برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  99-1400رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  - 99ترم اول
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

زبان پیش دانشگاهی(خانم کریمیان)

زبان پیش دانشگاهی(خانم کریمیان)

آناتومی (خانم دکتر اکبری)

روانشناسی عمومی (خانم بهرامی)

13-15

15-17

17-19

19-21
تربیت بدنی 1برادران

کامپیوتر (آقای قنبری)

(ادغام با هوشبری و اتاق عمل )99
آقای دانشور

یک شنبه

آناتومی عملی
(خانم دکتر اکبری )

آناتومی عملی (خانم دکتر اکبری )

(ادغام با هوشبری و اتاق عمل ) 99
خانم شمسی

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(خانم کارگر)

دو شنبه

ادبیات (ادغام با هوشبری )99

سه شنبه
چهارشنبه

تربیت بدنی  1خواهران

آقای کارگر
شیمی عمومی (آقای ایزدی)

مقدمات آزمایشگاه (آقای جبرالدینی)

آزمایشگاه شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی

(آقای ایزدی)

(آقای ایزدی)

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی  99-1400رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  - 98ترم سوم
ایام هفته
شنبه

8 -10

10 - 12

13-15

15-17

میکروب شناسی عمومی

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

بیوشیمی پزشکی 1

بیوشیمی پزشکی 1

(آقای خواجه زاده)

(آقای خواجه زاده)

(آقای قوامی زاده)

آقای قوامی زاده

17-19

19-21

خون شناسی 1
یک شنبه

( آقای دکتر نیازی )

آزمایشگاه خون شناسی 1

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

( آقای دکتر نیازی )

( خانم کارگر)ادغام با آز ناپیوسته 98

انقالب اسالمی

دو شنبه

(آقای صیادی پور)

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1

ژنتیک پزشکی

( آقای قوامی زاده )

(آقای دکتر برازش )

تفسیر موضوعی نهج البالغه
( آقای نام آور ) ادغام با هوش
 97و اتاق عمل ناپیوسته ) 98

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی  -97ترم پنجم
ایام هفته

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

13-15

15-17

8 -10

10 - 12

انگل شناسی 2

ایمنی شناسی پزشکی

( خانم رضائی )

( آقای دکتر جعفری )

ویروس شناسی پزشکی

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

( آقای دکتربرازش )

( خانم دکتر کریمی )

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

بیوشیمی پزشکی  2تئوری

( آقای قوامی زاده )

( آقای قوامی زاده )

(آقای قوامی زاده )

17-19

19-21

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی
(آقای دکتر جعفری )
آزمایشگاه ویروس شناسی
پزشکی
(آقای دکتر برازش)

آشنایی با بیماری های داخلی
( خانم یگانه )

سه شنبه
چهارشنبه

آزمایشگاه انگل شناسی 2

آزمایشگاه انگل شناسی 2

( خانم رضائی )

(خانم رضائی )

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی مهر -96ترم هفتم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

13-15

15-17

17-19
فرهنگ وتمدن اسالم وایران

شنبه

روش های کنترل کیفی

آقای صیادی پور ادغام با

( آقای دکتر جعفری )

(هوشبری  97و علوم
آزمایشگاهی ناپیوسته ) 98

یک شنبه

اصول مدیریت و قوانین ازمایشگاه

سم شناسی

( آقای جبرالدینی )

(آقای فروزنده )
آزمایشگاه سم شناسی

دو شنبه

(آقای فروزنده )
اصول فنی و نگهداری تجهیزات
آزمایشگاهی

سه شنبه

( آقای عالیان)
چهارشنبه
پنجشنبه

ایمنوهماتولوژی

آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی

(آقای دکتر نیازی )

( آقای دکتر نیازی )

19-21

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر -98ترم سوم
ایام هفته

10 - 12

8 -10

13-15

15-17

17-19
فرهنگ و تمدن
(آقای صیادی پور )ادغام با

شنبه

هوشبری  97و علوم آز96
یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

هورمون شناسی

اصول مدیریت و قوانین

آزمایشگاه هورمون شناسی

(آقای قوامی زاده)

(آقای جبرالدینی )

(آقای قوامی زاده )

باکتری شناسی پزشکی 2

آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 2

( آقای خواجه زاده )

(آقای خواجه زاده)

انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2

آزمایشگاه انگل شناسی و حشره

(خانم رضایی)

شناسی پزشکی  ( 2خانم رضایی )

جمعیت و دانش خانواده
( آقای اسماعیلی ) و اتاق عمل
ناپیوسته 98و اتاق عمل 97

19-21
اندیشه اسالمی  2ادغام با هوشبری
(98آقای درویشی)
بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
(خانم کارگر)ادغام با آز 98
انقالب اسالمی ایران
( آقای صیادی پور)
(ادغام با اتاق عمل ناپیوسته )98

