
 
 

 نفر 34                                 981هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                         992نيمسال :                         
 

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

 شنبه

 1جراحي بيماریهای داخلي و  2اندیشه اسالمي  نام درس

 

 هفته دوم(8) آمار زیستي – هفته اول(  8) ایمونولوژی

 دكتر تيمورپور  –دكتر زوار   دكتر زارع  گروه معارف نام استاد

 بهنام 1 2 2 نام كالس

  416018 3333333 شماره درس

 واحد 1 –واحد  1 واحد نظری3 واحد نظری 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 2كار آموزی نام درس

 8-13  دكتر روح الهي

 بيمارستان

416032 

4 

 

 

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 دوشنبه

 2كار آموزی نام درس

 8-13  دكتر روح الهي

 بيمارستان

416032 

4 

 

 

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 سه شنبه

 12.30-15   3بيهوشي  داروشناسي اختصاصي   نام درس

 عموزادهدكتر  دكتر واحدی    نام استاد

 1 1  نام كالس

 416023 416026  شماره درس

 واحد نظری 3 واحد نظری  2  تعداد واحد

 شنبهچهار

  فارسي  نام درس

  دكتر داداشي  نام استاد

  8  نام كالس

  4160055  شماره درس

  واحد 3  تعداد واحد

 (8888888) 1تربيت بدني   پسر(  8   دختر +    26   تعداد دانشجویان : )                                                     20تعداد واحد:                             

 



 نفر 29     971هوشبری دوره كارشناسي رشته                              992نيمسال 
 

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

 شنبه

 

 4كار آموزی  نام درس

 8-13دكتر روح الهي  

 بيمارستان

416034 

4 
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 PACUمراقبت های پس از بيهوشي 

 دكتر محمدی  نام استاد

 2 نام كالس

 416013 شماره  درس

 واحد نظری 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 2فوریتهای پزشكي  دختر/ پسر دانش خانواده (اولهفته  8)معرفي بيمار نام درس

 دكتر شمسي  گروه معارف دكتر شمسي نام استاد

 بهنام 2 5بهنام/ 2 بهنام 2 نام كالس

 416030 1010200 416014 شماره درس

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

 دوشنبه

   نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 سه شنبه

 روش تحقيق در علوم پزشكي متون اسالمي مدیریت درد  نام درس

 دكتر شمسي گروه معارف هبدیسپدكتر ا نام استاد

 بهنام 2 بهنام 2 بهنام 2 نام كالس

 416027 4444444 416012 شماره درس

 واحد نظری  2 واحد 2 واحد نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 4كار آموزی  نام درس

 8-13دكتر روح الهي  

 بيمارستان

416034 

4 

 بهداشت روان 

 دكتر روح الهي  نام استاد

 1 نام كالس

 416017 شماره درس

 واحد نظری 2 تعداد واحد

  پسر(    7    دختر +   22       تعداد دانشجویان : )                                       19تعداد واحد:                        
 

 
 
 



 

 نفر21                  961هوشبری دوره كارشناسي رشته                                                   992نيمسال                                     
 13الي  8 ساعت درس ايام هفته

 

 شنبه

 2بيهوشي كار اموزی در عرصه نام درس

 روح الهيدكتر  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 416006 شماره درس

 4 تعداد واحد

 یكشنبه

 2كار اموزی در عرصه بيهوشي  نام درس

 روح الهي  دكتر نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 416006 شماره درس

 4 تعداد واحد

 دوشنبه

 اورژانس كار اموزی در عرصه نام درس

 روح الهيدكتر  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 416005 شماره درس

 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 مراقبت های پس از بيهوشي كار اموزی در عرصه نام درس

 روح الهيدكتر  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 416010 شماره درس

 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 درد كار اموزی در عرصه نام درس

 روح الهيدكتر  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 416008 تعداد دانشجو

 1 تعداد واحد

 پسر(8 دختر + 13تعداد دانشجویان : )                                                                                                                      9واحد: تعداد                                                      


