برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  - 98ترم دوم
ایام هفته
شنبه
یک شنبه

دو شنبه

8 -10

10 - 12

13-15

15-17

بیوشیمی عمومی ( آقای قوامی زاده )(کالس )9

17-19

19-21

تربیت بدنی  2برادران ( آقای
دانشور )(سالن والیت)

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی ( آقای قوامی زاده )(کالس )1

زیست شناسی سلولی و مولکولی ( خانم دکتر کریمی )(کالس )9

سه شنبه

زبان انگلیسی عمومی ( آقای امین )(کالس )9

چهارشنبه

آزمایشگاه فیزیولوژی ( آقای سلمانی )(کالس )1

ادبیات فارسی ( آقای کارگر
(کالس )9

فیزیولوژی نظری ( آقای سلمانی

اندیشه اسالمی  ( 2آقای درویشی )

(کالس )9

کالس 12

تربیت بدنی  2خواهران
خانم جعفریان
(سالن والیت)

ادبیات فارسی ( آقای کارگر
(کالس )14

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  -97ترم چهارم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

خون شناسی  ( 2خانم باقری )کالس 2

شنبه

13-15

15-17

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

(کالس )5

آزمایشگاه انگل شناسی1

آزمایشگاه انگل شناسی 1

( خانم رضایی )(کالس )1

( خانم رضایی )(کالس )1

فیزیک حیاتی ( خانم باقری

آیین زندگی ( آقای عدالتی ) ادغام با اتاق

کالس 2

عمل (97کالس )14

انگل شناسی ( 1خانم رضایی
(کالس(1

یک شنبه
بافت شناسی ( خانم دکتر اکبری )

17-19

19-21

روانشناسی عمومی
آمار حیاتی ( آقای روهنده )(کالس )6

آزمایشگاه بافت شناسی ( خانم دکتر اکبری )(کالس )5

خانم بهرامی(کالس )2

فارماکولوژی
آقای فروزنده(کالس )2

آزمایشگاه خون شناسی  ( 2خانم باقری )(کالس )1

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی 96ـ ترم ششم
ایام هفته

8 -10

شنبه

10 - 12

13-15

باکتری شناسی پزشکی

جمعیت دانش خانواده آقای اسماعیلی

( آقای خواجه زاده )(کالس )8

ادغام با پرستاری (96کالس )15

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

15-17

17-19

19-21

آزمایشگاه هورمون شناسی

هورمون شناسی

آقای قوامی زاده(کالس )8

آقای قوامی زاده(کالس )8

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه آسیب شناسی

( آقای خواجه زاده )(کالس )8

( خانم دکتر اکبری )(کالس )5

خانم دکتر اکبری(کالس )5

قارچ شناسی پزشکی

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

( آقای جبرالدینی )(کالس )6

( آقای جبرالدینی ) (کالس )6

آقای عالیان(کالس )6

تاریخ اسالم آقای کریمیان
ادغام با هوشبری  96و پرستاری
(96کالس )15

سمینار
( آقای جبر الدینی )(کالس )2

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی فوریت پزشکی ورودی بهمن -98ترم اول
ایام هفته
شنبه

8 -10

10 - 12

فرایند عملیات و اطالعات فنی

اصول و فنون مراقبتها

آقای منصوری(کالس )14

آقای منصوری(کالس )14

تشریح خانم دکتر اکبری(کالس )5

یک شنبه

دو شنبه

13-15

15-17

17-19

فیزیولوژی
آقای سلمانی(کالس )14

پراتیک

آیین زندگی

ادبیات آقای کارگر

آقای عدالتی(کالس )14

ادغام با اتاق عمل (96کالس )14

14-16

16-19

میکروب و انگل شناسی (خانم دکتر
سه شنبه

زبان پیش دانشگاهی

کریمی)(کالس)13

خانم کریمیان(کالس )13

زبان پیش دانشگاهی خانم کریمیان
(کالس )13

چهارشنبه
پنجشنبه

19-21

پراتیک

پراتیک

تربیت بدنی  1برادران
آقای دانشور(سالن والیت)

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی فوریت ورودی بهمن  -97ترم سوم
ایام هفته

