
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي

 99-99-1نیمسال:          : اول    ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 آشنايي با وسايل وتجهیزات اتاق عمل

 3کالس -خانم ريزه وندی

 هفته اول( 9)-در اتاق عملاخالق حرفه ای 

 1کالس -خانم جاللوندی

 اصول وفنون عملکرد فرد سیارواسکراب)ت(

 9کالس -خانم قاسميخانم 

 

 اصول وفنون عملکرد فرد سیار و اسکراب)ع( 

 پراتیک -خانم قاسمي

  

 يکشنبه
 ()خواهران(1تربیت بدني)

 خانم نظرعلي –سالن شهدا 

 ()برادران(1تربیت بدني)
 آقای اختراعي –سالن فجر فارابي 

 )ت و ع(اصول وفنون مهارت های بالیني 

 و پراتیک 1کالس-خانم الرتي

 هفته اول( 9) -مقدمه ای برتکنولوژی اتاق عمل

 6کالس -آقای فیضي

 هفته دوم( 9)-اصول استرلیزاسیون وضدعفوني

 6کالس -آقای  فیضي

 دوشنبه

 کهريزی()دکتر ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 11کالس

 (1فیزيولوژی)

 1کالس -دکتر مريم محمديان

 فناوری اطالعات در اتاق عمل

 دکتر عباسي -مرکز کامپیوتر

 

 

 

 )دکتربهرامي(()خواهران(1انديشه اسالمي)

 13کالس

 )آقای ملکیان(()برادران(1انديشه اسالمي)

 9کالس

 سه شنبه
 ( )ت وع(1تشريح )

 )دکتر خاني(والژمسالن و 14کالس
 

 هفته اول()دکتر سجاد امامي آل آقا(9بیوشیمي)
 6کالس

 

 هفته اول( 9جلسه اول ترم از 4)ع()دکتر خاني()تشريح 

 سالن موالژ

  

 چهارشنبه

 توانمند سازی رواني، اجتماعي 
 هفته 4به مدت  11/1/99اداره مشاوره از 

  13کالس
 

 

 

 

 

 

 

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 99-99-1نیمسال:     : سوم   ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 کـارآموزی شــنبه
 بافت شناسي)ت()دکتر ژاله(

 هفته اول 9هفته اول از  4 -(11)کالس

 دکتر ژاله –بافت شناسي عملي 

 آزمايشگاه -هفته اول  9

 

 کـارآموزی يکشنبه
 

- هفته  اول (9)- آشنايي با کلیات تصاوير راديولوژی رايج در اتاق عمل

 11کالس – آقای توحیدنیا

 

 دوشنبه

 

 بیهوشي ومراقبت های آن)ت وع(

 خانم سیفي  -پراتیک و 11کالس

 (1داخلي و مراقبتهای آن)آشنايي با بیماريهای 

 1کالس -خانم جاللوندی 

 

 خانم حسیني-دانش خانواده و جمعیت)خواهران(

 11کالس

 هفته دوم(9)–آسیب شناسي 

 رک رکدکتر  -11کالس
 

 دکتر کرمي-دانش خانواده وجمعیت )برادران(

 13کالس

 سه شنبه

 دکتر کهريزی-()خواهران(1انديشه اسالمي)

 11کالس
 

 خون شناسي و انتقال خون 

 9کالس -دکتر صبا

 بهداشت در اتاق عمل

 9کالس -آقای فخری
 

 

 دکتر کرمي-()برادران(1انديشه اسالمي)

 9کالس
 

 آقای اسدی-()خواهران(1انديشه اسالمي)

 13کالس
 

 چهارشنبه
 دکتر شیرويي-داروشناسي

 9کالس

 بیهوشي و مراقبت های آن)ت و ع(

 (پراتیک و9)کالس خانم سیفي

 اصطالحات پزشکي 

 آقای رزالنسری- 9کالس
 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 99-99-1نیمسال:          : پنجم    ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 دکتر کهريزی-امامت)خواهران(تاريخ 

 13کالس

 دکتر اشتريان-زبان تخصصي

 9کالس

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن 
 آقای نصرتي-11کالس

 
 صبوریآقای -تاريخ امامت )برادران( 

 9کالس

 يکشنبه

، فک، صورت ، دهان ودندان ENTتکنولوژی اتاق عمل 

 خانم الرتي-11کالس
 

 انقالب اسالمي ايران)خواهران(

 1کالس -خانم ده پهلوان
 

 -تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن

 هفته اول( 9)

 11کالس -آقای نصرتي
 

 انقالب اسالمي ايران)برادران(

 11کالس -آقای زرين فام
 

 تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 4کالس -نصرتيآقای -هفته دوم( 9)

 کـارآموزی دوشنبه

 هفته اول( 9اصول مراقبت در اتاق بهبودی)

 1کالس -آقای پور میرزا -آقای نادری پور
 
 

 

  کـارآموزی سه شنبه

 مديريت در اتاق عمل

 1کالس -آقای فخری

  کـارآموزی چهارشنبه
 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:          : هفتم   ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

   شــنبه
 

 

   يکشنبه
 

 

 دوشنبه
 کـارآموزی کـارآموزی

 سه شنبه
 کـارآموزی کـارآموزی

 چهارشنبه
 کـارآموزی کـارآموزی

 

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 99-99-1نیمسال:          : دوم  ترم          :کارشناسي ناپیوسته اتاق عمل     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 تاريخ امامت) خواهران(

 1کالس -خانم ملکي پور

   

 تاريخ امامت ) برادران(

 1کالس -آقای امیرفاضلي

 يکشنبه

تکنولوژی جراحي در جراحي های زنان 

 تناسلي( –وارولوژی )ادراری 

 4کالس -خانم جاللوندی

 انقالب اسالمي ) خواهران(

 9کالس -دکتر کهريزی

 خانم بیلوايه-ايمنولوژی )ت(

 3کالس

 (هفته اول 9 )-تکنولوژی جراحي در جراحي های گوارش وغدد

 فخریآقای -11کالس

 انقالب اسالمي ) برادران(

 1کالس -آقای کیاني
 

 دوشنبه

تکنولوژی جراحي در جراحي های 

 خانم ريزه وندی-اعصاب وارتوپدی

 1کالس

 هفته اول( 9)-فوريت ها

 هفته اول( 9روش تحقیق در اتاق عمل )  1کالس -آقای صبور

 3کالس -سلیميدکتر يحیي 

 

