
  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1388ورودي  علوم آزمایشگاهی کارشناسی

 تعداد واحد کد درس نام درس ردیف
 جمع عملی تئوري اساتید/ نام استاد ساعت

موزشی آمراکز  در اختیار آزمایشگاه 408 408 - 8  کارآموزي در عرصه 1
 و درمانی

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

  8  جمع  
  

  16 – 18  14 – 16  13:30الی  7:30کارآموزي   

     کارآموزي  شنبه
     موزشی و درمانیآمراکز  در اختیار آزمایشگاه  نام استاد
     کارآموزي  یک شنبه
     مراکز اموزشی و درمانی در اختیار آزمایشگاه  نام استاد
  فرهنگی  فرهنگی کارآموزي  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی مراکز اموزشی و درمانی گاهدر اختیار آزمایش  نام استاد
     کارآموزي  سه شنبه
     مراکز اموزشی و درمانی در اختیار آزمایشگاه  نام استاد
      کارآموزي  چهارشنبه
     مراکز اموزشی و درمانی در اختیار آزمایشگاه  نام استاد
     --   پنج شنبه
     --   نام استاد

          جمعه

 . ست دانشکده ممنوع می باشدریا –مدیر گروه  –دون هماهنگی با امور آموزش هرگونه جابجائی کالسها ب .1

 .منوع  استبویژه در آزمایشگاه مهرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها  .2

  
  
  
  
  
  
  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1389کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودي 
  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف

  عجم  عملی  تئوري
 گروه معارف  34  -  34  2   اسالم و ایران فرهنگ و تمدن  1

 گروه بیوشیمی  34  -  34  2   2بیوشیمی پزشکی   2

 گروه بیوشیمی  34  34  -  1    2آز بیوشیمی پزشکی   3

 خانم دکتر خانی  34  -  34  2   فارماکولوژي  4

 پیرحاجاتی  17  -  17  1    اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  5

 دکتر ناطقی  34  -  34  2    )حشره( 2انگل شناسی   6

 دکتر ناطقی  34  34  -  1   )حشره( 2آز انگل شناسی   7

 یدمخانم دکتر خا  51  -  51  3   1خون شناسی   8

 خانم روشن دل  34  -  34  2   1آز خون شناسی   9

 پیرحاجاتی  51  -  51  3    باکتري شناسی پزشکی  10

 پیرحاجاتی  34  34  -  1    آز باکتري شناسی پزشکی  11

    20  معج  
  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

  فرهنگ و تمدن پسران  Cآز خون / Bآز باکتري  Bآز خون / Aآز باکتري  Aآز خون / Cآز باکتري   شنبه
  لیالیحاج آقا  خ روشن دل/ پیرحاجاتی خ روشن دل/ پیرحاجاتی خ روشن دل/ پیرحاجاتی  نام استاد
    Bآز خون /  Cآز انگل  Aآز خون /  B آز انگل  Cآز خون / Aآز انگل   یک شنبه
    خ روشن دل/ دکتر ناطقی  خ روشن دل/ دکتر ناطقی  خ روشن دل/ دکتر ناطقی  نام استاد
 Bبیوشیمی عملی  Aبیوشیمی عملی   2بیوشیمی پزشکی   باکتري شناسی  دوشنبه

  گروه بیوشیمی  گروه بیوشیمی  گروه بیوشیمی  پیرحاجاتی  نام استاد
   2انگل شناسی   فارماکولوژي  و تمدنفرهنگ   سه شنبه
    ناطقی خانی  خانم ها  نام استاد
    --  -  اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه  چهارشنبه
   --  - پیرحاجاتی  نام استاد

    1خون شناسی   1خون شناسی    پنج شنبه
    خادمی  خادمی   نام استاد

          جمعه
  .می باشند تعیین شده دون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درسب در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .1
  . دانشکده ممنوع می باشد ریاست –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .2
 .ممنوع  استبویژه در آزمایشگاه هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها  .3

 .برگزار می شود 89به طور مشترك با هوشبري و اتاق عمل  آقایان درس فرهنگ و تمدن  .4

  
  
  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1390کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودي 

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  خانصنمیدکتر   34  -  34  2   اخالق  1
  شاه جانی  34  -  34  2   متون انگلیسی و ترمینولوژي  2
  آقا زیارتی  34  -  34  2    یوترکامپ  3
  اسماعیلی  34  -  34  2   روان شناسی  4
  حائريدکتر   51  -  51  3    بیوشیمی عمومی  5
  حائريدکتر   34  34  -  1    آز بیوشیمی عمومی  6
  دکتر ناطقی  34  -  34  2   )کرم( 1انگل شناسی   7
 دکتر ناطقی  34  34  -  1   1آز انگل شناسی   8

 ديودکتر محم  51  -  51  3   ایمنی شناسی پزشکی  9

  خ حیدري کیا  68  68  -  2    آز ایمنی شناسی   10
11                

          20  جمع
  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

  کامپیوتر  انگل شناسی   اخالق اسالمی  شنبه
  آقا زیارتی  دکتر ناطقی   خانصنمیدکتر   نام استاد
 روان شناسی  لوژيمتون انگلیسی و ترمینو ایمنی شناسی ایمنی شناسی  یک شنبه

