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 94هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                         96-97-1 نيمسال 
 

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

 شنبه

 

 2روش بیهوشی  نام درس
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 متون اسالمی

 گروه معارف دکتر حاج قاسمعلی نام استاد

 1 7 نام کالس
 4444444 4160024 شماره  درس

 واحد 2 4 تعداد واحد

 يكشنبه

 2انديشه اسالمی  آشنايی با بیماريهای داخلی و جراحی نام درس

 گروه معارف اقای مهرانی   نام استاد

 1 6کالس  نام کالس

 3333333 4160030 شماره درس

 واحد 2 3 تعداد واحد

 دوشنبه

 مديريت در بیهوشی 3کار اموزی  نام درس

 مهندس موسوی اقای مهرانی نام استاد

 هفته اول( 8)1کالس  بیمارستان نام کالس

 4160023 4160025 شماره درس

 واحد 1 4 تعداد واحد

 سه شنبه

  3کار اموزی  نام درس

  اقای مهرانی نام استاد

  بیمارستان نام کالس
  4160025 شماره درس

  4 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 2تربيت بدني پسر نفر( 3نفر  و 13)دختر نفر26 تعداد دانشجويان: 
 

 



(25/5/93)ع/   

 

 93هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                    96-97-1نيمسال 
 

12-13 12الي  10 10الي  8 ساعت درس ايام هفته  19الي  17 17الي  15 15الي  13 

 شنبه

   نام درس

 

   

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 يكشنبه

      نام درس

      نام استاد

      نام کالس

      شماره درس

      تعداد واحد

 دوشنبه

    کار اموزی در عرصه نام درس

    اقای مهرانی نام استاد

 بیمارستان نام کالس

 

   

    4160002 شماره درس

    4 تعداد واحد

 سه شنبه

 ادغام با فناوری فرهنگ وتمدن  نام درس

 

   اصول مراقبت های ويژه

   12.30-15محمدی  دکتر  آقای الهامی  نام استاد

   7کالس   تاالر  نام کالس

   4160029 7777777  شماره درس

   3 2  تعداد واحد

 شنبه چهار

    کار اموزی در عرصه نام درس

    اقای مهرانی نام استاد

    بیمارستان نام کالس

    4160002 تعداد دانشجو

    4 تعداد واحد

 2تربیت بدنیپسر( 6دختر  و  18نفر ) 24تعداد دانشجويان:
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 95هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                  96-97-1نيمسال :
 

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

 شنبه

 واژه شناسی پزشكی زبان عمومی نام درس

 

  نشانه شناسی و معاينات بالینی

  افضل شمسیدکتر  10.30-12.30دکتر داوری   8-10.30مرکز زبان   نام استاد

  8کالس  8کالس  8 نام کالس

  4160004 4160015 4170065 شماره درس

  2 2 3 تعداد واحد

 يكشنبه

  1روش بیهوشی  1کار اموزی نام درس

  اورندیدکتر  اقای مهرانی نام استاد

  8 بیمارستان نام کالس

  4160014 4160019 شماره درس

  واحد2 4 تعداد واحد

 دوشنبه

  اصول پايه دارو شناسی اصول کمكهای اولیه 1روش بیهوشی  نام درس

  12.30-15  دکتر واحدی اقای مهرانی اورندیدکتر  نام استاد

  7کالس  5کالس  شبانه 4 نام کالس

  4160031 4160034 4160014 شماره درس

  3 1.5+0.5 واحد2 تعداد واحد

 سه شنبه

   1کار اموزی نام درس

   اقای مهرانی نام استاد

   بیمارستان نام کالس

   4160019 شماره درس

   4 تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

     نام کالس

     شماره درس

     تعداد واحد

  نفر پسر( 8نفر دختر +  9)  نفر 17تعداد دانشجويان: 

 

 
 

 



(25/5/93)ع/   

 96 هوشبری رشته کارشناسی دوره                                                                 96-97-1: نیمسال

 

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام کالس

    درس شماره

    تعداد واحد

 يكشنبه

 فیزيولوژی تاريخ اسالم اصول پرستاری و کار در اتاق عمل نام درس

 دکتر نیک منش گروه معارف خانم روح الهی نام استاد

 10 3  تاالر نام کالس

 4160057 1111111 4160038 شماره درس

 2 2 1.5+0.5 تعداد واحد

 دوشنبه

 1زبان پیش  میكروب شناسی و استريلیزاسیون هوشبریفیزيک  نام درس

 گروه زبان دکتر شريفی  خلیل پورخانم  نام استاد

 شبانه 3کالس  7 8کالس  نام کالس

 4160076 4160056 4170061 شماره درس

 2 واحد نظری1.5 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 آزمايشگاه میكروب شناسی  مهارتهای زندگی -اخالق حرفه ای نام درس

 دکتر شريفی+دکتر عرفانی  مرکز مشاوره – اقای مهرانی نام استاد

 دو گروهآزمايشگاه در   10کالس  – 5کالس  نام کالس
   1919191 4160042 شماره درس

 هفته دوم(8هفته اول+8واحد عملی) 0.5  واحد 1 –واحد 1 تعداد واحد

 شنبه چهار

  1اناتومی  1انديشه اسالمی  نام درس

  آقای دکتر نكونام گروه معارف نام استاد

  7کالس  3کالس  نام کالس

  4160060 2222222 شماره درس

  1.5+0.5 2 تعداد واحد

 