 

 های گوارش وغددتکنولوژی جراحي در جراحي 

تکنولوژی جراحي در جراحي های  3کالس -آقای فخری

 (دومهفته 9اعصاب و ارتوپدی)

 1کالس-خانم ريزه وندی

 هفته دوم( 9)-ايمنولوژی عملي آزمايشگاه

 آزمايشگاه -آقای پورمند
 

   کارآموزی در اتاق عمل اورژانس سه شنبه

   اورژانسکارآموزی در اتاق عمل  چهارشنبه

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 99-99-1نیمسال:           اول:  ترم          :کارشناسي ارشد اتاق عمل     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 سیستم های اطالع رساني پزشکي

 مرکز کامپیوتر-دکتر محمدی

روش تحقیق  پیشرفته و آمار حیاتي پیشرفته 

 11کالس -دکتر شهسواری-)ت(اختصاصي 

 ( زنان1آشنايي با روش جراحي اختصاصي )

 جمشیدی کرددکتر پرنیان -جلسه(4)

 6/1/99از  -9کالس

 آشنايي با وسايل  و ابزار پیشرفته اتاق عمل

 )با تأکید بر الپارسکوپي(

 هفته اول ترم 9جلسه از  4

 9کالس-نصرتيآقای 

 يکشنبه

 )ت(پايش پیشرفته در سیستم های بدن

 9کالس -آقای تیموری-(هفته اول9)

 پیشرفتهروش تحقیق 

 آقای فخری دو جلسه

 خانم جاللوندی دو جلسه

 آقای فخری-عملي خانم جاللوندی 11/1

 3کالس

 (1آشنايي با روش جراحي اختصاصي )

 جلسه(4خانم جاللوندی)

 گروه جراحي عمومي

 جلسه(9دکتر بهنام دارابي ) 

 1/1/99از  -9کالس

 پايش پیشرفته در سیستم های بدن

 و دو جلسه کارآموزی دکتر ملکي دوجلسه تئوری

 ودو جلسه کارآموزی دکتر صالحي دو جلسه تئوری

 9کالس

 هفته دوم( 9)–وروش تحقیق  رآما

 9کالس -دکتر شهسواری

  آشنايي با وسايل وابزار پیشرفتهکارآموزی بیهوشي و کارآموزی  دوشنبه

 

 سه شنبه
 کارآموزی اصول وفنون عملکرد فرد اسکراب وسیار

 کارآموزی آشنايي با وسايل وتجهیزات اتاق عمل
  

     چهارشنبه

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:          : اول    ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 
  

 آمار و رياضي 

 شهسواریدکتر  -3کالس

 
 

 يکشنبه
 فیزيولوژی انساني 

 3کالس -دکتر کاوه شاه ويسي

 ()برادران(1تربیت بدني)

 آقای اختراعي -سالن فجرفارابي 

 زبان عمومي 

 11کالس-خانم حقي

 هفته اول( 9) -فیزيولوژی انساني

 1کالس -دکتر کاوه شاه ويسي

 

 دوشنبه

 دکتر کهريزی-(خواهران()1انديشه اسالمي)

 11کالس

 توانمند سازی رواني، اجتماعي 

 هفته 4به مدت  99/ 11/1اداره مشاوره  از 

 13کالس

 فیزيولوژی انساني)ع(

 ويسيه دکتر کاوه شا –آزمايشگاه 
 دکتر بهرامي-()خواهران(1انديشه اسالمي) 

 13کالس

 آقای ملکیان-(برادران()1انديشه اسالمي)

 9کالس

 سه شنبه

 هفته اول ( 9)-روانشناسي

 1کالس -دکتر جابرقادری
 فیزيک عمومي)ت(

 3کالس -دکتر حسیني

 کلیات آناتومي)ت(

 6کالس -دکتر ژاله

 کلیات آناتومي)ع(

 سالن موالژ

 دکتر ژاله

 

 چهارشنبه
 ()خواهران( 1تربیت بدني)

 خانم نجفي -سالن فجر فارابي

 هفته اول 9 –زبان عمومي 

 فیزيک عمومي)ع( 11کالس-خانم حقي

 دکتر حسیني -آزمايشگاه

 عمومي)ع(فیزيک 

 آزمايشگاه -دکتر حسیني
 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:           سوم:  ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 شناخت دستگاههای پزشکي هسته ای)ت( 

 14کالس -دکتر صالحي

 شناخت دستگاههای پزشکي هسته ای)ت وع(

 آزمايشگاه  و14کالس-دکتر صالحي

 راديوبیولوژی

 14کالس -دکتر حسیني

 ادبیات 

 4کالس -آقای کرم سیما

  يکشنبه
   

 دوشنبه

11/11-11/9 

 ()ع( 1روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر نظری -امام رضا)ع(()م.آ.د. 