چهارشنبه
پنجشنبه

انتقال خون 2

آزمایشگاه انتقال خون 2

( آقای دکتر نیازی )

(آقای دکتر نیازی )

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر -99ترم اول
ایام هفته
شنبه

8 -10
زیست شناسی سلولی و مولکولی
(خانم دکتر کریمی)

یک شنبه

دو شنبه

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی
(آقای دکتر برازش)

10 - 12

13-15

15-17

ژنتیک پزشکی (آقای دکتر برازش)
آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

بیوشیمی پزشکی 2

(آقای قوامی زاده)

(آقای قوامی زاده)
تاریخ تحلیلی
اندیشه ( 2آقای درویشی)

فیزیک حیاتی (خانم بختیار)

سه شنبه

پنجشنبه

(ادغام با هوشبری و اتاق عمل ناپیوسته)99

آقای کریمیان
تربیت بدنی خواهران

چهارشنبه

17-19

19-21

تربیت بدنی برادران

(ادغام با هوشبری

(ادغام با هوشبری ناپیوسته

ناپیوسته)99خانم شمسی

)99آقای دانشور

ویروس شناسی پزشکی

تکنیک های آسیب شناسی

اصول فنی و نگهداری تجهیزات

(آقای دکتر برازش)

(خانم دکتر اکبری)

آزمایشگاهی (آقای عالیان)

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی فوریت ورودی بهمن  -98ترم دوم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

جابجایی و حمل بیمار (آقای منصوری)

زبان عمومی ( آقای امین )

13-15

15-17

19-21

17-19
کارآموزی ارتباطات

آشنایی با سازمان های امدادی

کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی

(آقای منصوری)

( داخلی گراش )

دو شنبه

زبان عمومی ( آقای امین )

کارآموزی اصول و فنون ( اورژانس گراش )

سه شنبه

فوریت های داخلی ( 1آقای ارجمند)

چهارشنبه

فوریت های داخلی ( 1آقای ارجمند)

یک شنبه

اخالق و مقررات حرفه ای

نشانه شناسی و معاینات بدنی

کلیات داروشناسی

( آقای دکتر محسن زاده )

(آقای پارسایی منش )

(آقای پارسایی منش )

بهداشت عمومی

احیاء قلبی ریوی ( خانم حیدری )

(خانم کارگر)

تروما ( 1آقای منصوری)

پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی اتاق عمل ورودی -99ترم اول
ایام هفته

8 -10

شنبه

روانشناسی عمومی (خانم بهرامی)

یک شنبه

دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

زبان پیش دانشگاهی
(ادغام با هوشبری )99خانم کریمیان
باکتریولوژی و انگل شناسی
( خانم دکتر کریمی )

10 - 12
اصول و فنون مهارت های بالینی
خانم فرجی

آناتومی ( 1خانم دکتر اکبری )

فیزیولوژی ( 1آقای سلمانی)

13-15

15-17

تفسیر نهج البالغه (آقای نام آور)

17-19
بهداشت در اتاق عمل
) خانم کارگر (

اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی

اندیشه (1ادغام با پرستاری)99

(آقای منصوری )

آقای درویشی

زبان پیش دانشگاهی
(ادغام با هوشبری )99خانم کریمیان

19-21
تربیت بدنی 1برادران
(ادغام با هوشبری و علوم آزمایشگاهی
)99آقای دانشور
تربیت بدنی  1خواهران
(ادغام با هوشبری و علوم
آزمایشگاهی)99خانم شمسی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی اتاق عمل ورودی -98ترم سوم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

جراحی ارولوژی ( آقای پوریوسف )

جراحی زنان(خانم علوی)

یک شنبه

تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی (آقای توکل)

دو شنبه
سه شنبه

13-15

17-19

15-17

19-21

آشنایی با بیماری های داخلی

فرهنگ و تمدن (آقای صیادی پور)

تاریخ تحلیلی

( آقای پوریوسف )

(ادغام با عمل ناپیوسته ) 98

(آقای کریمیان ) ادغام با هوش 98

آشنایی با بیماری های داخلی

فناوری اطالعات

( آقای پوریوسف )

(آقای قنبری)

آسیب شناسی و بافت شناسی

اخالق حرفه ای

( خانم دکتر اکبری )

(آقای دکتر محسن زاده )

چهارشنبه
پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی اتاق عمل ورودی –97ترم پنجم
8 -10

10 - 12

13-15

15-17

17-19

ایام هفته
شنبه

زبان تخصصی(آقای امین)

ریکاوری (خانم حیدری)

یک شنبه

جراحی پالستیک ( آقای پوریوسف )

جراحی چشم (آقای توکل)

دو شنبه

جراحی قلب و توراکس (آقای پوریوسف)

جراحی قلب (خانم بشارتی)