  اسماعیلی  شاه جانی  ديودکتر محم  ديودکتر محم  نام استاد
   1آز انگل  –آز ایمنی  1آز انگل  –آز ایمنی  1آز انگل  –آز ایمنی   دوشنبه

    دکتر ناطقی/ خ حیدري کیا  دکتر ناطقی/ خ حیدري کیا  دکتر ناطقی/ خ حیدري کیا  نام استاد
 Bآز بیوشیمی  Aآز بیوشیمی   عمومیبیوشیمی   بیوشیمی عمومی  سه شنبه

  دکتر حائري  دکتر حائري  دکتر حائري  دکتر حائري  نام استاد
   Cآز ایمنی  Bآز ایمنی  Aآز ایمنی   چهارشنبه
   خ حیدري کیا خ حیدري کیا خ حیدري کیا  نام استاد
        پنج شنبه
          نام استاد

          جمعه
  .می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس الی و در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خ .1
  . دانشکده ممنوع می باشد ریاست –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .2
  .هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است .3

  
  
  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1391کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودي 

 تعداد واحد کد درس نام درس ردیف
 جمع عملی تئوري اساتید/ نام استاد ساعت

 حاج علی گل 34 - 34 2  فیزیک عمومی 1

 حاج علی گل 34 34 - 1  آز فیزیک عمومی 2

 قادري 34 - 34 2  شیمی عمومی 3

 قادري 34 34 - 1  آز شیمی عمومی 4

 نصیري -دهقان  51 - 51 3  ادبیات فارسی 5

 گروه تربیت بدنی 34 34 - 1  1تربیت بدنی  6

 دولتی 68 34 34 3  زیست شناسی سلولی و مولکولی 7

 خانم مرادي 34 - 34 2  آناتومی نظري 8

 خانم مرادي 34 34 - 1  آناتومی عملی 9

 خ محمد زاده 34 - 34 2  زبان پیش نیاز دانشگاهی 10

 دکتر خانصنمی 34 - 34 2  1مبانی نظري اسالم  11

  20 جمع 

  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

  آقایان تربیت بدنی Cآزمایشگاه زیست شناسی  1مبانی نظري     شنبه
  علیرضا برخوردار  دولتی دکتر خانصنمی    نام استاد
 ادبیات ادبیات  زیست شناسی زبان پیش نیاز دانشگاهی  یک شنبه

  نصیري  ندهقا  دولتی  خ محمد زاده  نام استاد
  آشنائی با دفاع مقدس  فرهنگی فیزیک  شیمی  دوشنبه

      خانم حاج علی گل  قادري  نام استاد
    انمهاتربیت بدنی خ Bآزمایشگاه زیست شناسی  Aآزمایشگاه زیست شناسی   سه شنبه
    منیره کرمانیان دولتی  دولتی  نام استاد
   Bآناتومی عملی  Aآناتومی عملی   آناتومی  چهارشنبه

    خ مرادي  خ مرادي  خ مرادي  استادنام 
     Aآز فیزیک /  Bآز شیمی  Bآز فیزیک /  Aآز شیمی   پنج شنبه
     حاج علی گل/ قادري حاج علی گل/ قادري  نام استاد

          جمعه

  .اشندمی ب تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .1
 . ست دانشکده ممنوع می باشدریا –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .2

 .هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها بویژه در آزمایشگاه ممنوع  است .3

 .برگزار می شود 91درس آشنائی با دفاع مقدس به طور مشترك با هوشبري  .4

  
 

  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1388ودي ور هوشبريکارشناسی 

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  در اختیار اتاق عمل  204  204  -  4   کارآموزي در عرصه بیهوشی  1
  حاچ رضائی/ خ جوادزاده  PACU  2  -  204  102کاراموزي در عرصه   2
  ديعباکرم / خ طاهري  ICU   2  -  102  102کارآموزي در عرصه   3
4               
5                
6                
7               
8               

                
          8    جمع  

  
  

  16 – 18  14 – 16  30/7 – 30/13کارآموزي    

   PACU/ ICU /درعرصه بیهوشی  کارآموزي  شنبه

   خ طاهري/ حاج رضائی/ خ جوادزاده/ در اختیار اتاق عمل  نام استاد

   PACU/ ICU / درعرصه بیهوشی کارآموزي  یک شنبه

     خ طاهري/ حاج رضائی/ خ جوادزاده/ در اختیار اتاق عمل  نام استاد
  فرهنگی  فرهنگی  PACU/ ICU /درعرصه بیهوشی  کارآموزي  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی خ طاهري/ حاج رضائی/ خ جوادزاده/ در اختیار اتاق عمل  نام استاد
    PACU/ ICU /درعرصه بیهوشی  کارآموزي  سه شنبه
    خ طاهري/ حاج رضائی/ خ جوادزاده/ در اختیار اتاق عمل  نام استاد
     PACU/ ICU /درعرصه بیهوشی  کارآموزي  چهارشنبه
      خ طاهري/ حاج رضائی/ خ جوادزاده/ در اختیار اتاق عمل  نام استاد
      PACU/ ICU /درعرصه بیهوشی  کارآموزي  پنج شنبه
      خ طاهري/ حاج رضائی/ جوادزاده خ/ در اختیار اتاق عمل  نام استاد

          جمعه
 شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس.  
  می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و.  
 دانشکده ممنوع می باشد ریاست –مدیر گروه  –موزش هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آ .  
 هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است. 

  مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی.  
  
  
  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1389ورودي  هوشبريکارشناسی 

  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  ساعت

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد

  دکتر مسعودي  68  -  68 4   )2(روش بیهوشی   1
  صادق پور/ سهامی/ حیدري/ استهري  204  204  - 4   )3(کارآموزي   2
  خ طاهري  51  -  51  3    هاي ویژهاصول مراقبت  3
  شعوري  51  -  51 3   جراحی –آشنایی با بیماري هاي داخلی   4
  لیالی  34  -  34  2    الم و ایرانفرهنگ و تمدن اس  5
  شاه جانی  51  -  51  3    زبان تخصصی  6
  شعوري -آسایش   17  -  17  1    اخالق حرفه اي در هوشبري  7

          20  جمع
  
  

  30/7 – 30/12کارآموزي    16 – 18  14 – 16  10 – 12  8 – 10  
  پسران فرهنگ و تمدن  فرهنگ و تمدن دختران جراحی –داخلی   )2(روش بیهوشی   شنبه

  لیالی  لیالی شعوري دکتر مسعودي  نام استاد
  --   هاي ویژهاصول مراقبت  )2(روش بیهوشی   یک شنبه

    خ طاهري دکتر مسعودي  نام استاد
  فرهنگی  یفرهنگ  زبان تخصصی  زبان تخصصی  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی شاه جانی شاه جانی  نام استاد

 3کارآموزي  سه شنبه
اصول 

  مراقبتهاي ویژه 
 –داخلی 

    جراحی

    شعوري  خ طاهري استهري/ حیدري/ سهامی/ پورصادق  نام استاد
    اي مشترك با اتاق عملاخالق حرفه 3کارآموزي  چهارشنبه
    شعوري -آسایش  استهري/ حیدري/ سهامی/ پورصادق  نام استاد
     3کارآموزي  پنج شنبه
     صادق پور/ سهامی/ حیدري/ استهري  نام استاد

          جمعه
  .شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .2
  . می باشدست دانشکده ممنوع ریا –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است .4

 .مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5

ري و علوم آزمایشگاهی و پسرها به طور مشترك با هوشب 89درس فرهنگ و تمدن اسالم وایران  در دو گروه مجزا و دختران به صورت با هوشبري  .6
  .برگزار می شود 89

  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1390کارشناسی هوشبري ورودي 

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  خانم اسماعیلی  34  -  34  2   روان شناسی  1
  علی اکبر زاده  43  17  26  2   اصول کمک هاي اولیه  2
  بطحائی  43  17  26  2    لینینشانه شناسی و معاینات با  3
  خانیانم دکتر خ  51  -  51  3   دارو شناسی اختصاصی  4
  پوراحمدیان/ سهامی/ حیدري/ استهري  204  204  -  4    )1(کارآموزي   5
  دکتر کریمی  51  -  51  3    اصول بیهوشی  6
  گروه معارف  34  -  34  2    اخالق  7
  خادمی  34  -  34  2   خون شناسی و انتقال خون  8

          19  جمع
  

  

  12:30الی  7:30کارآموزي   16 – 18  14 – 16  10 – 12  8 – 10  
    روان شناسی 1کارآموزي  شنبه

    خانم اسماعیلی پوراحمدیان/ سهامی/ حیدري/ استهري  نام استاد
  اصول بیهوشی  اصول بیهوشی 1کارآموزي  یک شنبه
  یمیدکتر کر  دکتر کریمی پوراحمدیان/ سهامی/ حیدري/ استهري  نام استاد
  فرهنگی  فرهنگی 1کارآموزي  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی پوراحمدیان/ سهامی/ حیدري/ استهري  نام استاد
  دارو شناسی اختصاصی اخالق اسالمی  نشانه شناسی  سه شنبه
  خ خانی  گروه معارف  بطحائی  نام استاد
    نشانه شناسی   اصول کمک هاي اولیه  چهارشنبه
    یبطحائ    علی اکبرزاده  نام استاد
      خون شناسی  پنج شنبه
        خادمی  نام استاد

          جمعه
  .شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .2
  . دانشکده ممنوع می باشد ریاست–مدیر گروه  –هنگی با امور آموزش هرگونه جابجائی کالسها بدون هما .3
 .هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است .4

 .مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5

  .عمل برگزار می شود خونشناسی و انتقال خون به صورت مشترك با دانشجویان اتاق .6
  
  
  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1391کارشناسی هوشبري ورودي 

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  خ حیدري  43  17  26  2   )1(آناتومی   1
  رهام پور  34  -  34  2   )1(فیزیولوژي   2
  گروه بیوشیمی  17  -  17  1    بیوشیمی  3
  شعوري  43  17  26  2   اتاق عمل اصول پرستاري و کار در  4
  خانم فرساد  43  17  26  2    میکروب شناسی و اصول استریلیزاسیون  5
  خانم مومنیان   60  17  43  3    آمار زیستی و روش تحقیق  6
  نصیري/ دهقان  51  -  51  3   ادبیات فارسی  7
 علی نوري/ خ زهرا نوروزي  34  -  34  2   )1(مبانی نظري   8