11/14-11/11 

  ()ت(1های اختصاصي پزشکي هسته ای)روش

 دکتر نظری -)م.آ.د. امام رضا)ع((

 
 

 هفته دوم(9)-تصويربرداری فراصوت  وکاربرد آنها درپزشکي

 1کالس -خانم امیری

 (هفته دوم 9) -ادبیات

 4کالس -آقای کرم سیما

 سه شنبه

 (خواهران(1انديشه اسالمي)

 11کالس -دکتر کهريزی
 

 )ت((1اصول و مباني راديولوژی تشخیصي)

 14کالس -دکتر صالحي
 

 ( ت و ع()1اصول و مباني راديولوژی تشخیصي)

 آزمايشگاهو 11کالس -دکتر صالحي

 شناخت دستگاه های پزشکي هسته ای )ع(

 دکتر صالحي -آزمايشگاه

 ()خواهران( 1انديشه اسالمي)

 13کالس -آقای اسدی

 

 ()برادران( 1انديشه اسالمي)

 9کالس -دکتر کرمي

 

     چهارشنبه



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:          : پنجم    ترم          :کارشناسي پیوسته پزشکي هسته ای     رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 آقای زرين فام-تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس
 

 داروسازی هسته ای )ت(

  3کالس -دکتر ورمیرا

11/13-11/11 

 (ت وعمباني پردازش ديجیتال تصاوير وترکیب آنها)

 سیا منصوری دکتر-مرکز کامپیوتر

 مباني پردازش ديجیتال تصاوير وترکیب آنها

 هفته اول( 9)-)ت وع(

 سیامنصوریدکتر -مرکز کامپیوتر
 

 آقای صبوری-ان(تاريخ امامت)برادر

 9کالس
 

 

 يکشنبه
 داروسازی هسته ای )ع(

 آزمايشگاه -دکتر ورمیرا

 دکتر کهريزی–انقالب اسالمي)خواهران(

 9کالس

 کنترل کیفي دستگاه های  پزشکي هسته ای )ع(

  آزمايشگاه -دکتر صالحي ذهابي

 انقالب اسالمي )خواهران(

 1کالس -پهلوانخانم ده 

 انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس -آقای زرين فام

 دوشنبه

11/11-11/9 

 ()ت( 3روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر نظری -)م.آ.د. امام رضا)ع(( 

11/11-11/11 

 ()ع(3روشهای اختصاصي پزشکي هسته ای)

 دکتر نظری -)م.آ.د. امام رضا)ع((

  

 

 

 سه شنبه

 -کیفي دستگاه های پزشکي هسته ای)ت( کنترل

  11کالس -دکتر صالحي-هفته اول( 9)
  

 

 

 چهارشنبه

 اصول تصوير برداری مقطعي درپزشکي

 14کالس -دکتر الماسي
 

 
 (1کارآموزی در عرصه)

 

 کارآموزی در عرصه ) مهارتهای بالیني( پنجشنبه

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:             هفتم:  ترم              پزشکي هسته ای:کارشناسي پیوسته  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

   کــارآمــوزی شــنبه

   کــارآمــوزی يکشنبه

  کــارآمــوزی دوشنبه
 

  کــارآمــوزی شنبهسه 
 

 کــارآمــوزی چهارشنبه
  

 کــارآمــوزی پنج شنبه
  

 

 
 

  



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:          : اول    ترم          :کارشناسي پیوسته راديولوژی      رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
  فیزيک عمومي )ت(

 11کالس -خدامرادیدکتر 

 فیزيولوژی)ت( 

 دکتر سید ارشاد ندايي -11کالس

 فیزيولوژی)ع(

 دکتر سید ارشاد ندايي -آزمايشگاه

 فیزيک عمومي)ع(

 دکتر خدامرادی -آزمايشگاه

 يکشنبه
 ع(و آشنايي با فن آوری نوين اطالعات )ت 

 آقای پور اسد -مرکز کامپیوتر

 رياضیات عمومي 

 11کالس  -خانم حقي

 زبان عمومي

 11کالس –خانم حقي 
 

 دوشنبه

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 11کالس -دکتر کهريزی
 

آشنايي با فن آوری نوين اطالعات)ت وع( 

 هفته اول( 9)-

 آقای پوراسد - مرکز کامپیوتر 

1-1 

 ( )ت و ع(1آناتومي)

 و سالن موالژ( 11 )کالس

 دکتر ژاله
 

 ()خواهران(1انديشه اسالمي ) 

 13کالس-دکتر بهرامي

 
 ()برادران( 1انديشه اسالمي )

 9کالس -آقای ملکیان

 سه شنبه
 
 

 زيست سلولي

دکتر کمال ويسي  -دکتر داود رضا زاده

 1کالس

 ثبت ونمايش تصاوير در پزشکي 

 4کالس-آقای توحیدنیا
 

 چهارشنبه

 توانمند سازی رواني، اجتماعي

 هفته 4به مدت 11/1/99اداره مشاوره از 

 13کالس

 هفته اول( 9 )–زبان عمومي 

 11کالس -خانم حقي

  

 

 



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : سوم          ترم:کارشناسي پیوسته راديولوژی             رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه
 (خواهران)( 1تربیت بدني )

 خانم حجتي –سالن فجر فارابي 

 

 هفته دوم(9)-بهداشت عمومي

 1کالس -آقای فخری

 کارآموزی يکشنبه
 مراقبت از بیمار در بخش تصوير برداری پزشکي)ع(

 آقای توحیدنیا -پراتیک

 

 هفته دوم( 9)-(1روش های پرتونگاری)

 1کالس -توحیدنیاآقای 

 دوشنبه
 
 

11/13 -11/11 

 زبان تخصصي واصطالحات پزشکي

 1کالس -دکتر عیوضي
 

 ( برادران1تربیت بدني )

 آقای رمضاني – سالن فجر فارابي
 

 سه شنبه

 (()خواهران1انديشه اسالمي)

 11کالس -دکتر کهريزی
 

 ()ت(3آناتومي)

 1کالس -دکتر خاني

 هفته اول( 9) -فیزيک پرتوشناسي تشخیصي

 1کالس -حسینيدکتر  -دکتر نجفي

  ()خواهران(1انديشه اسالمي ) 

 13کالس -آقای اسدی

 (()برادران1انديشه اسالمي) 

 9کالس -دکتر کرمي

 چهارشنبه
 (1روش های پرتونگاری)

 1کالس-آقای توحیدنیا
 

 فیزيک پرتوشناسي تشخیصي 

 نيدکترحسی -فيدکتر نج

 1کالس
 

-مراقبت از بیمار در بخش تصوير برداری پزشکي)ت(

 1کالس -آقای توحیدنیا -هفته اول( 9)
 

