
 «     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

 