  اویسی  34  -  34  2    زبان پیش نیاز  9
  آقاي علیرضابرخوردار -خانم مرضیه آقائی  34  34  -  1    1تربیت بدنی   10
          20    جمع  

  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

 )17-30/18( آقایان  تربیت بدنی انمهاتربیت بدنی خ )پسر و دختر( 1مبانی نظري  جلسه دوم 8فن تئوري / روش تحقیق  شنبه

 علیرضا برخوردار مرضیه آقائی علی نوري/ خ زهرا نوروزي شعوري/  یانخانم مومن  نام استاد

  یک شنبه
فن تئوري  /جلسه اول 8بیوشیمی 

  جلسه دوم 8
میکروب عملی 

A 8 ج دوم  
 A 8 فن عملی

  آمار حیاتی  ج اول

   مومنیان  خ قاضی  خ بیطرفان  شعوري/ گروه بیوشیمی  نام استاد

 B 8فن عملی  دوشنبه
  ج اول

ج  8میکروب 
  دوم

 B 8فن عملی
  ج اول

 میکروب عملی 
C 8 آشنائی با دفاع مقدس  فرهنگی  ج دوم  

     فرساد خ قاضی فرساد خ قاضی  نام استاد
  ادبیات ادبیات 1فیزیولوژي  زبان پیش دانشگاهی  سه شنبه
  نصیري دهقان رهام پور اویسی  نام استاد
  آناتومی عملی  اتومی عملیآن میکروب شناسی و اصول استریل آناتومی تئوري  چهارشنبه
  خ حیدري  خ حیدري  پیرحاجاتی  خ حیدري  نام استاد
          پنج شنبه
          نام استاد

          جمعه
 شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس.  
  می باشند تعیین شده سبدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس در در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و.  
  دانشکده ممنوع می باشد ریاست –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش .  
 هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است. 

  ر می شودبرگزا 91در دو گروه مجزاي دختر و پسر به طور همزمان با دانشجویان اتاق عمل  1درس مبانی نظري. 

  برگزار می شود 91درس آشنائی با دفاع مقدس به طور مشترك با علوم آزمایشگاهی. 



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  مهرماه 1390کاردانی فوریت پزشکی ورودي 

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  کریمی ابولقاسم  153  153  -  3   کارآموزي در پایگاه فوریت هاي پزشکی  1
  سلطانپور/ طریقی  77  77  -  5/1   )2(کارآموزي در عرصه فوریت هاي داخلی   2
  خانزاده  51  51  -  1    )2(تروما  کارآموزي در عرصه  3
  خانم جوکار  51  51  -  1   اطفال کارآموزي در عرصه  4
  آسایش/ شعوري  51  51  -  1    ریوي –احیاي قلبی  کارآموزي در عرصه  5
  یاوري  26  26  -  5/0    عمیر و نگهداري آمبوالنسکارآموزي در عرصه ت  6
  مهران/ شعوري  -  -  2  2   جمعیت و تنظیم خانواده  7
          10    جمع  

  

  16 – 18  14 – 16  30/7 – 30/13کارآموزي    

/ اطفال )/2(تروما / )2(فوریت هاي داخلی  /در عرصه فوریت پزشکی کارآموزي  شنبه
 آموالنستعمیر و نگهداري / ریوي –احیاي قلبی 

    

     یاوري/آسایش -شعوري/خانزاده/جوادزاده /سلطانپور –طریقی /کریمی  نام استاد

/ اطفال )/2(تروما / )2(فوریت هاي داخلی  /کارآموزي در عرصه فوریت پزشکی  یک شنبه
 تعمیر و نگهداري آموالنس/ ریوي –احیاي قلبی 

   

     یاوري/آسایش -شعوري/هخانزاد/جوادزاده /سلطانپور –طریقی /کریمی  نام استاد

/ اطفال )/2(تروما / )2(فوریت هاي داخلی  /کارآموزي در عرصه فوریت پزشکی  دوشنبه
 تعمیر و نگهداري آموالنس/ ریوي –احیاي قلبی 

  فرهنگی  فرهنگی

  فرهنگی  فرهنگی یاوري/آسایش -شعوري/خانزاده/جوادزاده /سلطانپور –طریقی /کریمی  نام استاد

/ اطفال )/2(تروما / )2(فوریت هاي داخلی  /وزي در عرصه فوریت پزشکیکارآم  سه شنبه
 تعمیر و نگهداري آموالنس/ ریوي –احیاي قلبی 

    جمعیت و تنظیم خانواده

    مهران/ شعوري یاوري/آسایش -شعوري/خانزاده/جوادزاده /سلطانپور –طریقی /کریمی  نام استاد