  
 

 



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:         : پنجم ترم          :کارشناسي پیوسته راديولوژی   رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 دکتر کهريزی-تاريخ امامت)خواهران(

 13کالس
تعمیر و نگهداری مقدماتي دستگاههای 

 راديولوژی )ت و ع(

 (آزمايشگاهو 11 الس)ک -دکتر دهلقي

11/13 -11/11 

  

 آقای صبوری – تاريخ امامت)برادران(

 9کالس

  يکشنبه

 انقالب اسالمي) خواهران(

 4کالس -خانم نظری
 

 (گروه راديولوژی 1ارزيابي تصاوير پزشکي )

 1کالس
 

 انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس -آقای زرين فام

 کارآموزی دوشنبه

 

 (هفته دوم 9) –مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني 

 1کالس -دکتر صفری

 کارآموزی سه شنبه

 کاربرد رايانه  در تصوير برداری پزشکي )ت وع(

 مرکز کامپیوتر -سیامنصوریدکتر 

 

 کاربرد رايانه  در تصوير برداری پزشکي )ت وع(

 مرکز کامپیوتر -سیامنصوریدکتر 

 چهارشنبه
 MRIستم تصوير برداریاصول فیزيکي سی

 دکتر معصومه رستم پور -11کالس

 اسکنCTتکنیک وجنبه های بالیني

 13کالس -آقای مولودی -خانم امیری

 وويژگي  های مواد کنتراست زاآشنايي  با ساختمان 

 13کالس -آقای مولودی

 (هفته اول  9 )–مديريت بیمارستاني ورفتار سازماني 

 13کالس -آقای فخری

 

 

 



 «              برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   :  هفتم              ترم:کارشناسي پیوسته راديولوژی               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

  کارآموزی دوشنبه
 

 کارآموزی سه شنبه
 

 

   کارآموزی چهارشنبه

   کارآموزی شنبهپنج

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:         دوم:  ترم:کارشناسي ناپیوسته راديولوژی          رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 تاريخ امامت)خواهران(

 ( گروه راديولوژی1ارزيابي تصاوير پزشکي ) 1کالس -خانم ملکي پور

 13کالس -م.آ.د امام رضا )ع(

 13کالس –بیماری شناسي 

 آقای صبور

 

 

 (تاريخ امامت)برادران 

 1کالس –آقای امیر فاضلي 

 يکشنبه

 تصويربرداری با امواج فراصوتي پزشکي)ت(

 13کالس -دکتر صالحي

 

 انقالب اسالمي)خواهران(

 9کالس -دکتر کهريزی
 اسکن CTفیزيک، تکنیک  وجنبه های بالیني

 14کالس -خانم امیری
 انقالب اسالمي )برادران( 

 1کالس -آقای کیاني

 

 دوشنبه
 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ت(

 14کالس -دکتر خدامرادی

 دوزيمتری پرتوهای يونیزان)ع(

 دکتر خدامرادی -آزمايشگاه

 اسکن  CTفیزيک، تکنیک و جنبه های بالیني  

 اول(هفته  9) 13کالس  -خانم امیری
 روش های پرتونگاری  تخصصي

 14کالس -آقای توحیدنیا
-تصويربرداری با امواج فراصوتي پزشکي )ت(

 هفته دوم( 9) 

 13کالس -دکتر صالحي

     سه شنبه

 عملي کار عملي کار چهارشنبه

 



 «              دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه هفتگي »

 99-99-1نیمسال:                چهارم:   ترمپیوسته راديولوژی               نا :کارشناسي رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

  کارآموزی دوشنبه
 

 کارآموزی سه شنبه
 

 

   کارآموزی چهارشنبه

   کارآموزی شنبهپنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:            اول : ترم           کارشناسي ارشد ناپیوسته راديوبیولوژی وحفاظت پرتويي    : رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 واحد 1روش تحقیق 

 واحد مسئول ثبت نمره 1  دکتر صفری

 واحد1/1دکتر شیاني 

 واحد 1/1دکتر مسعود نجفي 

 1کالس

 

 ژنتیک 

 9کالس -دکتر جلیلیان

اصول فیزيکي دستگاه های علوم 

 واحد 1آزمايشگاهي

 1کالس -دکتر خدامرادی

 واحد 1اطالع رساني پزشکي 

 1کالس-دکتر محمدی

 

 

 يکشنبه
 واحد 1آمار زيستي

 3کالس -دکتر شهسواری

 واحد 1زبان تخصصي 

 9کالس -دکتر عیوضي

 واحد 1بیولوژی سلولي مولکولي 

دکتر اکبری  -دکتر ياری -دکتر ژاله

 16کالس 

 

 هفته دوم( 9بیولوژی سلولي مولکولي)

دکتر اکبری  -دکتر ياری –دکتر ژاله 

 11کالس

  دوشنبه

 

 

 

  

  سه شنبه

 

 

 

  

  چهارشنبه

 

 

 

  



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»    

 99-99-1نیمسال:            سوم : ترم   کارشناسي ارشد ناپیوسته راديوبیولوژی وحفاظت پرتويي            : رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 هفته اول( 9راديوبیولوژی)

 دکتر مجتبي حسیني –گروه راديولوژی 

 

 کاربرد منابع پرتوزا

 دکتر صالحي -دکتر خدامرادی

 16کالس –دکتر حسیني 

 

 

 

 

 هفته دوم( 9کاربرد منابع پرتوزا)

 دکتر صالحي -دکتر خدامرادی

 16کالس –دکتر حسیني 

 يکشنبه

 (1حفاظ سازی )

 دکتر حسیني -دکتر خدامرادی

 16کالس

 (1بنیادی )آسیب شناسي  پرتويي سلولي 

 16کالس -دکتر مسعود نجفي

1-1 

 1کالس –( 3بیودوزيمتری )

 دکتر مسعود نجفي -دکتر خدامرادی

 

  دوشنبه

 

