
(25/5/93/ع)   

 پسر                                                                    11 –دختر  13نفر:  24                                                     99 اتاق عمل تکنولوژی دوره کارشناسي رشته                                     251کد رشته          299 نيمسال :          
 

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

 شنبه

 اصول استریليزاسيون و ضدعفوني –- 2فيزیولوژی  اصطالحات پزشکي نام درس
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ــ
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 12.30-15ادبيات فارسي  

 آقای دکتر داداشي آقای دکتر عرفاني -----گروه خانم دکتر تقوی نام استاد

 6 6 6 نام کالس

 4170048 4170085 ---- 4170061 4170089 شماره درس 

 نظری 3 ا نظری ---–نظری  1 نظری 2 تعداد واحد

 یکشنبه

 فيزیک پزشکي و الکتریسيته و رباتيک در اتاق عمل 2تشریح   نام درس

 آقای دکتر دهقان گروه  نام استاد

 5 8  نام کالس

  4170086 4170060  شماره درس

 نظری 2 عملي 5/0 –نظری  5/1  تعداد واحد

 دوشنبه

 13الي  8 نام درس

 کارآموزی رفتار در اتاق عمل 

 خانم دکتر روح الهي

4170004 

 عملي 1

 

  نام استاد

  

  شماره درس

  تعداد واحد

 سه شنبه

 فناوری اطالعات در اتاق عمل ----–تغذیه در جراحي  اصول و فنون مهارتهای باليني   نام درس

 آقای دکتر سليماني ----–خانم دکتر روح الهي  خانم دکتر زارع  نام استاد

4170053 ---- 4170087 5  نام کالس  

سایت - 4 4170094  شماره درس  

 عملي 5/0نظری و  5/0 ----–نظری  1 عملي 5/0-نظری 5/0  تعداد واحد

 شنبهچهار

 اخالق اسالمي 2زبان پيش   نام درس

 گروه معارف بين المللکالج   نام استاد

 10 بهنام 2  شماره کالس

 5555555 121137  شماره درس

 نظری 2 نظری 2  تعداد واحد

 بصورت مجازی برگزار مي گردد.( 1919191)1مهارتهای زندگي  ( کالس تربيت بدني طبق برنامه اداره تربيت بدني برگزار مي گردد.8888888) 1تربيت بدني          

        عمليواحد  5/4 –واحد نظری  5/61 :واحد 21

 
 

 

 
 



(25/5/93/ع)   

 

        نفر پسر 11 –دختر 21نفر:   32                                        98اتاق عمل تکنولوژی  دوره کارشناسي رشته                                                 251کد رشته             992نيمسال :             
 

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

 شنبه

   نام درس

--
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    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یکشنبه

 13الي  8 م درسنا

 کارآموزی مهارتهای باليني

 خانم دکتر روح الهي

4170101 

 عملي 2

 روانشناسي عمومي

 خانم دکتر بيات نام استاد

 1 نام کالس

 4170063 شماره درس

 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 فوریتهای پزشکي ----آشنایي با کليات تصاویر رادیولوژی ددتکنولوژی اتاق عمل گوارش و غ تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی نام درس

 آقای دکتر شمسي----خانم دکتر جزایری خانم دکتر روح الهي خانم دکتر زارع نام استاد

 2 2 2 نام کالس

4170096 ----4170099 4170100 4170117 شماره درس  

 نظری 1 ----نظری 1 نظری 3 نظری 2 تعداد واحد

 نبهسه ش

 13الي  8 نام درس

 کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرداسکراپ

 خانم دکتر روح الهي

4170121 

 عملي 2

 زبان تخصصي 

 خانم دکتر داوری نام استاد

 2 نام کالس

 4170062 شماره درس

 نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 ایمونولوژی روش احيای قلبي ریوی و مراقبتهای ویژه 2اندیشه اسالمي  نام درس

 گروه معارف نام استاد
ل )مسئوخانم دکتر زارع -آقای دکتر شمسي

 درس(
 آقای زوار

 2 2 2 نام کالس

 4170097 4170098 3333333 شماره درس

 عملي 5/0نظری و  5/0 عملي 5/0 –نظری  5/1 نظری 2 تعداد واحد

 بصورت مجازی برگزار مي گردد.( 1919192) 2مهارتهای زندگي درس                

   واحد عملي 5 –واحد نظری  15 واحد  :   20          

 
 

 



(25/5/93/ع)   

 

 

 پسر                                                                    51-دختر  14نفر:29                                                   97اتاق عمل دوره کارشناسي رشته                                                    417کد رشته    299 نيمسال :                  
 

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

 شنبه

 13الي  8 نام درس

 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس

 خانم دکتر روح الهي

4170012 

 عملي 1
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 تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان

 خانم دکتر روح الهي نام استاد

 4 نام کالس

 4170113 شماره درس

 نظری 1 تعداد واحد

 یکشنبه

 دختر/پسر دانش خانواده تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی تکنولوژی اتاق عمل ترميمي پوست و سوختگي نام درس

 گروه معارف خانم دکتر زارع خانم دکتر زارع نام استاد

 2/8 2 2 نام کالس

 1010200 4170110 4170111 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 روش تحقيق فک و صورت ENTتکنولوژی اتاق عمل  تکنولوژی اتاق عمل اعصاب رسنام د

 خانم دکتر زارع آقای دکتر شمسي خانم دکتر روح الهي نام استاد

 1 1 1 نام کالس

 4170109 4170108 4170112 شماره درس

 نظری 2 نظری 2 نظری 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام کالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبهچهار

 13الي  8 نام درس

 کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی

4170072 

 خانم دکتر روح الهي

 

 نظری 2

 انقالب اسالمي

 گروه معارف نام استاد

 5 نام کالس

 1111111 شماره درس

 نظری 2 تعداد واحد

       

   عملي واحد3–واحد نظری 15واحد  : 18              

 

 



(25/5/93/ع)   

 

 

                                                    پسر                                                                    14 -دختر 14نفر:  28                                             96اتاق عمل دوره کارشناسي رشته                                       417کد رشته  992 نيمسال :                                   
 

  15الي  13   13الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 نام درس

 15الي  8

 2موزی در عرصه کارآ

 خانم دکتر روح الهي

4170116 
 واحد عملي 8
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  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 یکشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 دوشنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 سه شنبه

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 شنبهچهار

  نام درس

  نام استاد

  نام کالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 

 واحد عملي 8                        


