
 بسمه تعالي

 خویعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشکده 

 معاونت آموزشي، تحقیقات و دانشجویي فرهنگي

  1011-1011  تحصیلي سال      اول نیمسال در           1011  ورودی        تکنولوژی اتاق عمل کارشناسي رشته 1ترم دانشجویان برنامه هفتگي 

 نام درس کد کامپیوتری
 واحدتعداد 

 نام استاد جمع
 عملي تئوری

11110111 

11110111 
 خانم فرض الهي 2 1.1 1.1 (1تشریح )

 یوسفيدکتر  2 - 2  فیزیولوژی)1( 11110115

اتاق عمل مقدمه ای بر تکنولوژی 11110121  خانم فرض الهي 1 - 1 

 دکترباقری 1 - 1 بیوشیمي پایه 11110111

11110121 

11110121 

اصول و فنون و عملکرد فرد سیار و 

 اسکراب
2 1 5 

 )ع(خانم فرض الهي

 )ن(آقای آذرسا

 آقای خلیل پور 1 - 1 اصول استریلیزاسیون و ضد عفوني 11110125

 2 - 2 آشنایي با وسایل و تجهیزات اتاق عمل 11110120
آقای -ورآقای خلیل پ

 بایرامي

 شجاعيدکتر  1 1.1 1.1 اصول و فنون مهارتهای بالیني 11110121

11110111 

11110111 

 باکتریولوژی و انگل شناسي
 آذرسادکتر  2 1.1 1.1

 دکتر خرسندی  - 5 زبان عمومي 11110111

11110121 
(1ربیت بدني )ت  

- 1 1 
 آقای عبدالي

 خانم عبداله زادگان

1اندیشه اسالمي 11110111  حاج آقا زینالي 2 - 2 

حوادث در اصول و مبانی مدیریت خطر 11111511
 و بالیا

2 - -  

  25 5.1 11.1 جمع واحد 

 ساعات

 

 ایام هفته

11.1-8.1 12.1-11.1 
-نماز

 نهار

11-10 

 

18-11  

 

 1اندیشه اسالمي شنبه

اصول و فنون و 

عملکرد فرد سیار و 

 )عملي(اسکراب

 

اصول و فنون و 

عملکرد فرد سیار 

 )نظری(و اسکراب

 

 یکشنبه
مقدمه ای بر تکنولوژی  بیوشیمي

 اتاق عمل
  1فیزیولوژی 

 تشریح)عملي(

 تشریح)نظری( دوشنبه
اصول و فنون 

 ع(ن.ني)مهارتهای بالی
  1تربیت بدني  

 شنبهسه 

باکتریولوژی و انگل 

 شناسي

 )ن(

آشنایي با وسایل و 

 تجهیزات اتاق عمل
 

باکتریولوژی و 

 انگل شناسي

 )ع(

 

 چهارشنبه

اصول 

استریلیزاسیون و 

 ضد عفوني

    زبان عمومي

 8: ساعت آزمون برنامه امتحاني
 چهارشنبه شنبهدو شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه شنبه چهارشنبه دوشنبه شنبه شنبهچهار

11/11 18/11 21/11 22/11 21/11 21/11 28/11 

 

21/11 12/11 10/11 11/11 

 11ساعت 

 بیوشیمي

 

مقدمه ای بر  فیزیولوژی

 تکنولوژی اتاق عمل

اصول و فنون مهارتهای 

 بالیني

باکتریولوژی و 

 انگل شناسي

اصول 

 ..استریلیزاسیون 

 زبان عمومي

 

آشنایي با وسایل و 

 لتجهیزات اتاق عم

 تشریح

 

اصول و فنون و 

 عملکرد فرد

 1اندیشه اسالمي



 
 


