
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي

 1400-1399-1نیمسال:          : اول    ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

 18-16 16-14 15/10-15/12 15/8 -15/10 ایام هفته

 شــنبه
 آشنایی با وسایل وتجهیزات اتاق عمل

 3ریزه وندی کالس پریسا خانم 

 هفته اول( 8)-اخالق حرفه ای در اتاق عمل

 5جاللوندی کالس  فرشته خانم

 

 اصول وفنون عملکرد فرد سیارواسکراب)ت(

 8فتاحی کالس سمیرا خانم 

 )ع( اسکراب اصول وفنون عملکرد فرد سیار و

 فتاحی پراتیکسمیرا خانم 

 

 یکشنبه

 ()خواهران(1تربیت بدنی)

 سالن شهدا 

 خانم ناهید محمدی

 ()برادران(1تربیت بدنی)
 سالن فجر فارابی 

 آقای بهرام اختراعی

 )ت و ع( اصول وفنون مهارت های بالینی 

 و پراتیک 5خانم نگین الرتی کالس 

 

 هفته اول( 8) -مقدمه ای برتکنولوژی اتاق عمل

 6فتاحی کالس  سمیرا  خانم

 

 هفته دوم( 8)-اصول استرلیزاسیون وضدعفونی

 6کالس  فیضیرضا آقای 

 

 دوشنبه

 ()خواهران(1اندیشه اسالمی )

 12شکربیگی کالس  نسرین دکتر

 

 (1فیزیولوژی)

 2دکتر مطهره زینی وند کالس 

 فناوری اطالعات در اتاق عمل

 علی محمدیدکتر  -مرکز کامپیوتر

 

 

 
 ()خواهران(1اندیشه اسالمی)

 13اسدی کالس  بهروز  آقای

 

 8دکتر مسعود صادقی کالس -()برادران(1اندیشه اسالمی)

 

 ( )ت وع(1تشریح ) سه شنبه
 و سالن موالژ 14کالس -دکتر فوزیه خانی

 )هفته اول 8بیوشیمی )
 6کالس 

 دکتر لیداحق نظری-دکتر اسدی

 
 هفته اول( 8جلسه اول ترم از  4تشریح)ع( )

 دکتر فوزیه خانی-سالن موالژ 

   چهارشنبه

 

 

 

 

 



 
 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1400-1399-1نیمسال:     : سوم   ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ایام هفته

 کـارآموزی شــنبه

 هفته اول(8) -بافت شناسی)ت و ع(

 آزمایشگاهو  10کالس  -دکتر زهرا رشیدی

 

     یکشنبه

 دوشنبه

 
 

 بیهوشی ومراقبت های آن)ت وع(
 و پراتیک 15کالس   سیفی خانم فرح

 

 (1آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن)
  

 5خانم فرشته جاللوندی کالس 

 
 دانش خانواده و جمعیت)خواهران(

  8کرمی کالس محمد دکتر 
 

 هفته دوم(8)–آسیب شناسی 
 15حسین اعظم کالس دکتر 

 

دانشجویان برادر می بایست درس دانش خانواده را در کالس همزمان 
 ( اخذ واحد نمایند.2گروه  31024در دانشکده بهداشت با کد )

 سه شنبه

 ()خواهران(2اندیشه اسالمی)
 12آقای بهروز اسدی کالس 

 

 خون شناسی و انتقال خون 
 صبافخرالدین  دکتر 

 8کالس 

 بهداشت در اتاق عمل
 8فخری کالس محمود  آقای 

 

 ()برادران(2اندیشه اسالمی)
 8دکتر محمد کرمی کالس 

 

 ()خواهران(2اندیشه اسالمی)
 13آقای ملکیان کالس 

 

 چهارشنبه
 داروشناسی 

 8ی کالس شیروی دکتر سمیرا 

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج 

 اول (هفته  8)-در اتاق عمل 

 8آقای  محمدرسول توحیدنیا کالس 

 اصطالحات پزشکی 

 8خانم  نگین الرتی کالس 

 



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

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

 شــنبه

 تاريخ امامت)خواهران(

 13نظری کالسمحدثه  خانم 

 زبان تخصصي

 8اشتريان کالس حسین دکتر 

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

 