شنبه

8 -10

10 - 12

احیاء قلبی ریوی ( خانم حیدری )

زبان تخصصی ( آقای امین )

کالس 15

کالس 15

فوریت های پزشکی بالیا

فوریت های پزشکی در گروههای خاص

( آقای منصوری )کالس 15

( آقای منصوری )کالس 15

13-15

17-19

15-17

جمعیت و دانش خانواده ( آقای اسماعیلی
ادغام با هوشبری  96و 97
کالس 15

19-21
فرهنگ و تمدن ( آقای صیادی پور )
ادغام با عمل (97کالس )13
بهداشت روان ( آقای منصوری )

یک شنبه

تروما  ( 2آقای منصوری )کالس 15

(کالس )15
فوریت های محیطی ( آقای منصوری )
کالس 15

دو شنبه
سه شنبه

اندیشه  ( 1آقای درویشی )

کارآموزی

(ادغام با هوشبری )98کالس 15

فوریت های داخلی  ( 2آقای نظری

کارآموزی

(کالس )15

چهارشنبه
پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99رشته کارشناسی اتاق عمل ورودی -98ترم دوم
ایام هفته

10 - 12

8 -10

شنبه

کارآموزی

یک شنبه

کارآموزی

دو شنبه

کارآموزی

سه شنبه

پراتیک(آقای پوریوسف)

13-15

15-17

17-19

19-21

زبان عمومی 1

آناتومی 2

اندیشه اسالمی  2آقای درویشی

خانم کریمیان(کالس )7

دکتر اکبری(کالس )5

ادغام با عمل ناپیوسته( 98کالس )12

زبان عمومی 1

فیزیولوژی 2

خانم کریمیان(کالس )7

آقای سلمانی(کالس )7

تربیت بدنی  2برادران آقای دانشور
ادغام با هوشبری (98سالن والیت)
تربیت بدنی  2خواهران خانم شمسی
ادغام با هوشبری 98

چهارشنبه
پنجشنبه

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی
خانم اسدی(کالس )7

اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب

اصالحات پزشکی

آقای پوریوسف(کالس )7

خانم یگانه(کالس)7

بیوشیمی

آشنایی با وسایل و تجهیزات

آقای قوامی زاده(کالس )7

آقای پوریوسف(کالس )7

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99رشته کارشناسی اتاق عمل ورودی –97ترم چهارم
15-17

17-19

19-21

8 -10

10 - 12

13-15

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی(آقای پوریوسف)

داروشناسی

روش احیاء قلبی ریوی

آزمایشگاه ایمنولوژی

تکنولوژی فک و صورت

کالس 7

خانم دکترموغلی(کالس )7

خانم حیدری(کالس )7

دکتر جعفری(کالس )12

آقای پوریوسف(کالس )7

ایام هفته
شنبه

آیین زندگی آقای عدالتی
یک شنبه

دو شنبه

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی

چهارشنبه

کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

آمار حیاتی

بیهوشی و مراقبت های آن

آقای روهنده(کالس )7

آقای دژبخت(کالس )6

ادغام با علوم آز (97کالس )14

16تا19
تکنولوژی گوارش و غدد
خانم اسدی(کالس )7
ایمنولوژی
آقای دکتر جعفری کالس12

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99رشته کارشناسی ا تاق عمل ورودی  – 96ترم ششم
ایام هفته

10 - 12

8 -10

شنبه

کارآموزی

یک شنبه

کارآموزی

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

13-15

15-17

17-19

19-21

بهداشت روان در اتاق عمل عمل

فرهنگ و تمدن آقای صیادی پور

آقای منصوری(کالس )14

ادغام با فوریت (97کالس )13

خون شناسی و انتقال خون
خانم باقری(کالس)1
اعصاب
آقای پوریوسف(کالس )7

فیزیک پزشکی خانم باقری(کلس )2

ادبیات آقای کارگر (کالس )14

16-19
مدیریت در اتاق عمل
آقای احمدی(کالس )6
تکنولوژی اطفال

تکنولوژی اورژانس

آقای توکل(کالس )7

آقای توکل(کالس )7

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98 -99رشته کارشناسی هوشبری ورودی  – 98ترم دوم
ایام هفته