روش تحقیق در اتاق عمل

فوریت پزشکی

تغذیه در جراحی

( آقای روهنده)

( آقای پارسایی منش)

(آقای حمیدی)

دانش جمعیت و خانواده ( آقای اسماعیلی )
ادغام با آز ناپیوسته 98واتاق عمل ناپیوسته
98

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

روانشناسی عمومی
( خانم بهرامی )

19-21

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی ناپیوسته ا تاق عمل ورودی  – 98ترم سوم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

تکنولوژی جراحی ارتوپدی (آقای توکل)

فوریتها ( آقای پارسایی منش )

تکنولوژی جراحی در جراحی اطفال

تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی

(آقای پوریوسف )

( آقای پوریوسف )

یک شنبه

13-15

15-17
تکنولوژی جراحی اعصاب
( آقای پوریوسف )
فرهنگ و تمدن اسالمی
( آقای صیادی پور)
( ادغام بااتاق عمل ) 98

دو شنبه

17-19

19-21

تربیت بدنی 2برادران(آقای دانشور)

فناوری اطالعات(آقای قنبری)

دانش خانواده و جمعیت
آقای اسماعیلی
(ادغام با اتاق عمل  97و علوم
آز مایشگاهی ناپیوسته )98
انقالب(آقای صیادی پور)

تربیت بدنی خواهران (خانم شمسی)

ادغام با علوم آز ناپیوسته98

سه شنبه
تفسیر نهج البالغه ( آقای نام آور )
ادغام با علوم آزمایشگاهی  98و

چهارشنبه

هوشبری 97

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1400رشته کارشناسی ناپیوسته ا تاق عمل ورودی – 99ترم اول
ایام هفته

8 -10

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

10 - 12
فیزیولوژی پیشرفته(آقای سلمانی)

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

تکنولوژی جراحی گوارش

(خانم اسدی)

(خانم اسدی)

تشریح (خانم دکتر اکبری)

13-15

15-17

17-19

مقدمه ای بر تکنولوژی (خانم اسدی)

بهداشت روان (خانم بهرامی)

زبان تخصصی(آقای امین)

روش تحقیق (دکتر محسن زاده)

آمار حیاتی (آقای روهنده)

سه شنبه
چهارشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99 -400رشته کارشناسی هوشبری ورودی  – 99ترم اول

19-21
آشنایی با ابزار و تجهیزات
(آقای پوریوسف)

تاریخ تحلیلی (ادغام با هوشبری و علوم
آزمایشگاهی ناپیوسته )99آقای کریمیان

ایام هفته

8 -10

13-15

17-19

تربیت بدنی 1برادران

میکروب شناسی

شنبه

یک شنبه

10 - 12

15-17

19-21

(ادغام با اتاق عمل و علوم

(خانم دکتر کریمی)
زبان پیش دانشگاهی

آزمایشگاه میکروب شناسی

(ادغام با اتاق عمل )99خانم کریمیان

(خانم دکتر کریمی)

آزمایشگاهی ) 99آقای دانشور
تربیت بدنی 1خواهران
بیوشیمی بالینی(آقای قوامی زاده)

(ادغام با اتاق عمل و علوم
آزمایشگاهی ) 99خانم شمسی

زبان پیش دانشگاهی
(ادغام با اتاق عمل )99خانم

دو شنبه

فیزیک پزشکی(خانم بختیار)

فیزیولوژی( 1آقای سلمانی)

کریمیان
سه شنبه

ادبیات(ادغام با علوم

مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل(آقای منصوری)

آزمایشگاهی ( )99آقای کارگر)

آناتومی( 1خانم دکتر اکبری)

چهارشنبه
پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-400رشته کارشناسی هوشبری ورودی – 98ترم سوم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

یک شنبه

کارآموزی

کارآموزی

دو شنبه

کارآموزی

کارآموزی

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

13-15

15-17

17-19

19-21

بهداشت روان

اندیشه 2
(آقای درویشی(ادغام با آز

(خانم بهرامی)

چهارشنبه
پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-400رشته کارشناسی هوشبری ورودی – 97ترم پنجم

نشانه شناسی و معاینات بالینی
(آقای ارجمند)
بیهوشی 2
(آقای دژبخت)
خون شناسی و بانک خون
(آقای دکتر نیازی)

ناپیوسته )98
تاریخ تحلیلی صدر اسالم
(آقای کریمیان)
(ادغام با اتاق عمل )98
واژه شناسی ( خانم یگانه)

13-15

17-19

15-17

ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

یک شنبه

کارآموزی

کارآموزی

دو شنبه

کارآموزی

کارآموزی

ایمونولوژی (آقای دکتر جعفری)

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

فوریت های پزشکی( 2آقای دژبخت)

