
(25/5/93/ع)   

  96اتاق عمل دوره كارشناسی رشته                                                      96-97اول سال تحصيلی : نيمسال 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته  15الي  17  15الي  13 

 شنبه

 و اسکراباصول و فنون عملکرد فرد سيار  تکنولوژی اتاق عمل  رمقدمه ای ب نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 آشنایی با وسایل و تجهيزات اتاق عمل 1تشریح 

 خانم دكتر وسکویی خانم بيگی 10-12.30   خانم روح اللهی خانم روح اللهی نام استاد

 شبانه 1 7 تاالر تاالر نام كالس

 4170084 4170067 4170082 4170083  شماره درس

 واحد2 واحد 0/ عملی5نظری+1.5 عملی واحد1نظری+2 حدوا1 تعداد واحد

 یکشنبه

  مهارتهای زندگی    -بيوشيمی پایه باكتریولوژی و انگل شناسی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران نام درس

  مركز مشاوره -(دكتر نباتچيان -دكتر دشتی -دكتر عين الهی) دكتر نيک منش -دكتر شریفی گروه معارف نام استاد

  5 7 شبانه3 نام كالس

  1919191-4170081 4170088 7777777 شماره درس

  واحد عملی1-واحد نظری 1 عملی انگل) دكتر نيک منش( 25/0واحد نظری+  1.5 واحد  2 تعداد واحد

 دوشنبه

  1فيزیولوژی   نام درس

  شبانه 4كالس    نام استاد

  96اتاق عمل    نام كالس

     درسشماره 

  ن 2   تعداد واحد

 سه شنبه

  1زبان پيش  آزمایشگاه ميکروب   نام درس

  خانم صمصامی دكتر عرفانی –دكتر شریفی   نام استاد

  8 آزمایشگاه  نام كالس

  4170076 4170088  شماره درس

  واحد 2 واحد عملی 25/0  تعداد واحد

 شنبه چهار

   1می اندیشه اسال  نام درس

   گروه معارف  نام استاد

   1  نام كالس

   2222222  شماره درس

  واحد 2  تعداد واحد
 

  

 واحد عملي 1: 1تربیت بدني 

 واحد 20تعداد واحد:

 



(25/5/93/ع)   

  
                                                               95اتاق عمل دوره كارشناسی                                                   96-97اول سال تحصيلی  :نيمسال  

 

 

 واحد 20واحد:تعداد

 

 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 10.30-12.30  خون شناسی و انتقال خون پایه متون اسالمی نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

  دكتر اميد خدا گروه معارف نام استاد

  5 1 نام كالس

  4170018 4444444 شماره درس

  واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 اصول و فنون مهارت های بالينی كار آموزی اصول و فنون عملکرد فرد و سيار نام درس

 خانم روح اللهی خانم روح اللهی نام استاد

 تاالر بيمارستان نام كالس

 4170094 4170095 شماره درس

 5/0+5/0 واحد عملی 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  10.30-12.30  داروشناسی 8-10.30  زبان انگليسی عمومی نام درس

  دكتر واحدی گروه زبان نام استاد

  1 7 نام كالس

  4170091 4170065 شماره درس

  واحد 2 واحد 3 تعداد واحد

 سه شنبه

  بيهوشی و مراقبت های آن)پایه( ( دوم هفته 8) آسيب شناسی  نام درس

  آقای مهرانی خانم دكتر آقایی نام استاد

  6 5 نام كالس

  4170090 4170093 شماره درس

  واحد عملی 5/0واحد نظری +  5/1 75/0 تعداد واحد

 شنبه چهار

 بافت شناسی آشنایی با بيماری های داخلی و مراقبتهای آن)پایه( نام درس

 دكتر چوبينه  آقای دكتر شمسی نام استاد

 6 نام كالس

 

6 

 4170093 4170092 شماره درس

 واحد عملی 5/0واحد نظری + 75/0 واحد 4 تعداد واحد



(25/5/93/ع)   

 

 94اتاق عمل شته دوره كارشناسی ر                                                    96-97اول سال تحصيلی : نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 و كار آموزی روش های احيای قلبی 1كار آموزی تکنيک اتاق عمل  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 بهداشت در اتاق عمل

 خانم روح اللهی خانم روح اللهی نام استاد

 تاالر بيمارستان نام كالس

 4170118 4170103/4170013 شماره درس

 واحد 2 واحد عملی 1واحد عملی +  2 تعداد واحد

 یکشنبه

 تاریخ اسالم بهداشت روان در اتاق عمل آمار حياتی ) پایه( نام درس

 گروه معارف خانم روح اللهی شریفيانمهندس  نام استاد

 3 تاالر شبانه1 نام كالس

 6666666 4170119 4170020 شماره درس

 واحد 2 واحد 1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 12.30-15 و قلب وعروقتکنولوژی اتاق عمل توراكس  مدیریت در اتاق عمل هفته اول( 8)تکنولوژی اتاق عمل چشم  نام درس

 خانم فرهادی خانم روح اللهی ابوالقاسم پوریانیآقای  نام استاد

 5 رتاال شبانه3 نام كالس

 4170105 4170001 4170106 شماره درس

 واحد 3 واحد 2 واحد 1 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

 ول مراقبت در اتاق بهبودیاص-تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس و تروما و حوادث 2كار آموزی تکنيک اتاق عمل  نام درس

  آقای دكتر شمسی -خانم فرهادی خانم روح اللهی نام استاد

 4170102-4170107 4170105 نام كالس

 7 بيمارستان شماره درس

 واحد1 -واحد 1 واحد عملی 2 تعداد واحد

  

  /     واحد عملي 1:  2تربیت بدني 
 واحد 20تعداد واحد:

 

 



(25/5/93/ع)   

 

  93اتاق عمل دوره كارشناسی رشته                                                   96-97ال تحصيلی اول س: نیمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 1كار آموزی در عرصه  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 زبان تخصصی 

 خ داوری خانم روح اللهی نام استاد

 10 بيماستان نام كالس
  4170123 شماره درس

 واحد 2 واحد4 تعداد واحد

 یکشنبه

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 دوشنبه

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 سه شنبه

 فرهنگ و تمدن 1كار آموزی در عرصه  نام درس

 گروه معارف خانم روح اللهی نام استاد

 تاالر بيماستان نام كالس

  4170123 شماره درس

 واحد 2 واحد4 تعداد واحد

 شنبه چهار

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 

   واحد 10تعداد واحد:

  


