
 بسمه تعالي

 خویعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشکده 

 معاونت آموزشي، تحقیقات و دانشجویي فرهنگي

 0411-0410  تحصیلي سال      اول نیمسال در          89  ورودی        تکنولوژی اتاق عمل کارشناسي رشته5ترم دانشجویان برنامه هفتگي 

 04سا عت آزمون  :برنامه امتحاني
 

 نام درس کد کامپیوتری
 تعداد واحد

 نام استاد جمع
 عملي تئوری

04504101 

 

 آمار حیاتي
 دکترشرفخاني 0 - 0

04504138 
 و صورت وفک  تکنولوژی اتاق عمل 

،و مراقبت های آن دهان و دندان  
ENT 

2 - 2 
 آقای خلیل پور

 دکتر خرمي

04504154 

04504054 

 روش تحقیق در اتاق عمل
 دکتر خرمي 2 1.5 0.5

04504128 

 

تکنولوژی اتاق عمل زنان و اورولوژی 

 و مراقبت های آن
2 - 2 

 آقای خلیل پور

 دکتر خرمي

 خانم فرض الهي

 3  3 جراحي قلب و توراکس تکنولوژی 04504132
 آقای خلیل پور

 خانم بابایي

04504133 

تکنولوژی اتاق عمل در 

ژانس،تروما و بحرانها و حوادث اور

 غیر مترقبه و مراقبت های آن

 آقای آذرسا 0 - 0

04504103 

 

بهبودی مراقبت دراتاق صول   ا 
0 - 0 

 آقای علي اصغری

 دکتر شجاعي

04504148 

 

(0کارآموزی تکنیک اتاق عمل )  
- 2 2 

 آقای خلیل پور

 آقای بایرامي

04504151 
(2کارآموزی تکنیک اتاق عمل )  

- 2 2 
 آقای خلیل پور

 آقای بایرامي

 مهدویاندکتر 2 - 2 تاریخ تحلیلي صدر اسالم 04504825

 حاج آقا زینالي 2 - 2 انسان در اسالم 04504828

  21 4.5 05.5 جمع واحد 

 ساعات

 

 ایام هفته

01.5-9.5 02.5-01.5 
-نماز

 نهار

04-04  

 

 شنبه
 کارآموزی

 
 ..تکنولوژی در اورژانس،تروما و  

 یکشنبه
 کارآموزی

 
 

 آمار حیاتي

 

 دوشنبه
جراحي  تکنولوژی

 قلب و توراکس

تکنولوژی زنان و 

 اورولوژی
 - 

 سه شنبه
 ت دراتاقمراقب صولا

 بهبودی

  انسان در اسالم
 ENT -تکنولوژی اتاق عمل 

 چهارشنبه
روش تحقیق در اتاق 

 عمل

تاریخ تحلیلي صدر 

 اسالم
جراحي قلب و توراکس تکنولوژی   

 شنبه چهارشنبه دوشنبه شنبه چهارشنبه

05/01 09/01 21/01 22/01 25/01 

یق در روش تحق آمارحیاتي

 اتاق عمل

جراحي  تکنولوژی

 قلب و توراکس

تکنولوژی اتاق 

 عمل
ENT 

تکنولوژی اتاق 

 عمل زنان

 چهارشنبه شنبهدو شنبه چهارشنبه دوشنبه

22/01 

 01ساعت 

28/01 12/00 14/00 14/00 

 01ساعت 

مراقبت  صولا انسان در اسالم

 بهبودی دراتاق

تکنولوژی اتاق 

عمل در 

 اورژانس،تروما

خ تحلیلي صدر تاری -

 اسالم

 


