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 98-99نیمسال اول  اتاق عمل 2ترم 

 ساعت

 ایام
10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

 شنبه

 (واحد2)اصطالحات پزشکی

 آقای حسن زاده

 6کالس

 اخالق حرفه ای در اتاق عمل

 (واحد1)

 نیمه دومآقای حسن زاده 

 5کالس

 

 (واحد2)بهداشت در اتاق عمل

 آقای قدرتی

 7کالس

 

 یکشنبه

 مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق 

 هفته فرد-واحد1

 2کالس-آقای اربابی

 2فیزیولوژی 

 هفته فرد-واحد1

 12کالس-دکتر احمدی

 دفاع مقدس

 آقای یزدانپور

 11کالس

  1اندیشه اسالمی 

 آقایان

 12کالس- حاج محمودی آقای 

 

 دوشنبه

 های پزشکیفوریت

 هفته فرد-واحد1

 خانم عباسپور

 5کالس

 

 انگل شناسی باکتریولوژی

 عملی 5/0-تئوری5/1

 *هفته زوجدکتر عزیزی 

 *هفته فردرضایی منشدکتر

 5کالس

 

  1اندیشه اسالمی 

 خانم ها

  خانم طباطبایی

 10کالس

 سه شنبه

کارآموزی مهارت های 

 بالینی

 سه شنبه تا پنج شنبه 

 

 7.30-12.30 ساعت

 

 

 

 

 

 2تشریح 

 عملی5/0تئوری*5/1

 دکتر خرداد

 7کالس

 

 چهارشنبه

 فیزیک پزشکی

 واحد2

 2*کالسخانم دکتر بخشی زاده

  

  پنج شنبه
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 اتاق عمل 4ترم   

 ساعت

 ایام
10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

 شنبه

 احیای قلبی ریوی

 عملی 5/0تئوری*5/1

 خانم ارمی

 ساختمان پراتیک

 دانش خانواده

 خانم ها

 آقای مرادی

 1کالس
 شنبه کارآموزی پنج شنبه تا 

 کارآموزی

19.30-13.30 

 

 یکشنبه

تکنولوژی جراحی اعصاب و 

 هامراقبت

 واحد2

 نیمه اول آقای بزرگوار

 نیمه دوم دکتر ابویی

 5کالس

 2اندیشه 

 آقایان -خانم ها

 آقای حسن زاده

 9کالس

 

 دوشنبه

تکنولوژی جراحی 

 هاارتوپدی و مراقبت

 واحد2

 11کالس*آقای اربابی

 داروشناسی

 واحد2

 دکتر کاخکی

 1کالس

 
 

 

 

 سه شنبه

روش تحقیق در اتاق 

 عملی5/0تئوری*5/1عمل

 1*کالس دکتر رنجبر

 مار حیاتیآ

 واحد1

 خانم تاتاری

 8کالس 

 

 چهارشنبه

 دانش خانواده 

 آقایان

 آقای دستوری

 11کالس
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 اتاق عمل 6ترم 

    پنج شنبه

 

 ساعت

 ایام
10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

 شنبه

 کارآموزی

13.30-7.30 

شنبه تا پنج شنبه 

 ریکاوری

شنبه تا پنج شنبه 

 اورژانس

شنبه تا پنج شنبه 

 مدیریت

 (خانم ها)تاریخ امامت 

 1*کالسمرادیآقای 

 تاریخ امامت آقایان 

 3*کالسآقای مرادی

 هاتکنولوژی جراحی ترمیمی،پالستیک و مراقبت

 (هفته فردواحد 1)

 11*کالسآقای حسن زاده 
 انقالب اسالمی آقایان

 12*کالسمحبی آقای

 

 یکشنبه

  تکنولوژی جراحی قلب و عروق 

  واحد 5/1

 13*کالسخانم نیّری

 

 ادبیات فارسی 

 جاللی آقای

 2کالس 

 دوشنبه

  تکنولوژی جراحی توراکس 

  واحد5/1

 2کالس*آقای بزرگوار 

 هاتکنولوژی جراحی چشم و مراقبت

 واحد1

 خانم نیّری نیمه اول 

 2کالس *دکتر خدایی نیمه دوم

 فک و صورت – ENTتکنولوژی جراحی 

 واحد2

 خانم نیّری–خانم دکتر فالح 

 2کالس

  سه شنبه
 انقالب اسالمی خانم ها

 12*کالس آقای بشارت

 ادبیات فارسی 

 جاللی آقای

 * هفته زوج6کالس 

  چهارشنبه
 مراقبتتکنولوژی جراحی ترمیمی،پالستیک و 

 11*کالسآقای اربابیواحد(1)
 

    پنج شنبه
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