
 

 نفر 92 28 هوشبری رشته كارشناسي دوره                                                                       289 : نيمسال                         

 

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

 شنبه

 تجهيزات بيهوشي   9آناتومي نام درس

 

 اصول پایه داروشناسي  

 دكتر واحدی دكتر شمسي خانم خدیوی نام استاد

 بهنام 9 اتاق پراتيک -بهنام9 بهنام9 

 850651 850691 8506618 شماره درس

 واحد نظری 9 عملي 6.1+واحد نظری  1/5 واحد 5.1+  6.1 تعداد واحد

 یكشنبه

  9زبان پيش  8-51كارآموزی پرستاری    نام درس

 مركز زبان دكتر روح الهي  نام استاد

 1 بيمارستان  نام كالس

 8526621 850661 شماره درس

 واحد نظری 9 واحد عملي  9 تعداد واحد

 دوشنبه

     5بيهوشي  نام درس

  دكتر اورندی نام استاد

  انيستيتو كنسر امام  سالن شهيد ميرزائي نام كالس

  850695 درس شماره

  واحد 1+5 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

 بيوشيمي باليني  اخالق اسالمي 9فيزیولوژی  نام درس

 نباتچياندكتر -دكتردشتي–دكتر عين الهي  گروه معارف گروه فيزیولوژی نام استاد

 1 1 2 نام كالس

 850696 2222229 8506612 شماره درس

 واحد نظری 9 واحد نظری 9 واحد نظری 9 تعداد واحد

 واحد عملي 5مجازی  9 مهارتهای زندگي   پسر( 2دختر +  96تعداد دانشجویان : )                                                   95 تعداد واحد:                         
 
 



 
 

 نفر 19 22هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                         289نيمسال :                         
 

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

 شنبه

 9كار آموزی نام درس

 

 59.16-51فارسي  

 دكتر داداشي 8-51  دكتر روح الهي استادنام 

 بهنام 5 بيمارستان نام كالس

 8506611 850619 شماره درس

 واحد 1 8 تعداد واحد

 یكشنبه

 59.16-51   1بيهوشي  5بيماریهای داخلي و جراحي  نام درس

 دكتر باستان حق دكتر زارع  نام استاد

 بهنام 8 بهنام 8 نام كالس

 850691 850658 شماره درس

 واحد نظری 1 واحد نظری 1 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 هفته اول ( 8) آمار زیستي  داروشناسي اختصاصي  هفته اول ( 8) ایمونولوژی  نام درس

 دكتر اعظم دكتر واحدی   دكتر زوار   نام استاد

 بهنام 5 بهنام 8 بهنام 8 نام كالس

  850690  شماره درس

 واحد 5 واحد نظری  9 واحد  5 تعداد واحد

 شنبهچهار

 5اندیشه اسالمي  9كار آموزی نام درس

 گروه معارف 8-51  دكتر روح الهي نام استاد

 5 بيمارستان نام كالس

 1111111 850619 شماره درس

 واحد نظری 9 8 تعداد واحد

 5تربيت بدني   پسر( 2دختر +  91تعداد دانشجویان : )                                                     96تعداد واحد:                             
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01-01 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته  01الي  01 

 شنبه

 

 مدیریت درد   نام درس
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 PACUمراقبت های پس از بيهوشي 

 دكتر محمدی  دكتر اورندی  نام استاد

 0 8  نام كالس

 850651 850659  شماره  درس

 واحد نظری 9 واحد نظری 9  تعداد واحد

 یكشنبه

 هفته دوم( 8)معرفي بيمار بهداشت روان  اخالق اسالمي نام درس

 دكتر شمسي دكتر روح الهي  گروه معارف نام استاد

 8 شبانه 9  نام كالس

 850658 850652 1111111 شماره درس

 واحد 5 واحد نظری 9 واحد 9 تعداد واحد

 دوشنبه

  8كار آموزی  نام درس

  8-51دكتر روح الهي   نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  8506668 شماره درس

  8 تعداد واحد

 سه شنبه

 9فوریتهای پزشكي  8كار آموزی  نام درس

 دكتر شمسي  8-51دكتر روح الهي   نام استاد

 اتاق پراتيک-2 بيمارستان نام كالس

 850616 8506668 شماره درس

 واحد عملي  1/6واحد نظری + 1/5 8 تعداد واحد

 شنبهچهار

  روش تحقيق در علوم پزشكي متون اسالمي نام درس

  دكتر شمسي گروه معارف نام استاد

  0 بهنام 9 نام كالس

  850692 8888888 شماره درس

  واحد نظری  9 واحد 9 تعداد واحد

 9تربيت بدني پسر( 8دختر +  51تعداد دانشجویان : )                                       96تعداد واحد:                        
 

 



 

 21هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                   289نيمسال                                     
 01الي  01 01الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر واحدی نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 8506688 شماره درس

 59 تعداد واحد

 یكشنبه

 9در عرصهكار اموزی  نام درس

 دكتر واحدی نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 8506688 شماره درس

 59 تعداد واحد

 دوشنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر واحدی نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 8506688 شماره درس

 59 تعداد واحد

 سه شنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 واحدی دكتر نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 8506688 شماره درس

 59 تعداد واحد

 شنبهچهار

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر واحدی نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 8506688 تعداد دانشجو

 59 تعداد واحد

 پسر( 8دختر +  55تعداد دانشجویان : )                                            59واحد: تعداد                                                      

 