 

 

  

  سه شنبه

 

 

 

 

  

  چهارشنبه

 

 

 

  

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:       : اول    ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 شیمي عمومي )ت(

 1کالس -دکتر ارکان

 

 آزمايشگاه شیمي عمومي)ع(

 آزمايشگاه -ارکاندکتر               

 

 آزمايشگاه شیمي عمومي)ع(

 آزمايشگاه-دکتر ارکان 

 

 

 ادبیات

 4کالس -آقای کرم سیما

   يکشنبه
 

 (مختلط1انديشه اسالمي)

 9کالس -آقای زرين فام

 

 زيست شناسي سلولي و مولکولي)ت(

 4کالس–دکتر نعمتي  -دکتر رضواني

 دوشنبه

 فیزيک عمومي

 آزمايشگاه -دکتر خدامرادی

 

 ()خواهران( 1تربیت بدني )

 خانم ترک –سالن فجرفارابي 

 

 ()برادران(1تربیت بدني )

 آقای رمضاني -سالن فجرفارابي 

 

 

 هفته دوم(9)-ادبیات

 4کالس -آقای کرم سیما

 سه شنبه

 آناتومي)ت( 

 1کالس -دکتر ژاله

 

 فیزيک عمومي)ت(

 4کالس-دکتر خدامرادی

6-1 

 زيست سلولي ومولکولي)ع(

 آزمايشگاه -دکتر نعمتي  -دکتر رضواني
 

 چهارشنبه

 

 آناتومي)ع(

 سالن موالژ -دکتر ژاله

 

 توانمند سازی رواني، اجتماعي

 هفته 4به مدت 11/1/99اداره مشاوره از 

 13کالس

  

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : سوم       ترم        )بین الملل(:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 روانشناسي

 4کالس -یاحمددکتر 

 

 ()برادران(1تربیت بدني )

 آقای اختراعي -سالن فجر فارابي
 

 زبان عمومي

 11کالس -خانم حقي

 

 

 يکشنبه
 ايمني شناسي پزشکي)ت(

 11کالس -آقای پورمند

 )ت((1بیوشیمي پزشکي)

 -دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 13کالس -دکتر حمید نعماني

 

 هفته اول(9)-()ت(1ايمني شناسي)

 13کالس -آقای پورمند

 مات آزمايشگاهمقد

 دکتر صبا-دکتر سهرابي-دکتر ملکي

  16کالس

 دوشنبه

 )ت(هفته اول( 9) -(1پزشکي )بیوشیمي 

-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 4کالس -دکتر حمید نعماني
 ()خواهران(1تربیت بدني )

 خانم ترک -سالن فجر فارابي

6-1 

 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي)

 آزمايشگاه

 دکتر حمید نعماني-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی
 هفته دوم( 9)–زبان عمومي 

 4کالس -خانم حقي

 سه شنبه
 ()ت(1انگل شناسي )

 4کالس –آقای سلیمي 

 ()ع(1آزمايشگاه انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه

 ()ع( 1انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه
  

 چهارشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه 

 آقای پورمند

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه

 آقای پورمند

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه

 آقای پورمند

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه

 آقای پورمند
 

 

 
 



 
 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:        : سوم    ترم  :کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 روانشناسي

 4کالس -دکتر احمدی

 
 

 زبان عمومي

 11کالس -خانم حقي

 

 

 يکشنبه
 ايمني شناسي پزشکي)ت(

 11کالس -آقای پورمند

 )ت((1بیوشیمي پزشکي)

 -دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 13کالس-دکتر حمید نعماني

 

 هفته اول(9)-()ت(1ايمني شناسي)

 ()مختلط(1اسالمي) انديشه 13کالس-آقای پورمند

 9کالس -دکتر صادقي

 

 دوشنبه

 هفته اول( 9) -(1) )ت(بیوشیمي پزشکي

-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

  4کالس-دکتر حمید نعماني

6-1 

 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي)

 آزمايشگاه

 دکتر حمید نعماني-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی
 (دوم هفته 9)–زبان عمومي 

 4کالس -خانم حقي

 سه شنبه
 ()ت(1انگل شناسي )

 4کالس -آقای سلیمي

 ()ع(1آزمايشگاه انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه

 ()ع( 1انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه
  

 چهارشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای پورمند -آزمايشگاه 
 

 (ايمني شناسي پزشکي)ع

 پورمندآقای  -آزمايشگاه
 

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای پورمند -آزمايشگاه
 

 

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای پورمند -آزمايشگاه
 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : پنجم              ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي               رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 فارماکولوژی

 11کالس -دکتر فخری

 ()برادران(1تربیت بدني)

 آقای اختراعي–سالن فجرفارابي  
 

 11کالس-آقای امیرفاضلي-تاريخ امامت)خواهران(

 13کالس-آقای زرين فام-تاريخ امامت)برادران(

 يکشنبه
 ( )ت(1خون شناسي )

 11کالس -صبادکتر  -دکتر ملکي

 باکتری شناسي )ع(

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه 

 

 باکتری شناسي)ع(

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه 

 

 13کالس-خانم نظری-انقالب اسالمي)خواهران(

 11کالس-آقای زرين فام-انقالب اسالمي)برادران(

 دوشنبه

 باکتری شناسي پزشکي )ت(

 11کالس -دکتر سهرابي

 

 ()ت( 1بیوشیمي  پزشکي )

 دکتر هادی مظفری

 11کالس -دکتر نايب علي رضواني

 اصول فني ونگهداری تجهیزات 

 11کالس -دکتر رضواني -هفته اول(9)

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه 

 هفته دوم 9هفته اول از  4

 11کالس-دکتر رضواني
 

 سه شنبه

 
  هفته اول( 9)-ژنتیک

 11کالس -دکتر جلیلیان

 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي) -6-1

 آزمايشگاه دانشکده پزشکي

 دکتر امیر کیاني -دکتر فريبرز بهره مند

 11کالس -باکتری شناسي تئوری

 دکتر سهرابي -(هفته دوم 9)
 

