
 اتاق عمل برنامه درسي دانشجويان رشته :  

 

                                                                                                                                                                                                                                          دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

                            پیراپزشكيانشكده د

 کارشناسي پیوستهمقطع:             روزانه                   1 ترم  و دوره:                                        اول ال: نیمس                96-97 سال تحصیلي:

 

تعدا نام درس گروه كد درس
د 

 واحد

ساعت  تادنام اس ساعات تشكيل كالس
 امتحان

تاريخ 
 امتحان

شماره 
 كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 13 27/10/96 13 میری مقدمآقای ا      2-4 2 انقالب اسالمی 96 1000308

 سالن      8-10    1 )آقایان(1تربیت بدنی 97 1000104

 سالن         8-10 1 )خانم ها(1تربیت بدنی 16 1000104

 16 4/11/96 13 حاج آقا عسگری    10-12   2 آیین زندگی 96 1000306

1666001 17 

 
 14 23/10/96 8:30 آقای دکتر رجایی    1-3   2 ع(-)ن1تشریح

 14 28/10/96 10:30 آقای دکتر صوفی آبادی      10-12 2 1فیزیولوژی 17 1666003

     1 هفته اول(8بیوشیمی) 17 1666061

3-1 
 

 
    5 

 1-2 2 باکتریولوژی و انگل شناسی 17 1666062
-)ن

 میکروب(

12:30-
-)ع10:30

 میکروب(

 

 

 
ع -)ن12-10

 انگل شناسی(
 خانم فتحوحی  

 آفای دکتر سرایی
 14باکتری 30/10/96 8:30

 14انگل 

 14 2/11/96 10:30 آقای دکتر ساریچلو    3-5   2 روان شناسی عمومی 17 1666014

هفته 8فناوری اطالعات در اتاق عمل) 17 1666012
 (دوم

1  2:30-1  

 
 11و سایت 25/10/96 13 مهندس کاربردآقای    

 12 21/10/96 10:30 آقای سید علوی   4-6    2 زبان پیش دانشگاهی 96 1000204

 11   علیپورآقای دکتر      2:30-4:30  1 (اولهفته 8آمار حیاتی) 17 1666010

 ن8-9  1 صول و فنون مهارتهای بالینیا 17 1666063
 ع10:30-9

 15 24/10/96 10:30 ارجینیخانم     

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی  17 1666064
 هفته دوم(8اتاق عمل)

 4 5/11/96 10:30 خانم هاشمی    10-8   1



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 اتاق عمل برنامه درسي دانشجويان رشته :                                 پیراپزشكيدانشكده          

 
 پيوسته مقطع: كارشناسي      روزانه            3ترم  و دوره:                                      اولنيمسال:                                           96-97سال تحصيلي:

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 5 30/10/96 13 خانم شهرستانی   3-6    3 ادبیات 96 1000130

 12 23/10/96 10:30 ندس کاربردآقای مه    2-4   2 زبان تخصصی 17 1666069

آسیب شناسی و بافت  17 1666065
 شناسی

2  10-
-)آسیب8

هفته 8
 اول(

 

  )بافت(3-1 

 
 آقای دکتر فرزام 

 آقای دکتر رجایی
10:30 25/10/96 14 

 

 13 28/10/96 8:30 آقای دکتر آزاد  1-3     2 خون شناسی و انتقال خون 17 1666008

    11-1:30  1 ع(-)نایمونولوژی 17 1666066

 
 خانم دکتر نیک فرجام 

 آقای دکتر فروغی
8:30 27/10/96 12 

تمدن اسالم  فرهنگ وتاریخ  97 1000311
 و ایران

 13 3/11/96 13 آقای بخشایی     6-4  2

اصول اسنریلیزاسیون و  17 1666022
 هفته اول(8ضدعفونی)

 4   خانم هاشمی    10-8   1

 15 2/11/96 8:30 خانم دکتر نصیری     2-4  2 داروشناسی 17 1666068

 آقای دکتر غیبی    10-12   2 فیزیک پزشکی 17 1666013
 خانم دکتر جنتی

8:30 5/11/96 11 

کارآموزی اصول و فنون عملکرد  17 1666092
 فرد سیار

    گروه اتاق عمل * * *    2

    گروه اتاق عمل * * *    1 کارآموزی رفتار در اتاق عمل 17 1666091



 اتاق عملبرنامه درسي دانشجويان رشته :

 

                                                                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

                                 پیراپزشكيدانشكده          

 پیوسته  مقطع: کارشناسی        روزانه                  5ترم  و دوره:                                          اولمسال:  نی                                96-97سال تحصیلی:
تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

 شماره كالس

 شنبهنجپ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 15 25/10/96 13 حاج آقا فنایی  2-4     2 2اندیشه اسالمی 96 1000317

 12   خانم ارجینی    11-13   1 هفته اول(8فوریتهای پزشکی) 17 1666088

اصول مراقبت در اتاق  17 1666087

 هفته دوم(8بهبودی)

 12 23/10/96 10:30 آقای رستاک    13-11   1

وزی روش های احیای قلبی کارآم 17 1666044

 ریوی

1    * * *     

 بیمارستان والیت 27/10/96 10:30 آقای دکتر پارسا      1-4 3 تکنولوژی جراحی گوارش و غدد 17 1666075

وفک ENTتکنولوژی جراحی 17 1666080

 وصورت و دهان و دندان

آقایان دکتر    3-1    2

 اخترکاوان،دکتر کوشایی

10:30 30/10/96 15 

اتاق عمل چشم و تکنولوژی  17 1666081

 مراقبت ان

1   11-9       12 

اتاق عمل اطفال تکنولوژی  17 1666082

 هفته اول(8ونوزادان)

1   4-2   

 
 11   خانم دکتر فراهانی 

     * * *    2 1کارآموزی تکنیک اتاق عمل 17 1666094

تکنولوژی اتاق عمل در  17 1666084

حران ها و حوادث اورژانس،تروما،ب

هفته 8)غیر متقربه و مراقبت آن

 دوم(

1    

4-2 

    

 

 خانم دکتر فراهانی

10:30 2/11/96 11 

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی  17 1666089

 (هفته اول8)رایج در اتاق عمل

 15  10:30 خانم عظیمی      12-10 1



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشكي قزوين  

 اتاق عمل رشته :برنامه درسي دانشجويان                                      پیراپزشكيدانشكده          
 مقطع: کارشناسی پیوسته     روزانه                  7ترم  و دوره:                                       اولنیمسال:                                      96-97سال تحصیلی:

         

 

 

 

 

 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

يخ تار

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

    گروه اتاق عمل    * * * 2 زنان کارآموزی در عرصه 17 1666051

کارآموزی در  17 1666057

 ENTعرصه

2 * * *        

کارآموزی در عرصه  17 1666059

 گوارش و غدد

2 * * *        

موزی در عرصه فک کارآ 17 1666055

 وصورت

2 * * *        

کارآموزی در عرصه  17 1666052

 ارولوژی

2 * * *        

        * * * 2 کارآموزی در عرصه اطفال 17 1666058

کارآموزی در عرصه  17 1666060

 انتخابی

2 * * *        


