
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       : دوم    ترم:کارشناسي پیوسته اتاق عمل          رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی
 

 باکتريولوژی وانگل شناسي )ت(

 آقای سلیمي-دکترسهرابي

 ادبیات فارسي

 هفته اول  8

 آقای کرم سیما

 

 کــــارآمــوزی يکشنبه

 (2فیزيولوژی )

 دکتر زيني وند -هفته اول 8

 

 زبان انگلیسي عمومي

 خانم حقي

 

 دوشنبه
 

 

 ()ت(2تشريح )

 دکتر خاني

 

  

 باکتريولوژی وانگل شناسي )ع(

  هفته دوم 8

 آقای سلیمي-دکترسهرابي 

 زبان انگلیسي عمومي

 دوم هفته 8

 خانم حقي

 سه شنبه

 

 روانشناسي عمومي

 دکتر نسرين جابر قادری

 

فیزيک پزشکي، الکتريسیته و رباتیک 

 و کاربرد آن در اتاق عمل

 -دکتر حسیني

 ادبیات فارسي

 کرم سیماآقای 

 ()ع(2تشريح )

 دکتر خاني

 

 چهارشنبه

 آئین زندگي )خواهران(

 کهريزیدکتر

   

 (برادرانآئین زندگي )

 زرين فامآقای 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       م   : چهار ترم         اتاق عمل:کارشناسي پیوسته  رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 

 تکنولوژی اتاق عمل گوارش وغدد و مراقبت های آن

 قاسميخانم 
 

 يکشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی
 

 آمار حیاتي

 دکتر ساالری-هفته اول 8
 

 

 دوشنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 

 تناسلي( و مراقبت های آن  -تکنولوژی اتاق عمل زنان واورولوژی )اداری

 خانم جاللوندی
 

 سه شنبه

 

 تفسیر موضوعي قرآن) خواهران(

 روش تحقیق در اتاق عمل  کهريزی دکتر

 دکتر مهدی مرادی نظر

 تکنولوژی اتاق عمل گوارش وغدد ومراقبت های آن

 آقای فیضي -هفته اول 8

 

 تفسیر موضوعي قرآن) برادران(

 کرميدکتر
 

 چهارشنبه

 تغذيه در جراحي 

 دکتر جالل مولودی -هفته اول 8
روش احیاء قلبي ريوی واصول  و 

 مراقبت های ويژه

 پورآقای نادری -خانم جاللوندی
 

 (2آشنايي با بیماری های داخلي و مراقبت های آن )

 خانم جاللوندی
 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       : ششم    ترم:کارشناسي پیوسته اتاق عمل         رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

اتاق عمل ترمیمي،  تکنولوژی

پالستیک و سوختگي و مراقبت های 

 آن

 خانم فتاحي

 
 

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت 

 های آن

 خانم ريزه وندی

  

 بهداشت روان در اتاق عمل 

 آقای رحمتي-هفته دوم 8

 تکنولوژی اتاق اطفال ونوزادان و مراقبت های آن

 آقای فیضي -هفته دوم 8

 يکشنبه

 فرهنگ وتمدن )خواهران(تاريخ 

 ايمنولوژی )ت وع( کهريزیدکتر

 آقای پورمند

 تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن

 خانم ريزه وندی
 

 تاريخ فرهنگ وتمدن )برادران(

 آقای دولتیاری

 دوشنبه

 

 کــــارآمــوزی

 
 

 ()برادران(2تربیت بدني)

 آقای پويا شیرزادی-سالن فجر فارابي
 

 هران(ا()خو2تربیت بدني )

 خانم ناهید محمدی جاويد-سالن شهدا

 سه شنبه

 

 کــــارآمــوزی
 

 فوريت های پزشکي 

 آقای صبور -هفته اول 8

 
تکنولوژی اتاق عمل اورژانس ، تروما ، بحران هاو حوادث 

 غیرمترقبه ومراقبت های  آن

 خانم الرتي-هفته دوم 8

 چهارشنبه
 کــــارآمــوزی

 

 

تکنولوژی اتاق عمل و اورژانس ، تروما، بحران ها و 

 حوادث غیرمترقبه  و مراقبت های آن 

 هفته اول  8جلسه از  4

 دکتر پرنا

 



 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       م   : هشت ترماتاق عمل    :کارشناسي پیوسته  رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 

 کــــارآمــوزی
 

  

 يکشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی
 

  

 دوشنبه

 

 

 کــــارآمــوزی
 

  

 سه شنبه

 

 کــــارآمــوزی
 

 

 

 

 

 

   کــــارآمــوزی چهارشنبه

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:       وم   : س ترم         ناپیوسته اتاق عمل:کارشناسي  رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی
 

 تکنولوژی جراحي در جراحي های قلب وعروق و تنفس

 آقای نصرتي

 بهداشت روان در اتاق عمل

 آقای رحمتي

 يکشنبه

 اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی

 آقای نادری پور -هفته اول 8
 زبان تخصصي

 دکتر اشتريان

 تکنولوژی جراحي در جراحیهای پوست وسوختگي و پیوند

 خانم فتاحي -هفته اول 8

 تکنولوژی جراحي در جراحیهای اطفال

 آقای فخری -هفته اول 8

 
 فک وصورتENTتکنولوژی جراحي در جراحیهای 

 الرتيخانم  -هفته دوم 8

 جراحي در جراحیهای چشمتکنولوژی 

 آقای نصرتي -هفته دوم 8

 دوشنبه

 دانش خانواده )خواهران(

 خانم شکربیگي

 

 تاريخ فرهنگ وتمدن ) خواهران(

 کهريزیدکتر 

 

 دانش خانواده ) برادران(

 آقای صادقي

 تاريخ فرهنگ وتمدن )برادران( 

 آقای صبوری

 سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق بهبودیاصول پیشرفته مراقبت در 

 آقای پورمیرزا -هفته دوم 8

     چهارشنبه

 


