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 اتاق عمل : برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته مقطع: کارشناسي                      نهاروز2ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                       96-97سال تحصيلي:

 

 

 نام درس گروه درسکد

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس

 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شمار

ه 

 کالس

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

پنج 

 شنبه

 3 29/3/97 13 آقای حیدری      4-6 2 1اندیشه اسالمی 96 1000316

 سالن   آقای جهان   4-6    1 )آقایان(2تربیت بدنی 97 1000110

 سالن   خانم محمدیان    10-12   1 خانم ها()2تربیت بدنی 17 1000110

 ع(5/0ن،5/1)2تشریح 17 1666002
 

2    10:30-8 

 
   30/8 27/3/97 11 

1666004 17 

 
 16 18/2/97 12 آقای دکتر صوفی آبادی   12:30-10:30    1 هفته اول(8)2فیزیولوژی

اصول و فنون فرد سیار و  17 1666072
 ع(1ن،2)اسکراب

3 3-1 
 ع

 ن10-8 
 ع3-1

خانم سلطانی و خانم  شفیع    
 ،آقای بخاراییخانی

30/8 31/3/97 14 
Skill 

lab 

     2 آشنایی با وسایل  تجهیزات در اتاق عمل 17 1666023

4-2 
 

 
خانم سلطانی،خانم شفیع  

 ،آقای بخاراییخانی
30/8 2/4/97 11 

 3-6  3 زبان عمومی 97 1000129

 
 11 7/4/97 30/10 آقای سید علوی    

 4 6/4/97 30/8 خانم هاشمی     1-3  2 اصطالحات  پزشکی 17 1666111

  * * 2 مهارتهای بالینیکاراموزی  17 1666090

 
    آقای کاربرد   

 11 4/4/97 30/10 کاربردآقای     3-5:30   2 ع(5/0ن5/1)روش تحقیق در اتاق عمل 17 1666067
 

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

      

 

 اتاق عمل :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 روزانه                      مقطع: کارشناسي پيوسته4ترم  و دوره:                    دومنيمسال:                                      96-97سال تحصيلي:

  

 نام درس گروه کد درس

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس

 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 5 4/4/97 13 حاج آقا عسگری    8-10   2 تفسیر موضوعی قرآن 96 1000314

 بهداشت روان در اتاق عمل 17 1666070
 هفته اول(8)

 15 17/2/97 12 آقای دکتر ساریچلو   4-2    1

آقای دکتر محمدی      8-10  2 در اتاق عملبهداشت  17 1666071
 زیدی

30/8 29/3/97 12 

 4 27/3/97 30/10 خانم هاشمی    10-12 10-12  4 آشنایی با بیماری های داخلی 17 1666074

1666085 17 
و مراقبت های  بیهوشی
 ع(5/0ن5/1آن)

2   
 

 ن2:30-1
 ع2:30-4:30

 3 31/3/97 30/10 آقای رستاک   

1666086 17 
روش های قلبی،ریوی و اصول 

 ع(5/0ن5/1)مراقبت ویژه
 ن2:30-1  2

 ع2:30-4:30
 12 2/4/97 30/10 آقای مهدی پور    

1666041 17 
کاراموزی بخش استریل 

 مرکزی
    گروه اتاق عمل * * *    1

1666038 17 
 اخالق حرفه ای در اتاق عمل

 هفته دوم(8)
 15 6/4/97 30/10 کاربروآقای    4-2    1

1666093 17 
کاراموزی اصول و فنون 

 عماکرد فرد اسکراب
    گروه اتاق عمل * * *    2

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 

 

 اتاق عمل :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 مقطع: کارشناسي پيوسته         روزانه             6ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                       96-97سال تحصيلي:

 

 

 

 نام درس گروه کد درس

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس

 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

توراکس،قلب و تکنولوژی جراحی ت 17 1666077
 عروق

 ان دکتر چنگیزی،آقای     4-1 4-1 3
دکتر دکتر فرزام،

 محمدزادهپارسا،دکتر 

30/10 27/3/97 15 
 11یکشنبه

بیمارستان  29/3/97 30/10 آقای دکتر برزی    8-10   2 تکنولوژی جراحی اعصاب  17 1666078
 رجایی

 3-5   2 ارتوپدتکنولوژی جراحی  17 1666079

 
  

 
 15 31/3/97 30/10 آقای شفیعی 

        * * * 1 کارآموزی اتاق عمل اورژانس 17 1666096

 1-3   2 تکنولوژی جرای زنان و ارولوژی 17 1666076
 ارولوژی

10-8 
 زنان

 هفته دوم(8)

،خانم آقای دکتر کرمی  
ها دکتر عالقه بندها و 

 دکتر جهانی

 13زنان 2/4/97 30/10
 15ارولوژی

کاراموزی اصول مراقبت در اتاق  17 1666045
 بهبودی

2 * * *        

 11 5/4/97 30/10 آقای دکتر خسروی زاده     1-3  2 مدیریت در اتاق عمل 17 1666037

        * * * 1 2کارآموزی تکنیک اتاق عمل 17 1666095

 4-6  2 دانش خانواده)آقایان( 96 1000325
 

  

 
 14 3/4/97 13 آقای بخشایی  

 4 3/4/96 13 خانم عسگری   2-4    2 دانش خانواده)خانم ها( 97 1000325

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 

 

 

 
 

 اتاق عمل :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 روزانه                      مقطع: کارشناسي پيوسته8ترم  و دوره:                       دومنيمسال:                                       96-97سال تحصيلي: 

 

 

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

    گروه اتاق عمل  * * * * * 2 کاراموزی در عرصه ارتوپدی 17 1666048

    گروه اتاق عمل  * * * * * 2 کاراموزی در عرصه اعصاب 17 1666049

کاراموزی در عرصه سوختگی  17 1666050
 و ترمیمی

2 * * * * *  //    

کاراموزی در عرصه قلب و  17 1666053
 عروق

2 * * * * *  //    

    //  * * * * * 2 کارآموزی در عرصه توراکس 17 1666056

    //  * * * * * 1 کارآموزی در عرصه چشم 17 1666054

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي