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه 

 هفته دوم 9هفته اول از  4

 11کالس –دکتر صفری 

 

 چهارشنبه
 ()ع(1شناسي)خون 

 دکتر صبا -دکتر ملکي -آزمايشگاه

 )ع( (1خون شناسي)

 دکتر صبا -دکتر ملکي -آزمايشگاه 
 

 ()خواهران(1تربیت بدني )

 خانم شاکری -سالن فجر فارابي
 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : هفتم        ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 9-13 ايام هفته

 کارآموزی شــنبه
 

 

 يکشنبه
 کارآموزی

 
 

 دوشنبه
 کارآموزی

 
 

 سه شنبه
 کارآموزی

 
 

 چهارشنبه
 کارآموزی

  

     



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : دوم       ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 ()ت(1باکتری شناسي پزشکي)

 9کالس -دکتر سهرابي

 ()ع(1آزمايشگاه باکتری شناسي پزشکي)

 دکتر سهرابي-آزمايشگاه

 ()ع(1) آزمايشگاه باکتری شناسي پزشکي

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه

 تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس -آقای امیرفاضلي
 

 امت)برادران(تاريخ ام

 13کالس -آقای زرين فام

    يکشنبه

 انقالب اسالمي)خواهران(

 13کالس -خانم نظری

 انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس-آقای زرين فام

  دوشنبه

 اول( هفته 9)()ت(1خون شناسي)

 3کالس -دکتر ملکي -دکتر صبا

 ()ع(1خون شناسي )

 (6-1) 

  آزمايشگاه -دکتر ملکي -دکتر صبا

 سه شنبه
 هفته اول( 9)-()ت(1قارچ شناسي پزشکي )

 3کالس -دکتر میکائیلي

 ()ع(1قارچ شناسي پزشکي )

 دکتر میکائیلي -آزمايشگاه

 ()ت(1خون شناسي )

 3کالس -دکتر صبا -دکتر ملکي

 

 

 چهارشنبه
 ()ت(1حشره شناسي) انگل شناسي و

 3کالس -آقای سلیمي -دکتر سلیمي

 ()ع(1انگل شناسي وحشره شناسي)

 آقای سلیمي -دکتر سلیمي -آزمايشگاه

 (1متون انگلیسي پزشکي )

 3کالس -دکتر سهرابي
 

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : چهارم       ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 31/1- 31/11 ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

 يکشنبه

 خانم کريمي-کاربرد رايانه کارآموزی

 مرکز کامپیوتر

1-1 

 

 دوشنبه

 کارآموزی

  

 سه شنبه
 کارآموزی

 
 

 چهارشنبه
 کارآموزی

  

 



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : اول               ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
 شهسواریدکتر -آمار حیاتي  مقدماتي

 16کالس 

 رياضیات 

 1کالس -خانم حقي

1-1 
 مباني کامپیوتر و آزمايشگاه مباني کامپیوتر 

 HITسايت  -خانم کرمي

 يکشنبه
 اصول مديريت

 6کالس -دکتر کرمي متین
 مباني اپیدمیولوژی

 1کالس-دکتر عبدلي
 آناتومي 

  وسالن موالژ 11کالس -دکتر ژاله

 دوشنبه

 ()خواهران(1)انديشه اسالمي 

 توانمندسازی رواني، اجتماعي 11کالس-دکتر کهريزی

 13کالس -اداره مشاوره

 هفته 4به مدت  11/1/99از 
 ()برادران(1تربیت بدني ) 

 آقای رمضاني -سالن فجرفارابي 
 

 دانش خانواده وجمعیت )خواهران(

 11کالس -خانم حسیني

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 13کالس -دکتر بهرامي

 دانش خانواده وجمعیت)برادران(

 13کالس -دکتر کرمي
 ()برادران(1انديشه اسالمي ) 

 9کالس -آقای ملکیان
 

  سه شنبه
 فیزيولوژی

 1کالس-دکتر سید ارشاد ندايي

 ()خواهران(1تربیت بدني)

 خانم جاويد -سالن شهدا
 

 

 چهارشنبه

 هفته اول( 9)–فیزيولوژی 
    1کالس -ارشاد نداييسید 

 



 «        برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
 برنامه نويسي کامپیوتر 

 (HIT)سايت -دکتر عباسي 

 (1فناوری اطالعات سالمت)

 1کالس -مييخانم کر

 (1)مديريت اطالعات سالمت 

  1کالس-خانم نوری

 يکشنبه
 IT(1)زبان اختصاصي

 1کالس -دکتر عباسي

 داروشناسي

 1کالس -دکتر سحر جمشیدی
 

 بیماری شناسي اختصاصي

 1کالس -آقای صبور

 هفته اول( 9) –مديريت اطالعات سالمت در بحران 

 3کالس -دکتر محمدی

 ( دوم هفته 9) -برنامه نويسي کامپیوتر

 3کالس و HITسايت -دکتر عباسي

   دوشنبه
 

 

 سه شنبه

 دکتر کهريزی-(()خواهران1انديشه اسالمي)
 11کالس

سیستم های رايج طبقه بندی بیماريها و اقدامات 
 وع()ت (1پزشکي)

 HITسايتو  1کالس  –دکتر محمدی 

 اصول مديريت فردی و محیط کار
 1کالس -دکتر کرمي متین

 

 آقای اسدی-(()خواهران1انديشه اسالمي ) 
 13کالس

 دکتر کرمي-()برادران(1انديشه اسالمي )
 9کالس

 چهارشنبه

 
 
 
 

   

 



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : پنجم              ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 آقای زرين فام-تاريخ امامت)خواهران(

 (3بیماری شناسي اختصاصي) 11کالس

 اسفندياری خانم -آقای صبور

 1کالس

 سیستم های طبقه بندی تخصصي و قانونگذاری

 دکتر محمدی-هفته اول(9)بین المللي )ت و ع( 

 HITوسايت  1کالس
 مديريت فناوری در حوزه سالمت

 9کالس-خانم نوری
 هفته دوم( 9) –روش تحقیق  

 1کالس -دکتر مهدی مرادی نظر

 

 آقای صبوری-تاريخ امامت)برادران(

 9کالس
 

 يکشنبه

سیستم های طبقه بندی تخصصي و 

 قانونگذاری بین المللي )ت و ع(

 HITوسايت  1کالس -دکتر محمدی

 (1انفورماتیک سالمت)
 11کالس -خانم کريمي

 روش تحقیق

 11کالس -دکتر مهدی مرادی نظر

 
 

   دوشنبه
 ()عHIM(1)زبان اختصاصي

 HITسايت  -دکتر محمدی
 

 سه شنبه
 پرداخت در نظام سالمت بیمه و نظام های

 16کالس -دکتر محمدی

 مباني حسابداری و اقتصاد در سالمت
 16کالس -دکتررضايي

 

 هفته اولHIM(1()9 )زبان اختصاصي

 16کالس -دکتر محمدی

 
 آقای صبور-(1بیماری شناسي اختصاصي )

 16کالس -(هفته دوم 9) 

     چهارشنبه



 «  برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:                هفتم:  ترم:کارشناسي پیوسته فناوری اطالعات سالمت               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

  کارآموزی شــنبه
 

 يکشنبه

 کارآموزی

 
 
 

 

 13کالس -خانم نظری-انقالب اسالمي)خواهران(

 -آقای زرين فام-انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس

   کارآموزی دوشنبه

 سه شنبه

 
 

 کارآموزی

 
 

  

 چهارشنبه

 

 کارآموزی

 
 
 

  

 

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1: دوم                نیمسال:  ترم:کارداني فوريتهای پزشکي        رشته
 

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه

 

 زبان عمومي

 11کالس -خانم حقي

 هفته اول(  9)-بهداشت عمومي 

 1کالس -آقای فخری

 هفته دوم( 9)-(1ترومای)

 1کالس -آقای پورمیرزا

 کارآموزی کارآموزی يکشنبه

 احیا پايه

 1کالس -آقای گودرزی

 دوشنبه

 

 

 آقای گودرزی-هفته اول(9فوريتهای محیطي)

 آيین زندگي 1کالس

 1کالس -دکتر صادقي

 آقای گودرزی-هفته دوم(9()1ترومای) 

 1کالس
(هفته دوم 9) -زبان عمومي  

4کالس -خانم حقي  

 سه شنبه

 (1فوريت های داخلي)

 1کالس-آقای صبور

 

 

  

 چهارشنبه

 هفته  اول( 9)-نشانه شناسي ومعاينات بدني)ت وع(

 وپراتیک 1کالس -آقای پورمیرزا

 داروشناسي

 1کالس -دکتر فخری

 احیاء قلبي ريوی پايه)ت وع(

 (1داخلي)فوريت های  آقای گودرزی-1وکالس پراتیک

 1کالس -آقای نادری پور

 
 هفته دوم(9ات بدني)نشانه شناسي و معاين

 و پراتیک 1کالس -آقای نادری پور



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 99-99-1: چهارم                نیمسال:  ترم:کارداني فوريتهای پزشکي        رشته

 

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه

 ادبیات فارسي

  4کالس -آقای مرادی

 

 کارآموزی يکشنبه

(هفته اول 9)-ادبیات فارسي  

  4کالس -آقای مرادی

 

 

 کارآموزی دوشنبه

 

 کارآموزی سه شنبه

 

 

 ا

 

 کارآموزی چهارشنبه

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1: دوم           نیمسال:  ترم:کارشناسي ناپیوسته فوريتهای پزشکي        رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11  ايام هفته

   شــنبه

  

 يکشنبه

 شناخت بیماری ها

 11کالس-آقای صبور

 

 انقالب اسالمي )برادران(

 1کالس -کیاني آقای

 هفته دوم()ت و ع(9اورژانس های محیطي)

 و پراتیک(11آقای گودرزی)کالس 

 هفته اول( 9)-مراقبت درجابه جايي وانتقال)ت وع(

 آقای پورمیرزا– 11پراتیک و کالس

 هفته دوم (  9)-آمار زيستي )ت وع(

 11کالس -دکتر شايان مصطفايي

 دوشنبه

 هفته اول ( 9)-ونوزادانبیماری های اطفال 

 11کالس -دکتر عباسي

 

 روش تحقیق )ت وع(

 11کالس -دکتر غالمرضا عبدلي

 

 هفته اول( 9()1فوريت های داخلي پیشرفته)

 11کالس -(11/1آقای نادری پور)

 هفته دوم( 9)-احیاء قلبي ريوی پیشرفته 

 11کالس -(1/1آقای نادری پور)

 

 هفته دوم( 9) -وع(احیای قلبي ريوی پیشرفته)ت 

 وپراتیک 11کالس  خانم سیفي

 کارآموزی سه شنبه

 

 داروشناسي 

 1کالس -دکتر فخری

 

 چهارشنبه

 کارآموزی

 هفته اول( 9)-بیماری های زنان وزايمان)ت وع(

 خانم اسفندياری-و پراتیک 1کالس 

 

 (هفته دوم 9)-(1فوريت های داخلي پیشرفته)

 1کالس -آقای صبور

 هفته دوم( 9)-احیاء قلبي ريوی پیشرفته 

 1کالس -آقای پورمیرزا

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1: چهارم               نیمسال:  ترم:کارشناسي ناپیوسته فوريتهای پزشکي        رشته
 

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11  ايام هفته

 کارآموزی کارآموزی شــنبه

 کارآموزی کارآموزی يکشنبه

 کارآموزی دوشنبه

 تاريخ فرهنگ وتمدن)برادران(

 کارآموزی 4کالس -حسین زرين فامآقای 

 کارآموزی کارآموزی سه شنبه

 چهارشنبه
 کارآموزی کارآموزی

 

