
 

 «      برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1: اول                نیمسال:  ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

  شــنبه
 هفته اول( 8) –اخالق حرفه ای

 4فاطمه دارابي کالس خانم 

 ادبیات 

 آقای  محمد هادی مرادی 

 4کالس 
 

 مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل )ع(

 پراتیک -خانم فوزيه خدادادی

 يکشنبه

 ( )خواهران( 1تربیت بدني )

 سالن شهدا 

 خانم ناهید محمد جاويد

 ()برادران(1تربیت بدني )
 سالن فجرفارابي

 آقای بهرام اختراعي

 هفته اول 8 –ادبیات 

 آقای محمدهادی مرادی

 4کالس 

 
 هفته دوم( 8فیزيک پزشکي )ت و ع( )

 و آزمايشگاه 3کالس  -دکتر احسان خدامرادی

 دوشنبه

 ()خواهران(1انديشه اسالمي )

 12کالس  -دکتر نسرين شکربیگي
 

 

 ()ع(1آناتومي )

 هفته اول( 8هفته اول از  4)

 موالژسالن  -دکتر فوزيه خاني
 مهارت های پرستاری  و کار در اتاق عمل )ت(

 خانم فوزيه خدادادی

 2کالس 

 ()خواهران( 1انديشه اسالمي)

 13کالس  -آقای بهروز اسدی

 میکروب شناسي عملي 

هفته  4)-دکتر نصراله سهرابي

 -هفته اول( 8دوم از 

 آزمايشگاه 

 ()برادران(1انديشه اسالمي)

 8کالس  -صادقيدکتر مسعود 
 

 سه شنبه

 هفته اول( 8) فیزيک پزشکي )ت وع(

 و آزمايشگاه 11کالس  -دکتر مجتبي حسیني
 

 میکروب شناسي )ت(

 11کالس -دکتر نصراله سهرابي
 

 )ت و ع(( 1آناتومي )

 دکتر فوزيه خاني

 سالن موالژو  11کالس 

 

   چهارشنبه

 ( 1فیزيولوژی )

 11کالس -دکتر مطهره زيني وند
 

 



 «       برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»                            

 1399-1400-1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه

 (1بیماريهای داخلي جراحي )

 آقای رسول  کاويان نژاد

 1کالس 

 نشانه شناسي و معاينات بالیني 

 -ارسالن نادری پور -آقايان رضا پور میرزا

 بیژن صبور

 1کالس 
 

 کارآموزی کارآموزی يکشنبه

    دوشنبه

 نشانه شناسي و معاينات بالیني 

 هفته دوم 8هفته اول از  4

 -ارسالن نادری پور -پور میرزاآقايان رضا 

 5کالس  -بیژن صبور
 

 سه شنبه

 ( )خواهران( 2انديشه اسالمي )

 آقای بهروز اسدی 

 12کالس 
 

 
 

 2بیهوشي

 آقای ابراهیم عزتي

 1کالس 
 

 واژه شناسي پزشکي

 آقای ابراهیم عزتي

 1کالس 
 

 ()خواهران(2انديشه اسالمي )

 کرميمحمد  دکتر 

 13کالس 

 ( )برادران( 2انديشه اسالمي )

 آقای ملکیان 

 8کالس 

  چهارشنبه

 بیوشیمي  بالیني

 

 دکتر اسدی -دکتر لیداحق نظری

 2کالس  

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

 آقای رسول  کاويان نژاد

 1کالس 
 

 هفته اول( 8()2بیهوشي )

 آقای ابراهیم عزتي

 1کالس 
 



 «       برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   : سوم               ترم            )بین الملل(:کارشناسي پیوسته هوشبری   رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه

 (1جراحي ) بیماريهای داخلي

 آقای رسول  کاويان نژاد

 1کالس 

 نشانه شناسي و معاينات بالیني 

 -ارسالن نادری پور -آقايان رضا پور میرزا

 بیژن صبور

 1کالس 
 

 کارآموزی کارآموزی يکشنبه

 دوشنبه

 فیزيولوژی و آناتومي راه هوايي 

 آقای ناصری

 16کالس 

 ( )خواهران(1تربیت بدني )

 خانم فاطمه ترک

 سالن فجر فارابي

 میکروب شناسي )ع(

 هفته اول 8هفته دوم از  4

 دکتر نصراله سهرابي

 آزمايشگاه

 نشانه شناسي و معاينات بالیني 

 هفته دوم 8هفته اول از  4

 -ارسالن نادری پور -آقايان رضا پور میرزا

 5کالس  -بیژن صبور
 

 ( )برادران(1تربیت بدني )

