
 
 

 

 

 

 

 کد درس

 

 نام استاد تاریخ امتحان شماره کالس واحد        نام درس

 ب ع ن

 خانم شیدایی     1 روانشناسی عمومی 249944491

 آقای عطاری     1 1اندیشه اسالمی  24444121

249944411 
آشنایی با بیماریهای داخلی و 

 مراقبتهای آن
 دکتر پیروی     9

249944491 
روش احیاء قلبی ریوی و اصول 

 مراقبتهای ویژه
 دکتر ارجمند    5/4 5/2

 دکتر واحدی    5/4 5/2 آسیب شناسی و بافت شناسی 249944444

 دکتر ضیایی     1 دارو شناسی 249944425

 خانم دکتر جعفری     1 زبان تخصصی 249944424

249944494 
کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد 

 سیار
 گروه مربیان   1  

 گروه مربیان   1   کارآموزی مهارتهای بالینی 249944499

 

 

 

 

 94/24-94/1 94/21-94/24 29-94/21 21-29 21-21 

   نماز و ناهار   شنبه

  1اندیشه اسالمی  نماز و ناهار دارو شناسی روانشناسی عمومی یکشنبه

 دوشنبه
آسیب شناسی و بافت 

 شناسی

آسیب شناسی و بافت 

 شناسی
  زبان تخصصی نماز و ناهار

 آشنایی با بیماریهای داخلی کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سیار سه شنبه
آشنایی با بیماریهای 

 داخلی

  روش احیاء قلبی ریوی کارآموزی مهارتهای بالینی چهارشنبه

    پنجشنبه

 

 

 

 نیمسال عنوان رشته 

 99-044اول  3اتاق عمل ترم 



 
 

 

 

 

 

 

 نیمسال عنوان رشته 

 99-044اول  5اتاق عمل ترم 

 کد درس

 

 نام استاد تاریخ امتحان شماره کالس واحد        نام درس

 ب ع ن

 خانم شیدایی     2 بهداشت روان در اتاق عمل 249944421

 دکتر خدایاری     2 آمار حیاتی 249944424

 صلواتیدکتر     5/4 5/2 روش تحقیق در اتاق عمل 249944422

249944495 
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، 

 پالستیک و مراقبتهای آن
 دکتر عاشق وطن     1

 کاظمی دکتر     1 تفسیر موضوعی قرآن 24444152

  حسن پوردکتر      1 مدیریت در اتاق عمل 249944492

 گروه مربیان   1   2کارآموزی تکنیک اتاق عمل  249944494

 دکتر ارجمند     2 مراقبت در اتاق بهبودیاصول  249944494

249944499 
تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان 

 و مراقبتهای آن
 دکتر عاشق وطن     2

 گروه مربیان   1   1کارآموزی تکنیک اتاق عمل  249944454

249944499 
تکنولوژی اتاق عمل چشم و 

 مراقبتهای آن
 آقای رحمانی     2

249944499 
آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی 

 رایج در اتاق عمل
 دکتر واحدی     2

 دکتر کاظمی     1 جمعیت و خانواده دانش 25994914
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 2کارآموزی تکنیک اتاق عمل  شنبه
کارآموزی تکنیک اتاق 

 2عمل 
 

 1کارآموزی تکنیک اتاق عمل یکشنبه
کارآموزی تکنیک اتاق 

 1عمل 
 

 تفسیر موضوعی قرآن   جمعیت و خانواده دانش  دوشنبه

 روش تحقیق سه شنبه
کنولوژی اتاق عمل اطفال و ت

 نوزادان

نماز و 

 ناهار

تکنولوژی اتاق عمل 

 ترمیمی

آشنایی با کلیات 

 تصاویر رادیولوژی

 چهارشنبه

هفته 1)بهداشت روان 

 اول(

 دوم(هفته  1)آمار حیاتی

 اصول مراقبت در اتاق بهبودی
 

نماز و 

 ناهار
 مدیریت در اتاق عمل

تکنولوژی اتاق عمل 

 چشم

      پنجشنبه

      

 

 
     

 نیمسال عنوان رشته 

 99-044اول  7اتاق عمل ترم

 کد درس

 

 نام استاد تاریخ امتحان شماره کالس واحد        نام درس

 ب ع ن

       در عرصهکارآموزی  

     2  چشم 

     2  ترمیمی 

     2  اورولوژی 

     1  اعصاب 

     2  اطفال 

     2  قلب 

 ENT  2     

        

        

        



 
 

 

 


