
 بسمه تعالي    

 خویعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشکده  

 معاونت آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 0411-0410  تحصيلی سال       دوم نيمسالدر          98  ورودی        تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی رشته  6 ترم دانشجویان برنامه هفتگی 
 

 نام درس کد کامپیوتری
 داد واحدتع

 نام استاد جمع
 عملی تئوری

61061561 
 

 روانشناسی عمومی
 آقای قنبرلو 2 - 2

61061535 
و مراقبت های آن چشم تکنولوژی اتاق عمل  

6 - 6 
 (5.0)آقای خلیل پور
 (5.0آقای بیرامی )

61061515 
 

 و مراقبت های ولوژی اتاق عمل اعصابتکن
  آن

2 - 2 
 (6)آقای خلیل پور
 (6)خانم حسین زاده

61061502 
 

تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پالستیک، 
 پوست و سوختگی و مراقبت های آن

2 - 2 
 (6)آقای خلیل پور

 (6)ادهخانم حسین ز

61061503 
تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و 

آن مراقبت های   
6 - 6 

 (0..5)آقای خلیل پور
 (5.20)دکتراکبربگلو

61061585 
دراتاق عمل اورژانس کاراموزی  

- 6 6 
دکتر سهیلی –شریفی آقای 

 دکترشجاعی-

61061586 
 

 کاراموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی
- 2 2 

 آقای علی اصغری
 آقای حامدی

61061582                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

لکاراموزی مدیریت در اتاق عم  
- 2 2 

 آذرساآقای 
 حسین زادهخانم 

 دکترحسن زاده 2 - 2 و تمدن اسالم و ایران تاریخ فرهنگ 61061838

 آقای فتحعلی 2 - 2 ارزشهای دفاع مقدس 61061810

 حاج آقا زینالی 2 - 2 تفسیر موضوعی قرآن 61061865

  68 0 61 جمع واحد 

 ساعات    
 

 ایام هفته
65.0-8.0 62.0-65.0 

-نماز
 نهار

 
61-61 

 
 

68-61 

    اردیبهشت( 21از (کارآموزی شنبه

  یکشنبه
 تفسیر موضوعی قرآن

 
 

تکنولوژی اتاق عمل 
 ترمیمی، پالستیک

 

 دوشنبه

 کارآموزی

 
تکنولوژی اتاق عمل 

 اعصاب

 
 

 سه شنبه

 کارآموزی

 
تکنولوژی اتاق عمل 

 اطفال
 

  کارآموزی چهارشنبه
 تکنولوژی اتاق عمل

 چشم

 
 

 پنجشنبه
 ارزشهای دفاع مقدس

 

 
تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اناسالم و ایر
 

 روانشناسی عمومی
 

 

   03/03 ساعت      :برنامه امتحاني

 

 
شنبهسه  شنبه دوشنبه شنبه چهارشنبه دوشنبه شنبه  چهارشنبه 

30/30/10 03/30/30 30/30/30 30/30/30 30/30/30  00/30/30  00/30/30  
 

01/30/30  
 

 روانشناسی عمومی
 

تکنولوژی اتاق عمل اطفال   چشم تکنولوژی اتاق عمل
 و نوزادان

تکنولوژی اتاق عمل 
 اعصاب

تاریخ فرهنگ و تمدن 
 اسالم
 

تکنولوژی اتاق عمل 
 ...ترمیمی

 تفسیر موضوعی قرآن

 
 ارزشهای دفاع مقدس

 

 