10 - 12

8 -10

13-15

15-17

17-19

19-21

شنبه
تربیت بدنی  2برادران آقای دانشور
یک شنبه

فیزیولوژی (2آقای سلمانی)

تجهیزات بیهوشی(آقای دژبخت)

کالس12

کالس 9

ادغام با اتاق عمل (98زمین چمن)
آناتومی (2خانم دکتر اکبری)کالس 5

تربیت بدنی  2خواهران
ادغام با اتاق عمل98
خانم شمسی(سالن والیت)

اندیشه  1آقای درویشی

دو شنبه

سه شنبه

ادغام با فوریت (97کالس )15
بیهوشی (1آقای دژبخت)کالس 9

اصول پایه داروشناسی(سالن بیمارستان)
زبان عمومی

چهارشنبه

بیهوشی (1آقای دژبخت)کالس 9

کارآموزی

خانم مسیحی(کالس )9

کارآموزی

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی هوشبری ورودی – 97ترم چهارم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

13-15

15-17

شنبه
یک شنبه
دو شنبه

کارآموزی

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

کارآموزی

17-19

19-21

جمعیت و دانش خانواده آقای اسماعیلی

مدیریت در بیهوشی

ادغام با فوریت  97و هوش (96کالس )15

آقای پارسایی منش(کالس )9

فوریت های پزشکی 1

انقالب اسالمی

آقای پارسایی منش(کالس )9

آقای صیادی پور(کالس )9

بیهوشی 3

بیهوشی 3

دکتر قدمی( سالن بیمارستان)

آقای دژبخت(کالس )9

بیماری های داخلی – جراحی 1

بیماری های داخلی – جراحی 1

خانم فرجی(کالس )2

آقای پوریوسف(کالس )2

زبان تخصصی

زبان تخصصی

خانم مسیحی(کالس )9

خانم مسیحی(کالس )9

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی هوشبری ورودی – 96ترم ششم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

یک شنبه

کارآموزی

کارآموزی

دو شنبه

کارآموزی

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

13-15

17-19

19-21

15-17

جمعیت و دانش خانواده آقای اسماعیلی

خون شناسی و بافت خون

ادغام با فوریت  97و هوش (97کالس )15

خانم باقری (کالس )6

بهداشت روان
خانم بهرامی (کالس )12
بیهوشی 4
(متخصصین بیهوشی)(سالن بیمارستان)

تاریخ تحلیلی آقای کریمیان
ادغام با علوم آز 96و پرستاری
(96کالس )15

بیهوشی (4آقای دژبخت)
چهارشنبه

اصول مراقبت های ویژه

اصول مراقبت های ویژه

مدیریت درد

معرفی بیمار

خانم فرجی (کالس )6

خانم حیدری(کالس )6

خانم امیدوار(کالس )6

خانم مسیحی (کالس )9

(کالس)6

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی پرستاری ورودی –98ترم دوم
ام هفته

8 -10

10 - 12

13-15

15-17

مفاهیم پایه پرستاری

شنبه
یک شنبه

آقای پارسایی منش(کالس )13

چهارشنبه
پنج شنبه

تربیت بدنی( )2برادران
آقای دانشور(سالن والیت)

میکروب شناسی

میکروب شناسی

تغذیه و تغذیه درمانی

پرستاری سالمت فرد و خانواده

اندیشه اسالمی ()2

خانم دکتر کریمی(کالس )13

خانم دکتر کریمی(کالس)13

آقای حمیدی(کالس )13

خانم کارگر(کالس )13

آقای درویشی(کالس )13

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

آقای امین(کالس )13

آقای امین(کالس )13

کارآموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

داروشناسی

دو شنبه

سه شنبه

17-19

19-21

آقای پارسایی منش(کالس )13
انگل شناسی

آزماییشگاه انگل شناسی

خانم رضایی(کالس )13

خانم رضایی(کالس )13

ایمنولوژی و ژنتیک

ایمنولوژی و ژنتیک

آقای دکتر جعفری و خانم دکتر کریمی

آقای دکتر جعفری و خانم دکتر کریمی

(کالس )13
آزمایشگاه انگل شناسی
خانم رضایی(کالس )13

کالس 13
تربیت بدنی( )2خواهران(سالن والیت)