/ اطفال )/2(تروما / )2(وریت هاي داخلی ف /کارآموزي در عرصه فوریت پزشکی  چهارشنبه
 تعمیر و نگهداري آموالنس/ ریوي –احیاي قلبی 

    

     یاوري/آسایش -شعوري/خانزاده/جوادزاده /سلطانپور –طریقی /کریمی  نام استاد

/ اطفال )/2(تروما / )2(فوریت هاي داخلی  /کارآموزي در عرصه فوریت پزشکی  پنج شنبه
 تعمیر و نگهداري آموالنس/ ریوي –احیاي قلبی 

    

     یاوري/آسایش -شعوري/خانزاده/جوادزاده /سلطانپور –طریقی /کریمی  نام استاد
          جمعه

  .شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .می باشند تعیین شده درس بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .2
  . ست دانشکده ممنوع می باشدریا –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است .4

 .دمدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد ش –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5

  
  
 



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  بهمن ماه 1390اردانی فوریت پزشکی ورودي ک
  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف

  جمع  عملی   تئوري
 رستمی  26  26  -  5/0   کارآموزي ارتباطات  1

 هاشم پور  34  -  34  2   اخالق اسالمی  2

  خانم شاه جانی  17  -  17  1    زبان تخصصی  3
 طریقی  51  51  -  1   ناسی و معاینات بالینیکارآموزي نشانه ش  4

  علی اکبرزاده  43  17  26  2    ریوي پیشرفته –احیاء قلب   5
  آسایش  60  17  43  3    )2(فوریت هاي داخلی   6

  احمد جنت امانی  34  -  34  2   فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  7
  آسایش  51  17  34  5/2   )2(تروما   8
  نصیري/ عزیز زاده  77  77  -  5/1   )1(کارآموزي فوریت هاي داخلی   9

  اسدي  51  51  -  1    )1(کارآموزي تروما   10
  پرورش  43  17  26  2  هاي خاصفوریت هاي پزشکی در گروه 11
  داوودي  43  17  26  2    فوریت هاي پزشکی در شرایط خاص  12
  پرورش  43  17  26  2    فوریت هاي پزشکی در بالیا  13
          5/22    جمع  

  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  
  12:30الی  7:30کارآموزي 

    اخالق اسالمی  ارتباطات/ )1(تروما )/ 1(فوریت هاي داخلی / نشانه شناسی کارآموزي  شنبه
    هاشم پور رستمی/ اسدي/ نصیري-عزیززاده /طریقی  نام استاد
 فوریت در شرایط خاص  نگ و تمدنفره  ارتباطات)/ 1(تروما )/ 1(فوریت هاي داخلی / کارآموزي نشانه شناسی  یک شنبه

  داوودي  احمد جنت امانی رستمی/ اسدي/ نصیري-عزیززاده /طریقی  نام استاد
  فرهنگی  فرهنگی  ارتباطات)/ 1(تروما )/ 1(فوریت هاي داخلی / کارآموزي نشانه شناسی  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی رستمی/ اسدي/ نصیري-عزیززاده /طریقی  نام استاد
  فوریت در گروه خاص  2فوریت داخلی   قلبی پیشرفتهاحیا   سه شنبه

  پرورش  آسایش  علی اکبرزاده  نام استاد

    فوریت در بالیا  2فوریت داخلی   زبان تخصصی  2تروما   چهارشنبه
    پرورش  آسایش  شاه جانی  آسایش  نام استاد
          پنج شنبه
        نام استاد

    
  .شد خواهد ماعال مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس تعیین شده می باشند .2
  . ست دانشکده ممنوع می باشدریا –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .ها ممنوع  استهرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه  .4

  .مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

   1391کاردانی فوریت پزشکی ورودي 

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  رنجبروان  68  34  34  3   تشریح  1
  دکتر رهام پور  34  -  34  2   فیزیولوژي  2
  دکتر علی نوري  34  -  34  2    1مبانی نظري   3
  خ محمد زاده  34  -  34  2   زبان پیش نیاز  4
  عزیزي  51  -  51  3    فارسی  5
  گروه تربیت بدنی  34  34  -  1    1تربیت بدنی   6
  شعوري  26  17  9  1   هاي امداديآشنایی با سازمان  7
  دکتر باقري  43  17  26  2   فرایند عملیات و اطالعات فنی  8
  شریفی فرد/ شعوري  51  34  17  2   هااصول و فنون مراقبت  9

  شمس/ پیرحاجاتی  34  17  17  5/1    میکروب شناسی  10
          5/19    جمع  

  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

    فن عملی عملیفن   1مبانی نظري   شنبه
       دکتر علی نوري  نام استاد
 ادبیات  ادبیات  زبان پیش دانشگاهی  هجلس 8فن تئوري   یک شنبه

  عزیزي  عزیزي  زاده محمدخ   شعوري  نام استاد
  )18:30الی  17( 1تربیت بدنی   دفاع مقدس سازمان امدادي   دوشنبه

  صادق اشجعی    شعوري    نام استاد
 Bآناتومی عملی  Aآناتومی عملی  آناتومی فیزیولوژي  سه شنبه

