
  

 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی

 400-401- 1نیمسال:            : اول    ترم           :کارشناسی پیوسته اتاق عمل     رشته

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

 شــنبه
  آشنایی با وسایل وتجهیزات اتاق عمل

 خانم ریزه وندي

  هفته اول) 8(-در اتاق عملاخالق حرفه اي 

  اصول وفنون عملکرد فرد سیارواسکراب(ت) خانم جاللوندي

 خانم فتاحی

  اصول وفنون عملکرد فرد سیار و اسکراب (ع)

 خانم فتاحی

  

 یکشنبه

  )(خواهران)1تربیت بدنی(

  سالن شهدا 

 خانم طیبه ملکی

  )(برادران)1تربیت بدنی(

  سالن فجر فارابی 

 اختراعیآقاي بهرام 

  (ت و ع) اصول وفنون مهارت هاي بالینی 

 خانم الرتی

  هفته اول) 8( - مقدمه اي برتکنولوژي اتاق عمل

 خانم قاسمی

  هفته دوم) 8(-اصول استرلیزاسیون وضدعفونی

 آقاي فیضی

 دوشنبه

  ))(خواهران1اندیشه اسالمی (

 دکتر کهریزي

  )1فیزیولوژي(

 دکتر مریم محمدیان

  اطالعات در اتاق عملفناوري 

 دکتر پایدار
 

  ))(خواهران1اندیشه اسالمی(

 خانم حسینی

  )(برادران)1اندیشه اسالمی(

 دکتر اسدي

 سه شنبه
  ) (ت وع)1تشریح (

 دکتر فوزیه خانی

  )هفته اول 8بیوشیمی (

 دکتر لیدا حق نظري- اسديدکتر سهیال 
 

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

 دکتر فوزیه خانی

    

  چهارشنبه

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 



  »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«
 400- 401- 1نیمسال:       : سوم   ترم           :کارشناسی پیوسته اتاق عمل     رشته

ایام 

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

 کـارآموزي شــنبه

  بافت شناسی(ت و ع)

  دکتر زهرا رشیدي

 

 

  کـارآموزي یکشنبه
  

 دوشنبه

  

 

  بیهوشی ومراقبت هاي آن(ت وع)

 خانم خدادادي

  )1آشنایی با بیماریهاي داخلی و مراقبتهاي آن(

  خانم جاللوندي 

 

  

  دانش خانواده و جمعیت(خواهران)

 خانم لطفی

  هفته دوم)8(–آسیب شناسی 

 ريفظمدکتر فاروق 

برادر می بایست درس دانش خانواده را در دانشجویان 

) 2گروه  31024کالس همزمان در دانشکده بهداشت با کد (

 اخذ واحد نمایند.

 سه شنبه

  ))(خواهران2اندیشه اسالمی(

 دکتر کهریزي

  خون شناسی و انتقال خون 

  دکتر صبا

 

  بهداشت در اتاق عمل

 آقاي فخري
 

  )(برادران)2اندیشه اسالمی(

 دکتر کرمی

  ))(خواهران2اندیشه اسالمی(

 دکتر اسدي

 چهارشنبه
  داروشناسی 

 دکتر سمیرا شیرویی- دکتر سجاد فخري

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژي رایج 

آقاي - هفته  اول )8در اتاق عمل (

 توحیدنیا

  اصطالحات پزشکی 

 خانم الرتی
 

  



  »پیراپزشــکیبرنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده «

 400- 401- 1نیمسال:            : پنجم    ترم           :کارشناسی پیوسته اتاق عمل     رشته
 16-18 14-16 15/10-15/12 15/8 -15/10 ایام هفته

 شــنبه

  تاریخ امامت(خواهران)

  آقاي زرین فام

 
  زبان تخصصی

 دکتر اشتریان

  تکنولوژي اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت هاي آن 

  

 آقاي نصرتی
 

  13کالس -تاریخ امامت (برادران)