چهارشنبه

کارآموزی

کارآموزی

پنجشنبه

کارآموزی

کارآموزی

ایام هفته

8 -10

19-21

فرهنگ وتمدن اسالم وایران (آقای صیادی
پور (ادغام با علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
98وعلوم آزمایشگاهی )96

مراقبتهای پس از بیهوشی
(خانم حیدری)

تفسیر موضوعی نهج البالغه

بیماری های داخلی جراحی 2
( آقای ارجمند)

سیستم اطالع رسانی پزشکی
(آقای مهندس قنبری)

بیمار های داخلی جراحی 2

آقای نام آور

بیهوشی 4

(ادغام با علوم آز 98واتاق عمل

(آقای دژبخت)

ناپیوسته 98

آقای پوریوسف

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-400رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری ورودی –99ترم اول

شنبه

فیزیولوژی (آقای سلمانی)

یک شنبه

آناتومی (خانم دکتر اکبری)

دو شنبه

روش تحقیق
(آقای دکتر محسن زاده)

سه شنبه

10 - 12

13-15

17-19

15-17

19-21

مدیریت در بیهوشی(آقای کشکولی)

زبان تخصصی (آقای دکتر برازش)

کاربرد رایانه (آقای قنبری)

تکنیک بیهوشی و مدیریت درد
(آقای دژبخت)

آمار زیستی (آقای روهنده)

تکنیک بیهوشی و مدیریت درد
(خانم فرجی)

تربیت بدنی خواهران
(ادغام با علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
)99

تربیت بدنی برادران
(ادغام با علوم آزمایشگاهی ناپیوسته
)99آقای دانشور

چهارشنبه
پنجشنبه

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-400رشته کارشناسی پرستاری ورودی –99ترم اول

تاریخ تحلیلی(ادغام با اتاق عمل و
علوم آزمایشگاهی ناپیوسته )99
آقای کریمیان

8 -10

10 - 12

اصول مهارتهای پرستاری

اصول مهارتهای پرستاری

زبان پیش دانشگاهی

آقای منصوری

آقای منصوری

خانم کریمیان

یک شنبه

فیزیولوژی (آز)آقای سلمانی

فیزیولوژی (آز)آقای سلمانی

دو شنبه

فیزیولوژی آقای سلمانی

تشریح خانم دکتر اکبری

بیوشیمی (آز) اقای قوامی زاده

بیوشیمی (آز) اقای قوامی زاده

ام هفته
شنبه

سه شنبه

اصول مهارتهای پرستاری
چهارشنبه

(پراتیک ) آقای منصوری

ام هفته

8 -10

13-15

17-19

15-17

19-21

تربیت بدنی 1برادران آقای دانشور

زبان پیش دانشگاهی

اندیشه ( 1ادغام با اتاق عمل )99

خانم کریمیان

آقای درویشی

تشریح (آز)خانم دکتر اکبری

تربیت بدنی1خواهران(خانم شمسی)

روانشناسی فردی اجتماعی
خانم بهرامی

فن آوری اطالعات در پرستاری
بیوشیمی آقای قوامی زاده

آقای قنبری

تربیت بدنی برادران (آقای دانشور)

اصول مهارتهای پرستاری (پراتیک )
آقای منصوری

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-400رشته کارشناسی پرستاری  –98ترم سوم
10 - 12

13-15

15-17

17-19

بررسی وضعیت سالمت
شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه
چهارشنبه

پنجشنبه

جمعیت ودانش خانواده
آقای اسماعیلی

آقای پارسایی منش

پرستاری بهداشت مادران ونوزادان
خانم کارگر

پرستاری بهداشت محیط
خانم کارگر

19-21

فرایند آموزش به بیمار

پرستاری بزرگساالن سالمندان 1

خانم کارگر

آقای پارسایی منش

اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماریها

پرستاری بزرگساالن سالمندان 1
خانم فرجی

پرستاری بهداشت مادران ونوزادان

اخالق پرستاری وارتباط حرفه ای

خانم کارگر

آقای دکتر محسن زاده

آقای نوروزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

انقالب اسالمی
آقای صیادی پور

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی99-400رشته کارشناسی پرستاری مهر –97ترم پنجم
ایام هفته

8 -10

10 - 12

شنبه

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

یک شنبه

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

کارآموزی

دو شنبه

سه شنبه

پرستاری بزرگساالن سالمندان 3
آقای پارسایی منش

مراقبتهای پرستاری در منزل
آقای پارسایی منش

13-15

15-17

17-19
کارآموزی

پرستاری بزرگساالن
سالمندان 3
خانم یگانه
پرستاری بزرگساالن

چهارشنبه

سالمندان 3
خانم یگانه

19-21
پرستاری بیماریهای کودکان
(خانم یگانه)
پرستاری بیماریهای کودکان
(خانم یگانه)

پرستاری بهداشت روان

آیین زندگی

آقای منصوری

آقای عدالتی

زبان تخصصی(آقای امین)