  رنجبروان  رنجبروان رنجبروان دکتر رهام پور  نام استاد
    یک درمیان Bو Aمیکروب عملی  Cمیکروب عملی  میکروب فرایند عملیات و اطالعات فنی  چهارشنبه
    شمس/پیرحاجاتی شمس/پیرحاجاتی شمس/پیرحاجاتی دکتر باقري  نام استاد
       پنج شنبه
       نام استاد

          جمعه
  .شد واهدخ اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .2
  . ست دانشکده ممنوع می باشدریا –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .منوع  استهرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها م .4

 .مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5

  .برگزار می شود 91درس آشنائی با دفاع مقدس به طور مشترك با اتاق عمل  .6
  
 



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

   1391فوریت پزشکی ورودي ناپیوسته ی ساشنکار

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت  تعداد واحد  کد درس  نام درس  ردیف
  آقاي رنجبروان  34  17  17  5/1   آناتومی  1
  خ پیش قدم  26  -  26  5/1   فیزیولوژي  2
  فراهانی -چاووشی  43  17  26  2    هاي مخابراتیو سیستم) هاي اعزامروش( Dispatchآشنایی با   3
  خ شاه جانی  34  -  34  2   زبان تخصصی  4
  ابوالخیریان خ  17  -  17  1    بهداشت عمومی  5
  شعوري/ آسایش/ مومنیان  51  34  17  2    آمار زیستی و روش تحقیق  6
  ---   26  17  9  1   نشانه شناسی و معاینات بدنی  7
  آسایش  43  17  26  2   تروما پیشرفته  8
  آسایش/ شعوري  34  -  34  2   شناخت بیماریها  9

  پرورش  26  17  9  1    بیماریهاي زنان  10
  گروه معارف  34  -  34  2    رانفرهنگ تمدن اسالم و ای  11
  آسایش  17  -  17  1    هاي رفتارياورژانس  12
  دکتر باقري  EMS   1  17  -  17آشنایی با ساختار و مقررات   13
          20    جمع  

  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

    جلسه دوم 8آمار حیاتی  تروما پیشرفته  شناخت بیماري ها  شنبه
    مومنیان ایشآس  آسایش -شعوري   نام استاد
 فرهنگ و تمدن اسالم  بیماریهاي زنان  فیزیولوژي  اورژانس رفتاري  یک شنبه

  گروه معارف  پرورش  خ پیش قدم  آسایش  نام استاد
  فرهنگی  فرهنگی EMSمقررات  روش تحقیق  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی  دکتر باقري  شعوري/آسایش   نام استاد
 Bآناتومی عملی  Aمی عملی آناتو زبان تخصصی آناتومی تئوري  سه شنبه

 آقاي رنجبروان  آقاي رنجبروان خ شاه جانی آقاي رنجبروان  نام استاد

    نشانه شناسی  بهداشت عمومی  Dispatch   چهارشنبه
      خ ابوالخیریان فراهانی -چاووشی   نام استاد
       پنج شنبه
       نام استاد

          جمعه
  .شد خواهد اعالم سمدر نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  .2
  . ست دانشکده ممنوع می باشدریا –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .گروه ها ممنوع  استهرگونه جابجائی دانشجویان در بین  .4

  .مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1388ورودي  اتاق عملکارشناسی 

تعداد   کد درس  نام درس  ردیف
  واحد

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت
 در اختیاراتاق عمل / ادتمندسع 102  102  -  2  کارآموزي در عرصه ارتوپدي  1

 در اختیار اتاق عمل 102 102  -  2   کارآموزي در عرصه اعصاب  2

 ايایگه/ صالحی/ در اختیار اتاق عمل 102 102  -  2    کارآموزي در عرصه سوختگی و ترمیم  3

 شمس اللهی 102 102  -  2   کارآموزي در عرصه زنان  4

 شیري/ بطحائی 102 102  -  2    )ناسلیت –ادراري (کارآموزي در عرصه اورولوژي   5

 صالحی 102 102  -  2    کارآموزي در عرصه قلب و عروق  6

          12  جمع
  

  16 – 18  14 – 16  30/7 – 30/13کارآموزي    

   قلب و عروق/ارولوزي/زنان/سوختگی/اعصاب/ در عرصه ارتوپدي  کارآموزي  شنبه 

   شیري /بطحائی  –اللهی  شمس/ایگه اي  –صالحی /در اختیار اتاق عمل - سعادتمند  نام استاد
   قلب و عروق/ارولوزي/زنان/سوختگی/اعصاب/ کارآموزي در عرصه ارتوپدي   یک شنبه

   شیري /بطحائی  –شمساللهی /ایگه اي  –صالحی /در اختیار اتاق عمل - سعادتمند  نام استاد
  فرهنگی  لب و عروقق/ارولوزي/زنان/سوختگی/اعصاب/ کارآموزي در عرصه ارتوپدي   دوشنبه

