
(52/2/39)ع/   

 96هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                         96-97-2 نيمسال 
 

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

 شنبه

 

 01-02.21كاربرد رایانه   99با اتاق عمل  2اسالمياندیشه  نام درس

ت 
ــ

اع
سـ

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ن
 

 02.21-09اصول پایه بيهوشي  

 دكتر حاج قاسمعلي مهندس سليماني گروه معارف نام استاد

 7 6 تاالر نام كالس

 6061121 6061126 2222222 شماره  درس

 واحد 2 واحد 2+0 واحد 2 تعداد واحد

 یكشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس
    درس شماره

    تعداد واحد

 دوشنبه

  7.21-02.21كارآموزی پرستاری  نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061129 شماره درس

  واحد عملي 2 تعداد واحد

 سه شنبه

   2مهارتهای زندگي  -بيوشيمي  2زبان پيش دانشگاهي  نام درس

  خانم بيان-دكتردشتي(-دكترعين الهي-)دكترنباتچيان زبانمركز  نام استاد

  هفته اول(8-هفته دوم 8)-9 9 نام كالس

  0909092-6061127 6071179 شماره درس

  واحد0 -واحد 0 واحد 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

 2آناتومي  01-02.21فارسي   2فيزیولوژی  نام درس

 گروه آناتومي داداشيدكتر  دكتر ریاحي نام استاد

 شبانه2 شبانه2 شبانه2 نام كالس

 6061198 6061199 6061199 شماره درس

 واحد 0.9+  1.9 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 پسر(6دختر+02 نفر)09تعداد دانشجویان: 

 واحد 20تعداد واحد:



(52/2/39)ع/   

 99هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                    96-97-2نيمسال 
 

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

  فيزیوپاتولوژی نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  9 نام كالس

  6061107 شماره درس

  واحد 6 تعداد واحد

 دوشنبه

 2روش بيهوشي  01-02.21 داروشناسي تخصصي  ایمونولوژی نام درس

 دكتر نبویان دكتر واحدی دكتر بغوزیان نام استاد

 7 6 نام كالس

 

6 

 6061126 6061119 6061106 شماره درس

 واحد 6 واحد 2 واحد 0 تعداد واحد

 سه شنبه

 02-09.21زبان تخصصي  7.21-02.21  2كارآموزی  نام درس

 دكتر داوری آقای مهراني نام استاد

 01 بيمارستان نام كالس

 6061162 6061102 شماره درس

 واحد2 واحد عملي 6 تعداد واحد

 شنبه چهار

 2روش بيهوشي 7.21-02.21  2كارآموزی  نام درس

 دكتر نبویان آقای مهراني نام استاد

 6 بيمارستان نام كالس

 6061126 6061102 تعداد دانشجو

 واحد 6 واحد عملي 6 تعداد واحد

 

 2تربيت بدني         نفر پسر( 6نفر دختر +  01نفر )  06 تعداد دانشجویان:

 واحد 21تعداد واحد:



(52/2/39)ع/   

 91:تعداد واحد 96هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                                  96-97-2يمسال :ن

 

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

 شنبه

 2روش بيهوشي  نام درس

 

 

  دكتر حاج قاسمعلي نام استاد

  8 نام كالس

  6061117 شماره درس

  واحد 6 تعداد واحد

 یكشنبه

 PACUپس از بيهوشي های مراقبت  01-02.21 آمار زیستي و روش تحقيق  نام درس

 دكتر محمدی مهندس شریفيان  نام استاد

 7 2  نام كالس

 6061122 6061119  شماره درس

 واحد 2 واحد 2.9+1.9  تعداد واحد

 دوشنبه

 96فرهنگ و تمدن اسالمي ادغام با مدیریت  فوریتهای پزشكي  درسنام 

 گروه معارف آقای مهراني  نام استاد

 تاالر 0  نام كالس

 0000000 6061122  شماره درس

 واحد 2 واحد 0.9+1.9  تعداد واحد

 سه شنبه

  7.21-02.21    6كارآموزی  نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061118 شماره درس

  واحد 6 تعداد واحد

 شنبه چهار

  7.21-02.21    6كارآموزی  نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061118 شماره درس

  واحد 6 تعداد واحد

 

 07-09  شنبه ها بيمارستان امام سالن شهيد ميرزایيدو–دكتر ماجدی  –واحد  2 ( 6061128)   اصول و روش اداره درد                 پسر نفر( 9نفر  و 09نفر)دختر 26تعداد دانشجویان: 



(52/2/39)ع/   

 92 هوشبری رشته كارشناسي دوره                                                                 96-97- 2: نيمسال

 

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

 شنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 

 

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061166 شماره درس

  واحد 02 تعداد واحد

 یكشنبه

  كارآموزی در عرصه نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061166 شماره درس

  واحد 02 تعداد واحد

 دوشنبه

  كارآموزی در عرصه نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061166 شماره درس

  واحد 02 تعداد واحد

 سه شنبه

  كارآموزی در عرصه نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061166 درسشماره 

  واحد 02 تعداد واحد

 شنبه چهار

  كارآموزی در عرصه نام درس

  آقای مهراني نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  6061166 شماره درس

  واحد 02 تعداد واحد

 

   واحد 02تعداد واحد:          

 پسر( 6دختر  و  02نفر ) 06تعداد دانشجویان:           