 



 «      برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : اول               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 هفته اول( 9)-)ت(مهارت های پرستاری وکار در اتاق عمل 

 خانم سیفي – 11کالس

 هفته اول( 9) –اخالق حرفه ای

 4کالس -خانم دارابي
 ادبیات 

 4کالس -آقای مرادی
 

  

 يکشنبه
 ( )خواهران( 1تربیت بدني )

 خانم سقايي –سالن شهدا 

 ()برادران(1تربیت بدني )
 آقای اختراعي -سالن فجرفارابي

 هفته اول 9 –ادبیات 

 مرادی آقای-4کالس

 

 
 

 دوشنبه

 11کالس -دکتر کهريزی-()خواهران(1انديشه اسالمي )
 ( اولهفته 9) -میکروب شناسي )ع(

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه
 ()ع(1آناتومي)

هفته اول(  9جلسه اول ترم از4)

 13کالس -دکتر بهرامي-(خواهران()1انديشه اسالمي)  دکتر خاني-سالن موالژ
 

 

 9کالس -آقای ملکیان–( برادران()1اسالمي)انديشه 
 

 

 سه شنبه
 فیزيک پزشکي )ت وع(

 دکتر حسیني -11کالس

 میکروب شناسي )ت(

 دکتر سهرابي -11کالس

 )ت و ع(( 1آناتومي )

 سالن موالژو 11کالس 

 دکتر خاني

 

 چهارشنبه
 مهارت های  پرستاری وکار دراتاق عمل )ت وع(

 خانم سیفي-وپراتیک 11کالس

 توانمند سازی رواني، اجتماعي 

 هفته 4به مدت  11/1/99اداره مشاوره از 

 13کالس

 ( )ت وع(1فیزيولوژی )

 دکتر علي اشرف گوديني

 وآزمايشگاه 11کالس
 

 

 



 «       برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»                            

 99-99-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 (1بیماريهای داخلي جراحي ) کارآموزی شــنبه

 1کالس -خانم خالديان

 نشانه شناسي و معاينات بالیني 

 پورمیرزا-نادری پور-صبورآقايان 

 1کالس

 کارآموزی کارآموزی يکشنبه

    دوشنبه

 نشانه شناسي و معاينات بالیني 

 هفته دوم 9هفته اول از  1

 پورمیرزا-نادری پور-آقايان صبور

 1کالس

 سه شنبه

 ( )خواهران( 1انديشه اسالمي )

 11کالس -دکتر کهريزی
 

 

  1بیهوشي

 1کالس -آقای عزتي
 

 پزشکي واژه شناسي

 1کالس -آقای عزتي
 

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 13کالس-آقای اسدی

 ( )برادران( 1انديشه اسالمي )

 9کالس -دکتر کرمي

  چهارشنبه

 1کالس -بیوشیمي  بالیني

 دکتر سهیال اسدی-دکتر لیدا حق نظری
 

 (هفته اول 9 )-(1بیماری های داخلي جراحي )

 1کالس -خانم جاللوندی

 -آقای عزتي-هفته اول(9()1بیهوشي)

 1کالس

 



             « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 99-99-1نیمسال:   : پنجم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 آقای زرين فام-تاريخ امامت )خواهران(

 11کالس

 ()برادران(1تربیت بدني)

 آقای اختراعي -سالن فجر فارابي

 ()خواهران (1تربیت بدني)

 خانم مرادی -سالن فجرفارابي

 

 

 

 )ت و ع( (1)فوريتهای پزشکي

 وپراتیک 14کالس -آقای گودرزی
 

 آقای صبوری–تاريخ امامت )برادران( 

 9کالس

 يکشنبه
 روش تحقیق درعلوم پزشکي 

 14کالس -دکتر رويا صفری

 انقالب اسالمي )خواهران( 
 4کالس-خانم نظری

 

 زبان تخصصي

 14کالس -سجاد حسینيآقای 
 انقالب اسالمي )برادران( 

 11کالس -آقای زرين فام

 هفته دوم(9)-آمار زيستي 

 13کالس -دکتر شهسواری
 

 کارآموزی دوشنبه
 (4بیهوشي)

 14کالس -خانم خالديان

 ()ع()پراتیک(1فوريتهای پزشکي)

 هفته اول  9 – آقای گودرزی

 

 کارآموزی سه شنبه

 خانم خالديان-هفته اول(9()4بیهوشي)

 14کالس

 

 آقای کاويان نژاد-هفته دوم(9زبان تخصصي)

 14کالس

   کارآموزی چهارشنبه

 



 «پیراپزشــکيبرنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده »

 99-99-1نیمسال:   : هفتم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

   کارآموزی دوشنبه

  کارآموزی سه شنبه
 

   کارآموزی چهارشنبه

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:                 دوم:  ترمپیوسته هوشبری              نا:کارشناسي  رشته

 16 – 19ساعت  14 – 16ساعت  11/11-11/11ساعت  11/9 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
 فیزيوپاتولوژی

 6کالس -خانم خدادادی

 هفته اول(9فیزيوپاتولوژی)
 6کالس -خانم ريزه وندی

 هفته اول( 9) –داروشناسي 

 6کالس -دکتر فرزايي

 آقای امیرفاضلي-تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس

 هفته دوم(9فیزيوپاتولوژی)
 6کالس -خانم جاللوندی

 
 آقای زرين فام-تاريخ امامت)برادران(

 13کالس

 يکشنبه
 بیهوشيمراقبت پس از 

 9کالس -خانم سیفي

 داروشناسي 

 6کالس -دکتر فرزايي

 روانشناسي

 6گالس -دکتر احمدی

 خانم نظری-انقالب اسالمي)خواهران(

 13کالس

 آقای زرين فام-انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس

   دوشنبه

 

 

 آقای عزتي-هفته دوم(9مديريت در بیهوشي)

 6کالس

 کارآموزی   سه شنبه

 کارآموزی کارآموزی چهارشنبه



 
 

 