  فرهنگی شیري /بطحائی  –اللهی  شمس/ایگه اي  –صالحی /در اختیار اتاق عمل - سعادتمند  نام استاد
      قلب و عروق/ارولوزي/زنان/سوختگی/اعصاب/ کارآموزي در عرصه ارتوپدي   سه شنبه
     شیري /ی بطحائ –اللهی  شمس/ایگه اي  –صالحی /در اختیار اتاق عمل - سعادتمند  نام استاد
      قلب و عروق/ارولوزي/زنان/سوختگی/اعصاب/ کارآموزي در عرصه ارتوپدي   چهارشنبه
     شیري /بطحایی  –اللهی  شمس/ایگه اي  –صالحی /در اختیار اتاق عمل - سعادتمند  نام استاد
      قلب و عروق/ارولوزي/زنان/سوختگی/اعصاب/ کارآموزي در عرصه ارتوپدي   پنج شنبه

     شیري /بطحایی  –اللهی  شمس/ایگه اي  –صالحی /در اختیار اتاق عمل - سعادتمند  ادنام است
          جمعه
 شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس.  
 در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس تعیین شده می باشند.  
  دانشکده ممنوع می باشد ریاست –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش . 

 هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است. 

  مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی.  
  
  
  
  
  
  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1389مل ورودي کارشناسی اتاق ع

تعداد   کد درس  نام درس  ردیف
  واحد

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت
  دکتر اشراقی  34  -  34 2   تکنولوژي جراحی در چراحی قلب و عروق و تنفس  1
  بطحائی  34  -  34 2   هاي زنان و اورولوژيتکنولوژي جراحی در چراحی  2
  بطحائی  17  -  17  1    فوریت ها  3
  آسایش  34  -  34 2   هداشت روان در اتاق عملب  4
  شعوري/ آسایش   17  -  17  1    اخالق حرفه اي در اتاق عمل  5
 صالحی/ خانم سیفی/ سعادتمند  153  153  -  3    کارآموزي تکنیک اتاق عمل  6

  شعوري/ آسایش   51  51  - 1   ریوي –کارآموزي روشهاي احیاء قلبی   7
 دکتر ابرازه  34  -  34 2   مدیریت در اتاق عمل  8

 بطحائی  17  -  17 1   تکنولوژي جراحی در اطفال  9

 خ طاهري  34  -  34  2    اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودي  10

  لیالی  34  -  34  2    فرهنگ و تمدن اسالم  
          19  جمع

  

  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  
  30/7 – 30/12کارآموزي  

  پسران -فرهنگ و تمدن اسالم   دختران -فرهنگ و تمدن اسالم  مراقبت در اتاق بهبودي اصول مدیریت در اتاق عمل  شنبه 
 لیالی لیالی خ طاهري دکتر ابرازه  نام استاد

   رولوژيوتکنولوژي ا  تکنولوژي زنان    یک شنبه

    بطحائی  علی اکبرزاده    نام استاد
  فرهنگی  یفرهنگ تکنولوژي قلب و عروق  بهداشت روان در اتاق عمل  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی  دکتر اشراقی  آسایش  نام استاد
    فوریت ها  تکنولوژي اطفال /ریوي  -احیاء قلبی/ تکنیک اتاق عمل کارآموزي  سه شنبه
    بطحائی  بطحائی آسایش -شعور ي/ صالحی/ خانم سیفی -سعادتمند  نام استاد
 8مشترك با هوشبري (اي ق حرفهاخال /ریوي  -احیاء قلبی/ کارآموزي تکنیک اتاق عمل  چهارشنبه

  )جلسه اول
  

    شعوري/ آسایش  آسایش -شعور ي/ صالحی/ خانم سیفی -سعادتمند  نام استاد
     /ریوي  -احیاء قلبی/ کارآموزي تکنیک اتاق عمل  پنج شنبه
     آسایش -شعور ي/ صالحی/ خانم سیفی -سعادتمند  نام استاد

          جمعه
  .شد خواهد اعالم مدرس نام  نگیهماه از پس استاد بدون دروس .1
  .در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس تعیین شده می باشند .2
  . سرپرست دانشکده ممنوع می باشد –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .جویان در بین گروه ها ممنوع  استهرگونه جابجائی دانش .4

 .مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی  .5

و پسرها به طور مشترك با هوشبري و علوم آزمایشگاهی  89درس فرهنگ و تمدن اسالم وایران  در دو گروه مجزا و دختران به صورت با هوشبري  .6
  .ر می شودبرگزا 89



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1390کارشناسی اتاق عمل ورودي 

تعداد   کد درس  نام درس  ردیف
  واحد

  جمع  عملی  تئوري  یداسات/ نام استاد  ساعت
  خانم آقا زیارتی  17  -  17  1   آوري اطالعات در اتاق عملفن  1
  خانم مومنیان  17  -  17  1   آمار حیاتی  2
  خانم مومنیان  17  -  17  1    روش تحقیق  3
  خانم شاه جانی  34  -  34  2   خصصیزبان ت  4
  گروه معارف  34  -  34  2    اخالق اسالمی  5
  خانم اسماعیلی  34  -  34  2    شناسی عمومیروان  6
  شعوري  34  -  34  2   آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل  7
  پیرحاجاتی  43  17  26  2   ایمونولوژي  8
  ---   17  -  17  1   آسیب شناسی  9