 آقاي دولتیاري

 یکشنبه

، فک، صورت ، ENTتکنولوژي اتاق عمل 

   دهان ودندان

 خانم فتاحی- هفته اول 8

  انقالب اسالمی ایران(خواهران)

  آقاي زرین فام

 
  - توراکس، قلب و عروق و مراقبت هاي آنتکنولوژي اتاق عمل 

  هفته اول) 8( 

 آقاي نصرتی
 

  انقالب اسالمی ایران(برادران)

  آقاي فاضلی

 

، فک، صورت ، ENTتکنولوژي اتاق عمل 

   دهان ودندان

 آقاي فیضی- هفته دوم 8

  )دومهفته  8( - تکنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبت هاي آن

 

 خانم قاسمی

 کـارآموزي دوشنبه

  هفته اول) 8اصول مراقبت در اتاق بهبودي(

    آقاي پورمیرزا - آقاي نادري پور

 

  

  کـارآموزي سه شنبه

  مدیریت در اتاق عمل

 آقاي فخري

  کـارآموزي چهارشنبه
 



  

 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401-1نیمسال:          : هفتم   ترم           :کارشناسی پیوسته اتاق عمل     رشته
 16-18 14-16 15/10-15/12 15/8 -15/10 ایام هفته

 کـارآموزي شــنبه
 

 

   کـارآموزي یکشنبه

   کـارآموزي دوشنبه

   کـارآموزي سه شنبه

   کـارآموزي چهارشنبه

 



    

 »     برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401-1نیمسال:          : چهارم  ترم           نا پیوسته اتاق عمل     :کارشناسی رشته
 16-18 14-16 15/10-15/12 15/8 -15/10 ایام هفته

   شــنبه
 

 

     یکشنبه

  کـارآموزي کـارآموزي دوشنبه

  کـارآموزي کـارآموزي سه شنبه

  کـارآموزي کـارآموزي چهارشنبه



  

  »هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه «

 400-401- 1نیمسال:            : اول  ترم           :کارشناسی ارشد اتاق عمل     رشته
 4- 6 2-4 15/10- 15/12 15/8 -15/10 ایام هفته

 شــنبه
  سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

 دکتر محمدي

  زیستی و روش تحقیق پیشرفتهآمار 

  -فخريروش تحقیق: آقاي 

 آقاي فیضی- خانم جاللوندي

  

آشنایی با وسایل و تجهیزات پیشرفته جراحی زنان و طرز نگاهداري و 

  : دکترایراندخت علیمحمديهابکارگیري آن

  )25/0 زنانقاسمی مبحث خانم (: )1آشنایی با روش جراحی اختصاصی (

روشهاي جدید جراحی در جراحی هاي زنان: آندوسکوپیک، لیزر، 

 جوانبختدکتر زهرا - روباتیک

آشنایی با وسایل  و ابزار پیشرفته اتاق 

  عمل

  (با تأکید بر الپارسکوپی)

  - هفته اول ترم 8جلسه از  4

 خانم ریزه وندي

  

 یکشنبه

  پایش پیشرفته در سیستم هاي بدن

  کارآموزي)(ت و  - هفته اول 8

 خانم جاللوندي

  آمار زیستی و روش تحقیق پیشرفته

 آمار زیستی: دکتر سوده شهسواري

  (مبحث جراحی) )1آشنایی با روش جراحی اختصاصی (

 دکتر علی ویسی- دکتر فریبرز لطفی

  پایش پیشرفته در سیستم هاي بدن

  (ت و کارآموزي)- آزمایشگاه

 دکتر صالحی-دکتر ملکی
 

  کارآموزي بیهوشی و کارآموزي آشنایی با وسایل وابزار پیشرفته دوشنبه

 

 سه شنبه
  کارآموزي اصول وفنون عملکرد فرد اسکراب وسیار

 کارآموزي آشنایی با وسایل وتجهیزات اتاق عمل
  

  چهارشنبه

 
 
 
 
 
 
 

  



    




