
 «      برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:   : اول               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 هفته اول( 8)-)ت(مهارت های پرستاری وکار در اتاق عمل 

 خانم سیفي – 11کالس

 هفته اول( 8) –اخالق حرفه ای

 1کالس -خانم دارابي
 ادبیات 

 1کالس -آقای مرادی
 

  

 يکشنبه
 ( )خواهران( 1تربیت بدني )

 خانم سقايي –سالن شهدا 

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

 هفته اول 8 –ادبیات 

 مرادی آقای-1کالس

 

 
 

 دوشنبه

 11کالس -دکتر کهريزی-()خواهران(1انديشه اسالمي )
 ( اولهفته 8) -میکروب شناسي )ع(

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه
 ()ع(1آناتومي)

هفته اول(  8جلسه اول ترم از1)

 11کالس -دکتر بهرامي-(خواهران()1انديشه اسالمي)  دکتر خاني-سالن موالژ
 

 

 8کالس -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 1به مدت  11/1/98اداره مشاوره از 

 11کالس

 ( )ت وع(1فیزيولوژی )

 دکتر علي اشرف گوديني

 وآزمايشگاه 11کالس
 

 

 



 «       برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»                            

 98-99-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -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 8هفته 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 )

 11کالس-آقای اسدی

 ( )برادران( 1انديشه اسالمي )

 8کالس -دکتر کرمي

  چهارشنبه

 1کالس -بیوشیمي  بالیني

 دکتر سهیال اسدی-دکتر لیدا حق نظری
 

 (هفته اول 8 )-(1بیماری های داخلي جراحي )

 1کالس -خانم جاللوندی

 -آقای عزتي-هفته اول(8()1بیهوشي)

 1کالس

 

 



             « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 98-99-1نیمسال:   : پنجم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -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 11کالس -آقای گودرزی
 

 آقای صبوری–تاريخ امامت )برادران( 

 8کالس

 يکشنبه
 روش تحقیق درعلوم پزشکي 

 11کالس -دکتر رويا صفری

 انقالب اسالمي )خواهران( 
 1کالس-خانم نظری

 

 زبان تخصصي

 11کالس -سجاد حسینيآقای 
 انقالب اسالمي )برادران( 

 11کالس -آقای زرين فام

 هفته دوم(8)-آمار زيستي 

 11کالس -دکتر شهسواری
 

 کارآموزی دوشنبه
 (1بیهوشي)

 11کالس -خانم خالديان

 ()ع()پراتیک(1فوريتهای پزشکي)

 هفته اول  8 – آقای گودرزی

 

 کارآموزی سه شنبه

 خانم خالديان-هفته اول(8()1بیهوشي)

 11کالس

 

 آقای کاويان نژاد-هفته دوم(8زبان تخصصي)

 11کالس

   کارآموزی چهارشنبه

 

 



 «پیراپزشــکيبرنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده »

 98-99-1نیمسال:   : هفتم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

   کارآموزی يکشنبه

   کارآموزی دوشنبه

  کارآموزی سه شنبه
 

   کارآموزی چهارشنبه

 
 
 
 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 98-99-1نیمسال:                 دوم:  ترمپیوسته هوشبری              نا:کارشناسي  رشته

 11 – 18ساعت  11 – 11ساعت  11/11-11/11ساعت  11/8 -11/11ساعت  ايام هفته

 شــنبه
 فیزيوپاتولوژی

 1کالس -خانم خدادادی

 هفته اول(8فیزيوپاتولوژی)
 1کالس -خانم ريزه وندی

 هفته اول( 8) –داروشناسي 

 1کالس -دکتر فرزايي

 آقای امیرفاضلي-تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس

 هفته دوم(8فیزيوپاتولوژی)
 1کالس -خانم جاللوندی

 
 آقای زرين فام-تاريخ امامت)برادران(

 11کالس

 يکشنبه
 بیهوشيمراقبت پس از 

 8کالس -خانم سیفي

 داروشناسي 

 1کالس -دکتر فرزايي

 روانشناسي

 1گالس -دکتر احمدی

 خانم نظری-انقالب اسالمي)خواهران(

 11کالس

 آقای زرين فام-انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس

   دوشنبه

 

 

 آقای عزتي-هفته دوم(8مديريت در بیهوشي)

 1کالس

 کارآموزی   سه شنبه

 کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

 
 


