
 

 »      برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400- 4001-1: اول                نیمسال:  ترم:کارشناسی پیوسته هوشبري               رشته

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

 شــنبه

  هفته اول) 8( –اخالق حرفه اي

  دارابیخانم 

 
  ادبیات 

  کرم سیماآقاي 

  مهارتهاي پرستاري و کار در اتاق عمل (ع)

 خانم خدادادي
 

 یکشنبه

  ) (خواهران) 1تربیت بدنی (

  سالن شهدا 

  خانم طیبه ملکی

  )(برادران)1تربیت بدنی (

  سالن فجرفارابی

  آقاي بهرام اختراعی

  ) 1فیزیولوژي (

 دکتر کاوه شاه ویسی

  
  پزشکی واژه شناسی

  آقاي عزتی

 دوشنبه

   )(خواهران)1اندیشه اسالمی (

 دکتر کهریزي

 

  )(ع)1آناتومی (

  هفته اول) 8هفته اول از  4(

  دکتر فوزیه خانی
  مهارت هاي پرستاري  و کار در اتاق عمل (ت)

 خانم خدادادي
  )(خواهران) 1اندیشه اسالمی(

 خانم حسینی
  میکروب شناسی عملی

  هفته اول) 8هفته دوم از  4( 

 دکتر سهرابی

   )(برادران)1اندیشه اسالمی(

 دکتر اسدي

 سه شنبه
  فیزیک پزشکی (ت وع) 

 دکتر خدامرادي

  میکروب شناسی (ت)

 دکتر سهرابی

  ) (ت و ع)1آناتومی (

 دکتر فوزیه خانی
 

   چهارشنبه

  هفته اول) 8(ادبیات  

 آقاي کرم سیما

 

 



 »       برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«                            
  400- 4001- 1نیمسال:   : سوم               ترم:کارشناسی پیوسته هوشبري               رشته

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

 کارآموزي شــنبه
  )1بیماریهاي داخلی جراحی (

 آقاي کاویان نژاد

  نشانه شناسی و معاینات بالینی 

 پورمیرزا-نادري پور- آقایان صبور

  کارآموزي کارآموزي یکشنبه

    دوشنبه

 

  نشانه شناسی و معاینات بالینی

  هفته دوم 8هفته اول از  4

  پورمیرزا-نادري پور- آقایان صبور

 سه شنبه

  ) (خواهران) 2اندیشه اسالمی (

 دکتر کهریزي

  

 

  2بیهوشی

 آقاي عزتی

  واژه شناسی پزشکی

 آقاي عزتی

  )(خواهران)2اندیشه اسالمی (

  دکتر کرمی 

  ) (برادران) 2اندیشه اسالمی (

  دکتر اسدي

  چهارشنبه

  بیوشیمی  بالینی

  دکتر لیدا حق نظري- دکتر سهیال اسدي

 

  هفته اول) 8( -)1جراحی (بیماري هاي داخلی 

 آقاي کاویان نژاد

  هفته اول) 8)(2بیهوشی (

 آقاي عزتی

    

  
  
  



  
 »       برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400- 4001- 1نیمسال:   : سوم               ترم            (بین الملل):کارشناسی پیوسته هوشبري   رشته

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

 کارآموزي شــنبه
  )1بیماریهاي داخلی جراحی (

 آقاي کاویان نژاد

  نشانه شناسی و معاینات بالینی 

 پورمیرزا-نادري پور- آقایان صبور

  کارآموزي کارآموزي یکشنبه

 دوشنبه
  فیزیولوژي و آناتومی راه هوایی

 آقاي ناصري

  ) خواهران1بدنی ( تربیت

  سالن فجر فارابی

 خانم شاکري

  میکروب شناسی (ع)

  هفته اول 8هفته دوم از  4

 دکتر سهرابی

  نشانه شناسی و معاینات بالینی 

  هفته دوم 8هفته اول از  4

 پورمیرزا-نادري پور- آقایان صبور
  ) برادران1تربیت بدنی (

  سالن شهدا

  آقاي پویا شیرزادي

  سه شنبه

  

  میکروب شناسی (ت)

  دکتر سهرابی

 

  2بیهوشی

 آقاي عزتی

  واژه شناسی پزشکی

 آقاي عزتی

  چهارشنبه

  بیوشیمی  بالینی

  دکتر لیدا حق نظري- دکتر سهیال اسدي

 