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی پرستاری  –97ترم چهارم
ام هفته

10 - 12

8 -10

13-15

17-19

15-17

19-21
تفسیر موضوعی نهج البالغه

شنبه

کاراموزی

یک شنبه

کاراموزی

دو شنبه

کاراموزی

جناب آقای نام آور

کاراموزی

ادغام با علوم آز ناپیوسته (98
کالس 14
کاراموزی
کاراموزی

پرستاری بزرگساالن و سالمندان

سه شنبه

(()2آقای پارسایی منش)(کالس )14

پرستاری در اختالالت سالمت مادر و

تحقیق در پرستاری

نوزاد

پرستاری سالمت جامعه

ادبیات فارسی

خانم کارگر(کالس )14

خانم کارگر(کالس )14

آقای کارگر(کالس )14

(آقای دکتر محسن زاده)

پرستاری کودک سالم
خانم یگانه(کالس )14

کالس 14
پرستاری بزرگساالن سالمندان()2

چهارشنبه

خانم یگانه(کالس )14

ادبیات فارسی

آمار حیاتی مقدماتی
آقای روهنده(کالس )14

آقای کارگر(کالس )14

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی پرستاری مهر –96ترم ششم
13-15

15-17

17-19

ایام هفته

8 -10

10 - 12

کاراموزی

شنبه

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

یک شنبه

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

کاراموزی

19-21
دانش خانواده و جمعیت
آقای اسماعیلی
ادغام با علوم آز (96کالس )15

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

دو شنبه

آقای کریمیان
ادغام با علوم آز  96و هوش
(96کالس )15

مراقبت جامع پرستاری در
پرستاری اورژانس

سه شنبه

چهارشنبه

آقای پارسایی منش(کالس )15
مراقبت جامع پرستاری در بخش های ویژه
خانم حیدری(کالس )15

پرستاری بیماری های روان

بخش های ویژه
خانم فرجی(کالس)15

اصول مدیریت خدمات پرستاری
آقای پارسایی منش(کالس )15

فرهنگ و تمدن
آقای صیادی پور(کالس )15

آقای منصوری(کالس )15

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر –98ترم دوم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

13-15

17-19

15-17

19-21

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 2
(اقای جبرالدینی)
شنبه

کالس 2

خون شناسی 2

تفسیر موضوعی نهج البالغه آقای نام آور

خانم باقری(کالس )2

ادغام با پرستاری (97کالس )14

سمینار(آقای جبرالدینی )کالس 2

آمار حیاتی

متون انگلیسی پزشکی

آزمایشگاه ایمنولوژی 2

آقای روهنده(کالس )7

خانم دکترکریمی(کالس )2

آقای دکتر جعفری(کالس)12

قارچ شناسی پزشکی 2

ایمنولوژی 2

کنترل کیفی

آقای جبرالدینی(کالس )12

آقای دکتر جعفری(کالس )12

آقای دکتر جعفری(کالس )12

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

فارماکولوژی و سم شناسی

آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی

آقای دکتر فروزنده(کالس )12

آقای دکتر فروزنده

آزمایشگاه خون شناسی 2
خانم باقری(کالس )1

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی98-99رشته کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی مهر  -98ترم دوم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

تکنولوژی توراکس آقای پوریوسف (کالس)6

13-15

15-17

17-19

19-21

ایمنولوژی

مدیریت در اتاق عمل

اندیشه  2آقای درویشی

آقای دکتر جعفری(کالس )12

آقای احمدی(کالس )12

ادغام با اتاق عمل (98کالس )12

آزمایشگاه ایمنولوژی
تکنولوژی جراحی فک و صورت چشم
آقای دکتر جعفری

شنبه
تکنولوژی ارولوژی آقای پوریوسف(کالس )6

آقای پوریوسف(کالس )6
کالس (12ک

اخالق حرفه ای
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی
تکنولوژی زنان آقای پوریوسف(کالس )6

یک شنبه

آقای دکتر محسن زاده

خانم حیدری(کالس )6
(کالس )6
دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه

تکنولوژِی قلب خانم بشارتی(کالس )14

