
 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400- 401- 2نیمسال:        : دوم    ترم:کارشناسی پیوسته هوشبري      رشته

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

 شــنبه

  

  اصول پایه داروشناسی

  دکتر سجاد فخري-محمدطاهر بهرامیدکتر 

 3کالس 

  )(ت)1بیهوشی (

   خالدیانخانم 

 9کالس 

  تجهیزات بیهوشی(ت وع)

  آقاي عزتی

 و پراتیک  3کالس 

 

 یکشنبه

  )(ت وع)2آناتومی(

  دکتر خانی

  و سالن موالژ 3کالس 

    

 دوشنبه

  

  )2فیزیولوژي (

  3کالس -دکتر زینی وند

  

  

 

 

  هفته اول 8- ایمنولوژي

  آقاي پورمند- 7کالس 
  زبان انگلیسی عمومی

  هفته دوم 8 - )(ت)1بیهوشی ( 12کالس -خانم حقی

 7کالس  -خانم خالدیان

 سه شنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

  

 

 

  آئین زندگی(خواهران)

 8کالس -ملکیانآقاي 

  آئین زندگی(برادران)

 4کالس -دکترصادقی

  کــــارآمــوزي چهارشنبه

 

  )(ع)1بیهوشی (

  پراتیک-خانم خدادادي 

  زبان انگلیسی عمومی

 12کالس -خانم حقی - هفته اول8

 

 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : چهار ترم        (دانشجویان ایرانی و خارجی) :کارشناسی پیوسته هوشبري رشته

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

 شــنبه

  

  (ت وع) سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

 مرکزکامپیوتر- پایدار دکتر

  (ت وع) سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی

 مرکزکامپیوتر- دکتر پایدار

  )2بیماري هاي داخلی جراحی (

 13کالس - خانم خالدیان
 

 یکشنبه

  

  ختصاصیاداروشناسی 

  محمدطاهر بهرامیدکتر - سمیراشیرویی دکتر

  12کالس 

  خون شناسی وبانک خون (ت وع)

 13کالس -دکترصبا

  موضوعی قرآن(خواهران)تفسیر 

  8کالس -حاج آقا محبی

 

  تفسیر موضوعی قرآن (برادران)

  13کالس -شایقدکتر 

 دوشنبه

  

  

  کــــارآمــوزي
 

  هفته اول 8 -)3بیهوشی (

 10کالس -خانم خالدیان
 

 

 سه شنبه

  

  

  کــــارآمــوزي

 

  )3بیهوشی (

 10کالس  -خانم خالدیان
 

  کــــارآمــوزي چهارشنبه

 

  بهداشت روان

  12کالس -دکتر یوخابه محمدیان
 

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : شش ترم                :کارشناسی پیوسته هوشبري رشته

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

 شــنبه

  

  کــــارآمــوزي

  

 

  (خواهران)دانش خانواده 

  (مختلط)اسالم و ایران تمدن تاریخ فرهنگ و 4کالس -دکترشکربیگی

  13کالس - دکتراسماعیلی مهر

 
  دانش خانواده (برادران)

 12کالس -آقاي ملکیان

 یکشنبه

  

 کــــارآمــوزي
 کــــارآمــوزي

 دوشنبه

  

  

  

  

 

  

  هفته اول 8 - )2فوریت هاي پزشکی (

 4کالس - دکتر نادري پور

  مدیریت در بیهوشی

 4کالس-عزتیآقاي  -هفته دوم 8

 سه شنبه

  

  

 

 

  

  مراقبت هاي پس از بیهوشی

 4کالس -خانم خدادادي

 

  )2فوریت هاي پزشکی (

  معرفی بیمار 4 کالس- آقاي صبور -هفته دوم 8

 12کالس- خانم خدادادي -هفته اول 8

  چهارشنبه
  اصول مراقبت ویژه

 4کالس -کاویان نژاددکتر  

  مدیریت درد

  4کالس -آقاي عزتی

  

 

  هفته دوم 8- اصول مراقبت ویژه

 4کالس - کاویان نژاد دکتر

 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : شش ترم        (بین الملل)    :کارشناسی پیوسته هوشبري رشته

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

 شــنبه

  

 کــــارآمــوزي
  

 یکشنبه

  

 کــــارآمــوزي
  کــــارآمــوزي

 

 دوشنبه

  

  

  

  

 

  

  )2فوریت هاي پزشکی (

 4کالس - دکتر نادري پور-هفته  اول 8

  مدیریت در بیهوشی

  عزتیآقاي  -هفته دوم 8

 4کالس

 سه شنبه

  

  اورژانس هاي بیهوشی

  دکتر کاویان نژاد 

 کالس

 

  مراقبت هاي پس از بیهوشی

  خانم خدادادي

 4کالس 

 

  )2فوریت هاي پزشکی (

  آقاي صبور -هفته دوم 8

 4کالس 

  معرفی بیمار

 12کالس - خانم خدادادي -هفته دوم 8

  چهارشنبه

  اصول مراقبت ویژه

  دکتر کاویان نژاد

 4کالس 

  مدیریت درد

  آقاي عزتی

  4کالس 

 

  اصول مراقبت ویژه

  هفته دوم 8

  4کالس - دکتر کاویان نژاد



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : هشت ترم         :کارشناسی پیوسته هوشبري رشته

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

 شــنبه

  

  

  

 

   

 یکشنبه

  

  

  

  

    

 دوشنبه

  

  کــــارآمــوزي

  

 

  

 سه شنبه

  

  کــــارآمــوزي

  

 

  کــــارآمــوزي

 

  کــــارآمــوزي چهارشنبه

 

  کــــارآمــوزي

 



 

 »  برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

400-401-2نیمسال:             سومرشته : کارشناسی ناپیوسته هوشبري              ترم :   

 
 

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

   کارآموزي شــنبه

  کارآموزي  کارآموزي یکشنبه

 دوشنبه

  ) خواهران2تربیت بدنی (

  15/10-15/13کاربرد رایانه  سالن شهدا-خانم هدي آریامنش

 مرکز کامپیوتر- دکترپایدار

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم (خواهران)

  هاي اختصاصیروشهاي بیهوشی در جراحی  13کالس -آقاي زرین فام

  ) برادران2تربیت بدنی (  7کالس - خانم خالدیان

 سالن فجرفارابی- آقا ي بهرام اختراعی

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم ( برادران)

  8کالس -آقاي دولتیاري

 سه شنبه

  تفسیرموضوعی قرآن (خواهران)

  مراقبتهاي ویژه 12کالس -دکترشکربیگی

  دکترکاویان نژاد

 16کالس 

  و انتقال خون (ت)خون شناسی 

  هفته اول 8

 7کالس -دکترمنصوري

  روشهاي بیهوشی در جراحی هاي اختصاصی

  تفسیرموضوعی قرآن (برادران)  7کالس - خانم خالدیان

  8کالس - دکترکرمی

     چهارشنبه