  هفته اول) 8( -)1بیماري هاي داخلی جراحی (

 آقاي کاویان نژاد

  هفته اول) 8)(2بیهوشی (

 آقاي عزتی

    

  

  



  

  

  »دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه هفتگی «

  400-4001-1نیمسال:   : پنجم               ترم:کارشناسی پیوسته هوشبري               رشته

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

 شــنبه

  تاریخ امامت (خواهران) 

 خانم ملکی پور

  )(برادران)2بدنی(تربیت 

  سالن فجر فارابی

 آقاي هوشنگ رمضانی

  )(خواهران )2تربیت بدنی(

  سالن فجر فارابی

 مهسا نظرعلی

  

  

  

  )1(فوریتهاي پزشکی

  پورمیرزاآقاي 

 (ت و ع)

  تاریخ امامت (برادران)

  آقاي دولتیاري

 یکشنبه
  روش تحقیق درعلوم پزشکی 

  دکتر شهاب رضاییان

  انقالب اسالمی (خواهران) 

  آقاي زرین فام
 

  زبان تخصصی 

  آقاي کاویان نژاد

  انقالب اسالمی (برادران) 

  آقاي فاضلی

  هفته دوم)8(- آمار زیستی 

 دکتر سوده شهسواري

 کارآموزي دوشنبه
  )4بیهوشی(

 خانم خالدیان
 

 کارآموزي سه شنبه

  هفته اول) 8)(4بیهوشی (

 خانم خالدیان
 

  هفته دوم) 8تخصصی (زبان 

 آقاي کاویان نژاد

   کارآموزي چهارشنبه

  



  

  

  »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400- 4001- 1نیمسال:   : پنجم               ترم           (بین الملل):کارشناسی پیوسته هوشبري    رشته

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

 شــنبه

  هفته اول) 8اخالق حرفه اي (

  خانم دارابی

 مشترك با ترم یک هوشبري

  )(برادران)2تربیت بدنی(

  سالن فجر فارابی

 آقاي هوشنگ رمضانی

  ادبیات

 آقاي کرم سیما

  

  

  

  )1فوریتهاي پزشکی(

  پورمیرزاآقاي 

 (ت و ع)

 یکشنبه
  روش تحقیق درعلوم پزشکی 

  شهاب رضاییاندکتر 
  

 

  زبان تخصصی 

  آقاي کاویان نژاد
  هفته دوم)8(- آمار زیستی 

 دکتر سوده شهسواري

 کارآموزي دوشنبه

  )4بیهوشی (

 خانم خالدیان
 

 کارآموزي سه شنبه

  هفته اول) 8)(4بیهوشی (

 خانم خالدیان
 

  هفته دوم) 8زبان تخصصی (

 آقاي کاویان نژاد

 کارآموزي چهارشنبه

  ) (خواهران)2تربیت بدنی (

  سالن فجر فارابی

 خانم مریم سقایی

  هفته اول) 8ادبیات (

 آقاي کرم سیما

 



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-4001-1نیمسال:   : هفتم               ترم:کارشناسی پیوسته هوشبري               رشته

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

    کارآموزي شــنبه

     کارآموزي یکشنبه

   کارآموزي دوشنبه

  کارآموزي سه شنبه
 

    کارآموزي چهارشنبه

  

  



 
 

 »      برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400- 4001- 1نیمسال:             دوم:  ترم   پیوسته هوشبري نا :کارشناسی رشته

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

 شــنبه
  کارآموزي                  

 
  داروشناسی اختصاصی 

 دکتر سمیرا شیرویی

  تاریخ امامت (خواهران) 

  خانم ملکی پور

 

  تاریخ امامت (برادران) 

  آقاي دولتیاري

    کارآموزي یکشنبه
  فیزیوپاتولوژي

 دکتر غالمرضا مرادي

 انقالب اسالمی ایران (خواهران) 

  خانم نظري

  انقالب اسالمی ایران (برادران) 

 آقاي زرین فام

  

 کارآموزي دوشنبه

  هفته اول) 8داروشناسی اختصاصی (

  مدیریت در بیهوشی  دکتر سمیرا شیرویی

 آقاي عزتی

 

 سه شنبه
  فیزیوپاتولوژي

 دکتر غالمرضا مرادي

  روانشناسی 

 دکتر محمدیان

  مراقبت پس از بیهوشی

 خانم خدادادي
 

   چهارشنبه

  

  

 

 

 