 آقای کیارش صفری

 سالن شهدا

  سه شنبه

 میکروب شناسي )ت(

 دکتر نصراله سهرابي

 11کالس 
 

 2بیهوشي

 آقای ابراهیم عزتي

 1کالس 
 

 واژه شناسي پزشکي

 آقای ابراهیم عزتي

 1کالس 
 

  چهارشنبه

 بیوشیمي  بالیني

 دکتر اسدی -دکتر لیداحق نظری

 2کالس  

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

 نژادآقای رسول  کاويان 

 1کالس 
 

 هفته اول( 8()2بیهوشي )

 آقای ابراهیم عزتي

 1کالس 
 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 1399-1400-1نیمسال:   : پنجم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 تاريخ امامت )خواهران( 

 خانم پری ملکي پور 

 12کالس 
 ()برادران(2تربیت بدني) 

 آقای بهرام اختراعي

 سالن فجر فارابي

 ()خواهران (2تربیت بدني)

 خانم نیلوفر حجتي

 سالن فجرفارابي

 

 

 

 (1)فوريتهای پزشکي

 آقای افشین گودرزی

 و پراتیک 11کالس 

 امامت )برادران(تاريخ 

 آقای حسین زرين فام

  8کالس 

 

 يکشنبه

 روش تحقیق درعلوم پزشکي 

 دکتر شهاب رضائیان

 12کالس 

 انقالب اسالمي )خواهران( 
 خانم محدثه نظری

 4کالس 
 

 

 زبان تخصصي 

 آقای رسول کاويان نژاد

 2کالس 
 انقالب اسالمي )برادران( 

 آقای حسین زرين فام
 12کالس 
 

 هفته دوم(8)-زيستي  آمار

 دکتر سوده شهسواری

 2کالس 
 

 کارآموزی دوشنبه

 (4بیهوشي)

 خانم ندا خالديان

 2کالس 

 ()ع( 1فوريت های پزشکي )

 آقای افشین گودرزی

 پراتیک

 کارآموزی سه شنبه

 هفته اول( 8()4بیهوشي )

 خانم ندا خالديان

 15کالس 

 

 هفته دوم( 8زبان تخصصي )

 کاويان نژادآقای رسول 

 15کالس 

   کارآموزی چهارشنبه



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 1399-1400-1نیمسال:   : پنجم               ترم           )بین الملل(:کارشناسي پیوسته هوشبری    رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

 شــنبه

 هفته اول( 8اخالق حرفه ای )

 خانم فاطمه دارابي

 5کالس 

 ()برادران(2تربیت بدني)

 آقای بهرام اختراعي

 سالن فجر فارابي

 ادبیات

 آقای محمدهادی مرادی

 4کالس 

 

 

 

 (1فوريتهای پزشکي)

 آقای افشین گودرزی

 و پراتیک 11کالس 

 يکشنبه

 روش تحقیق درعلوم پزشکي 

 رضائیاندکتر شهاب 

 12کالس 

 

 هفته اول( 8ادبیات )

 آقای محمدهادی مرادی

 زبان تخصصي  4کالس 

 آقای رسول کاويان نژاد

 2کالس 
 هفته دوم(8)-آمار زيستي 

 دکتر سوده شهسواری

 2کالس 
 

 کارآموزی دوشنبه

 (4) بیهوشي

 خانم ندا خالديان

 2کالس 

 )ع(  (1فوريت های پزشکي )

 آقای افشین گودرزی

 پراتیک

 کارآموزی سه شنبه

 هفته اول( 8()4بیهوشي )

 خانم ندا خالديان

 15کالس 

 

 هفته دوم( 8زبان تخصصي )

 آقای رسول کاويان نژاد

 15کالس 

 کارآموزی چهارشنبه

 ( )خواهران(2تربیت بدني )

 خانم فاطمه مرادی

 سالن فجر فارابي

 



 «پیراپزشــکيبرنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده »

 1399-1400-1نیمسال:   : هفتم               ترم:کارشناسي پیوسته هوشبری               رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

    شــنبه

    يکشنبه

   کارآموزی دوشنبه

 کارآموزی کارآموزی سه شنبه

 کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:                 چهارم:  ترمپیوسته هوشبری              نا :کارشناسي  رشته

 16 – 18ساعت  14 – 16ساعت  15/10-15/12ساعت  15/8 -15/10ساعت  ايام هفته

    شــنبه

    يکشنبه

 کارآموزی کارآموزی دوشنبه

 کارآموزی کارآموزی سه شنبه

 کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

 
 
 
 