 خانم خادمی  34  -  34  2   خون خون شناسی و انتقال   10

  ایزدپور/ شریفی فرد  102  102  -  2   جراحی -هاي پرستاري در بخش داخلی کارآموزي مهارت  11
  علی اکبرزاده  51  51  -  1   کارآموزي رفتار در اتاق عمل  12

          19  جمع
  

  12:30الی  7:30کارآموزي   16 – 18  14 – 16  10 – 12  8 – 10  
    ج دوم 8فناوري / ج اول  8آمار حیاتی  مهارتهاي پرستاري -فتار در اتاق عملر کارآموزي  شنبه

    خ آقا زیارتی/ خ مومنیان ... -ایزد پور  –شریفی فرد /علی اکبرزاده   نام استاد
   روان شناسی عمومی مهارتهاي پرستاري -کارآموزي رفتار در اتاق عمل  یک شنبه

    خانم اسماعیلی ... -ایزد پور  –شریفی فرد /علی اکبرزاده   نام استاد
  فرهنگی  فرهنگی مهارتهاي پرستاري -کارآموزي رفتار در اتاق عمل  دوشنبه

  فرهنگی  فرهنگی ... -ایزد پور  –شریفی فرد /علی اکبرزاده   نام استاد
   زبان تخصصی آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل ایمنولوژي  سه شنبه
    شاه جانی ريشعو پیر حاجاتی  نام استاد
    ج دوم 8شناسی  سیبآ - ج اول  8روش تحقیق  اخالق اسالمی   چهارشنبه
    – مومنیان گروه معارف   نام استاد
      خون شناسی  پنج شنبه
       خانم خادمی  نام استاد

          جمعه
  .شد خواهد اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس .1
  .می باشند تعیین شده بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس نهاي  خالی و در صورت نیاز به استفاده از زما .2
  . سرپرست دانشکده ممنوع می باشد –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش  .3
 .هرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممنوع  است .4

 .برگزار می شود 90هوشبري ت مشترك با روبه ص و انتقال خون خونشناسی .5

  



  
 1390-91سال تحصیلی  دوم برنامه ارائه دروس نیمسال

  1391کارشناسی اتاق عمل ورودي 

تعداد   کد درس  نام درس  ردیف
  واحد

  جمع  عملی  تئوري  اساتید/ نام استاد  ساعت
  خانم حیدري  43  17  26  2  )1(تشریح   1
  دکتر فراهانی  34  -  34  2   )1(فیزیولوژي   2
  پیرحاجاتی  17  -  17  1    اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی  3
  خانم ابوالخیریان  34  -  34  2   بهداشت  4
  گروه بیوشیمی  34  -  34  2    شیمی آلی و بیوشیمی  5
  شمس/ پیرحاجاتی  68  34  34  3    میکروب شناسی و انگل شناسی  6
  عزیزيآقاي   51  -  51  3   ادبیات فارسی  7
  علیرضا برخوردار -منیره کرمانیان  34  34  -  1   )1(تربیت بدنی   8
  دکتر علی نوري/ خ نوروزي  34  -  34  2   )1(مبانی نظري اسالم   9

  اویسیخانم   34  -  34  2   زبان پیش دانشگاهی  
          14  جمع

  
  10 – 8  12 – 10  16 – 14  18 – 16  

 )17-30/18( تربیت بدنی آقایان  1فیزیولوژي  1مبانی نظري     شنبه 

 علیرضا برخوردار  نیدکتر فراها دکتر علی نوري/ خ نوروزي    نام استاد

  انمهاتربیت بدنی خ  ادبیات  ادبیات  یک شنبه

    منیره کرمانیان  عزیزي  عزیزي  نام استاد
    دفاع مقدس  ج 8اصول استیریلیزاسیون   بیوشیمی  دوشنبه

      پیرحاجاتی  گروه بیوشیمی  نام استاد
     زبان پیش دانشگاهی Aمیکروب شناسی عملی   سه شنبه
     اویسی شمس/ پیرحاجاتی  نام استاد
    آناتومی عملی یک هفته درمیان آناتومی Bمیکروب شناسی عملی   چهارشنبه
    خ حیدري  خ حیدري شمس/ پیرحاجاتی  نام استاد
     Cمیکروب شناسی عملی  میکروب شناسی تئوري  پنج شنبه
     شمس شمس  نام استاد

          جمعه
 شد هدخوا اعالم مدرس نام  هماهنگی از پس استاد بدون دروس.  
 در صورت نیاز به استفاده از زمانهاي  خالی و  بدون برنامه ، دانشجویان موظف به حضور در کالس درس تعیین شده می باشند.  
  ریاست دانشکده ممنوع می باشد –مدیر گروه  –هرگونه جابجائی کالسها بدون هماهنگی با امور آموزش . 

 وع  استهرگونه جابجائی دانشجویان در بین گروه ها ممن. 

  مدیر گروه ، غیبت غیرموجه محاسبه خواهد شد –غیبت در کارآموزي بدون هماهنگی با امور بالینی. 

  برگزار می شود 91در دو گروه مجزاي دختر و پسر به طور همزمان با دانشجویان اتاق عمل  1درس مبانی نظري. 

  ار می شودبرگز 91درس آشنائی با دفاع مقدس به طور مشترك با فوریت پزشکی.  