 11نصرتي کالس  سهراب آقای

 
 تاريخ امامت )برادران(

 8زرين فام کالس حسین  آقای 

 يکشنبه

، فک، صورت ENTتکنولوژی اتاق عمل 

  ، دهان ودندان

 

 15فتاحي کالس  سمیرا  خانم 

 انقالب اسالمي ايران)خواهران(

 هفته اول( 8) -تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن 4نظری کالس  محدثه خانم

 11کالس  نصرتيسهراب آقای 

 

 انقالب اسالمي ايران)برادران(

 12زرين فام کالس حسین آقای 
 (دومهفته  8) -تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن

 

4گالس  نصرتيسهراب آقای   

 کـارآموزی دوشنبه
 هفته اول( 8اصول مراقبت در اتاق بهبودی)

 2کالس  پور میرزارضا  آقای  -نادری پورارسالن  آقای 
 
 

  کـارآموزی سه شنبه
 عملمديريت در اتاق 

 2کالس  فخری محمود  آقای

   کـارآموزی چهارشنبه



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1400-1399-1نیمسال:        : هفتم   ترم          :کارشناسي پیوسته اتاق عمل     رشته

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

     شــنبه

     يکشنبه

 دوشنبه
 کـارآموزی کـارآموزی

 سه شنبه
 کـارآموزی کـارآموزی

 چهارشنبه
 کـارآموزی کـارآموزی

 

 



 «     برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 1400-1399-1نیمسال:   : دوم  ترم          :کارشناسي ناپیوسته اتاق عمل     رشته

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

 شــنبه
 (مختلطتاريخ امامت) 

 4دولتیاری کالس مراد آقای 
   

 يکشنبه

تکنولوژی جراحي در جراحي های زنان 

 تناسلي( –وارولوژی )ادراری 

 4خانم فرشته جاللوندی کالس 

 انقالب اسالمي ) خواهران(

 8کهريزی کالس مهوش  دکتر 

 ايمنولوژی )ت(

 13کالس  بیلوايهنسرين خانم 

 (هفته اول 8 )-تکنولوژی جراحي در جراحي های گوارش وغدد

 فخریمحمود  آقای 
آقای انقالب اسالمي ) برادران(

 يزدان خالدی پور

  13کالس 

 دوشنبه

تکنولوژی جراحي در جراحي های 

 اعصاب وارتوپدی

 1کالس  ريزه وندی پريسا  خانم 

 هفته اول( 8)-فوريت ها

 هفته اول( 8روش تحقیق در اتاق عمل )  1صبور کالس بیژن آقای 

 3شهسواری کالس سوده دکتر 

 

 

 تکنولوژی جراحي در جراحي های گوارش وغدد

تکنولوژی جراحي در جراحي های  3فیضي کالس  رضا آقای

  اعصاب وارتوپدی

 1ريزه وندی  کالس پريسا خانم 
 

 هفته دوم( 8)-ايمنولوژی عملي آزمايشگاه

 مندپورداريوش  آقای 
 

   کارآموزی در اتاق عمل اورژانس سه شنبه

   کارآموزی در اتاق عمل اورژانس چهارشنبه



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 1400-1399-1نیمسال:          : سوم  ترم          :کارشناسي ارشد ناپیوسته اتاق عمل     رشته

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

 شــنبه
 هفته اول()ت و ع( 8اصول و فنون تدريس )

 9خانم فرشته جاللوندی کالس 
 

 هفته اول()ت و ع( 8) در اتاق عمل اصول و فنون تدريس

 9کالس يحیي صفری دکتر  
 

 يکشنبه

 

 (ENT( )4روش های جراحي  اختصاصي )

()ت( 4جراحي اختصاصي )هفته آشنايي با روش  6به مدت 

 )جراحي فک و صورت()جراحي پالستیک و ترمیمي(
 

 

  دوشنبه
()ت( 4هفته آشنايي با روش جراحي اختصاصي ) 6به مدت 

 )جراحي  چشم(
 (ENT( )4روش های جراحي  اختصاصي )

 

     سه شنبه

     چهارشنبه

 
 


