ و تمدن ادغام با علوم  انقالب اسالمي 2بیماريهای های داخلي و جراحي  نام درس

 گروه معارف گروه معارف دكتر زارع   نام استاد

 شبانه 2 پزشكي باالی كتابخانه9كالس  91 نام كالس

 1111111 9999999 694191 شماره درس

 واحد 2 واحد 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 خون شناسي و انتقال خون 91-92.11زبان تخصصي    نام درس

 دكترموسوی-دكترامیدخدا-دكترعلیزاده دكتر داوری  نام استاد

 1 1  نام كالس

 6941129 6941161  شماره درس

 2 1  تعداد واحد

 شنبهچهار

  1كار اموزی  نام درس

   نام استاد

  بیمارستان نام كالس

  6941111 شماره درس

  6 تعداد واحد

  01تعداد واحد:        
 9تربیت بدني           

 
 

 



 نفر99+8 10هوشبری دوره كارشناسي رشته  189نیمسال                   
 

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

 شنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 

 

   نام استاد

  بیمارستان نام كالس

  6941112 شماره درس

  6 تعداد واحد

 يكشنبه

 اصول مراقبت های ويژه اخالق اسالمي متون اسالمي نام درس

 92.11-90دكتر زارع  گروه معارف معارفگروه  نام استاد

 4 2 1 نام كالس

 6941121 0000000 6666666 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  9كار اموزی در عرصه نام درس

   نام استاد

 بیمارستان نام كالس

 

 

  6941112 شماره درس

  6 تعداد واحد

 سه شنبه

  نام درس

 

 

   استادنام 

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 شنبهچهار

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   تعداد دانشجو

   تعداد واحد

 99تعداد واحد:                    


