
 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 1400- 1401- 2نیمسال:        : دوم    ترم:کارشناسی پیوسته اتاق عمل          رشته

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

 شــنبه

  

 کــــارآمــوزي
  

 کــــارآمــوزي یکشنبه

  )2فیزیولوژي (

  محمدیاندکتر  -هفته اول 8

  11کالس 
 

  

 دوشنبه

  

 )(ت)2تشریح (

  دکتر ژاله

 14کالس 

 )(ع)2تشریح (

  دکتر ژاله

 سالن موالژ

 

  زبان انگلیسی عمومی

 12کالس -خانم حقی

  انگل شناسی (ع) باکتریولوژي و

  آزمایشگاه- هفته دوم 8

 آقاي سلیمی-دکترسهرابی 

 سه شنبه

  

  روانشناسی عمومی

  دکتر نسرین جابر قادري

 11کالس 

  فیزیک پزشکی، الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل

  خدامراديدکتر - دکتر شرینی

 11کالس 

  ادبیات فارسی

  مراديآقاي 

 12کالس 

 

 چهارشنبه

  آئین زندگی (خواهران)

  باکتریولوژي وانگل شناسی (ت) 12کالس - دکترکهریزي

  آقاي سلیمی-دکترسهرابی

 3کالس

  

  زبان انگلیسی عمومی

 12کالس -خانم حقی -هفته اول 8

  )برادرانآئین زندگی (

 4کالس - دکتر اسدي
  ادبیات فارسی

 12کالس -آقاي مرادي-هفته دوم  8



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 1400-1401- 2نیمسال:        : چهارم    ترم:کارشناسی پیوسته اتاق عمل          رشته

 4- 6 2-4 15/10- 15/12 15/8 -15/10 هفتهایام 

 شــنبه

  

  کــــارآمــوزي

 

 
  تکنولوژي اتاق عمل گوارش وغدد و مراقبت هاي آن

 4کالس -نصرتی آقاي

 کــــارآمــوزي یکشنبه

 دوشنبه

  

  

 

 

 

 

تناسلی) و  - تکنولوژي اتاق عمل زنان واورولوژي (اداري

  مراقبت هاي آن 

  خانم جاللوندي

 1 کالس

 

  روش احیا قلبی ریوي و اصول مراقبتهاي ویژه

 1کالس -دکتر نادري پور- هفته دوم) 8(  

 سه شنبه

  تفسیر موضوعی قرآن( خواهران)

 12کالس -شکربیگی دکتر
  روش تحقیق در اتاق عمل 

  دکتر مهدي مرادي نظر

 1کالس 

 

 

  تفسیر موضوعی قرآن( برادران)

  8کالس - کرمیدکتر

  گوارش وغدد ومراقبت هاي آنتکنولوژي اتاق عمل 

 3کالس -آقاي فیضی -دوم هفته 8

 چهارشنبه

  تغذیه در جراحی 

  دکتر جالل مولودي -هفته اول 8

 1کالس 

  روش احیاء قلبی ریوي و اصول  و مراقبت هاي ویژه

هفته اول) 8از  هفته اول 4خانم جاللوندي(

  )2آشنایی با بیماري هاي داخلی و مراقبت هاي آن ( 15کالس

  14کالس -خانم جاللوندي

  روش احیاء قلبی ریوي و اصول  و مراقبت هاي ویژه(ع)

 پراتیک -) هفته اول 8( عزتی آقاي

 
  هفته دوم 8- آمارحیاتی

  5کالس  -دکترساالري
 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 1400- 1401- 2نیمسال:        : ششم    ترم:کارشناسی پیوسته اتاق عمل         رشته

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

 شــنبه

  

 

کنولوژي اتاق عمل ترمیمی، پالستیک ت

  و سوختگی و مراقبت هاي آن

  خانم فتاحی

 15کالس

  

  تکنولوژي اتاق عمل ارتوپدي و مراقبت هاي آن

  هفته دوم 8

  11کالس -خانم فتاحی

  روان در اتاق عملبهداشت 

  آقاي خالدي-آقاي رحمتی-هفته دوم 8

 1کالس 

  تکنولوژي اتاق اطفال ونوزادان و مراقبت هاي آن

  آقاي فیضی -هفته دوم 8

  1کالس

 

 یکشنبه
  )مختلطتاریخ فرهنگ وتمدن (

  13کالس -آقاي فاطمی نسب

  ایمنولوژي (ت وع)

  آقاي پورمند

 و آزمایشگاه 14کالس  

  و مراقبت هاي آن عصاباتکنولوژي اتاق عمل 

  14کالس-خانم ریزه وندي

 اتاق عمل ارتوپدي و مراقبت هاي آنتکنولوژي 

  هفته اول8

 14کالس  -ریزه وندي خانم

  

 

 دوشنبه

  

  کــــارآمــوزي

  

 

  )(برادران)2تربیت بدنی(

 آقاي پویا شیرزادي-سالن فجر فارابی
 

  )(خواهران)2تربیت بدنی (

 نیلوفر حجتیخانم -سالن شهدا

 سه شنبه

  

  کــــارآمــوزي
 

  فوریت هاي پزشکی 

  آقاي صبور -هفته اول 8

 2کالس
 

 

 چهارشنبه
  کــــارآمــوزي

 
 

تکنولوژي اتاق عمل و اورژانس ، تروما، بحران 

  ها و حوادث غیرمترقبه  و مراقبت هاي آن 

  11کالس- خانم الرتی

 

 



 »پیراپزشــکیبرنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده «

 1400- 1401-2نیمسال:        م   : هشت ترماتاق عمل    :کارشناسی پیوسته  رشته

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

 شــنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

 

  

 یکشنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

 

   

 دوشنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

 

  

 سه شنبه

  

  کــــارآمــوزي

  

 

 
 

 

 

    کــــارآمــوزي چهارشنبه

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 1400- 1401-2نیمسال:        : دوم    ترم:کارشناسی ارشد ناپیوسته اتاق عمل          رشته

  

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

 کارآموزي شــنبه

  )3آشنایی با روشهاي جراحی اختصاصی (

  )اعصاب دکتر چنیده(مبحث 

  مبحث ارتوپدي

 9مبحث اورولوژي (دکتر فتاحی) کالس 

  ) (ت)2ی با روشهاي جراحی اختصاصی(آشنای

  جلسه)  6به مدت  هفته اول 8(

 9کالس 

 

  ) (ت)2ی با روشهاي جراحی اختصاصی(آشنای

  )مبحث قلبهفته دوم ( 8

 9کالس -  دکتر نادري پور

 یکشنبه

  سمینار مسائل

 9کالس-خانم فتاحی-هفته اول 8از جلسه اول 2

  ) هفته اول 8از  جلسه اول ترم 2سمینار مسائل (

 9کالس–خانم ریزه وندي 

 کارآموزي

  )(ت)3آشنایی با روش هاي جراحی اختصاصی (

  جلسه بعد از سمینار مسائل 4( مبحث ارتوپدي)

  خانم فتاحی

 9کالس

  )2آشنایی با روش جراحی اختصاصی(

  جلسه سمینار مسائل 2بعد از  

  آقاي نصرتی- هفته اول)8(

 9کالس

  هفته دوم)8مدیریت اتاق عمل (

  آقاي فخري-دکترصفري

 1کالس

 دوشنبه
  

  

 

   

 سه شنبه

  

  

  

 

   

 چهارشنبه

  )3آشنایی با روشهاي جراحی اختصاصی (

  هفته اول ترم 8جلسه اول از  4

 کالس-خانم جاللوندي

    




