
                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 اتاق عمل تکنولوژی: برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته مقطع: کارشناسي                      نهاروز2ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                                     1399-1400سال تحصيلي:

 

 نام درس گروه درسکد

تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل کالس

 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

پنج 

 شنبه

 12 10/5/1400 12 آقای عسگری      16-18 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 97 1000308

    1 )خانم ها(2تربیت بدنی 96 1000110

10-8 
 

 
خانم ها)خانم   

 خوئینی(
 سالن 29/4/1400 12

 سالن 29/4/1400 12    14-16     )آقایان(2تربیت بدنی 81 1000110

 ع(5/0ن،5/1)2تشریح 17 1666002
 

 ن9:30-8     2
 ع10:30-9:30

 11 2/5/1400 10 خانم دکتر ظفری 

1666004 17 

 
آقای دکترصوفی    10-12    1 هفته اول(8)2فیزیولوژی

 آبادی
10 4/3/1400 12 

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

 ن12-10   3
 ع14-12
 ع16-14

خانم سلطانی،خانم    
،؛آقای شفیع خانی

 بخارایی

10 13/5/1400 14 

    14-16 2 آشنایی با وسایل  تجهیزات در اتاق عمل 17 1666023

 
 

 
 11 11/5/1400 10 آقای بخارایی 

   3 زبان عمومی 96 1000129

 
 13 3/5/1400 12 احمدپوردکتر  آقای   13:30-10:30 

 15 5/5/1400 10 هاشمیخانم      13-15  2 اصطالحات  پزشکی 17 1666111

گروه اتاق      * * 2 کاراموزی مهارتهای بالینی 17 1666090

 عمل

   

1666067 96 

97 
   4-6 4-6  2 ع(5/0ن،5/1)روش تحقیق در اتاق عمل

 
 14 16/5/1400 10 کاربردآقای  

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي

 



 

 

 

 

 

 اتاق عمل تکنولوژی:برنامه درسي دانشجويان رشته 

 روزانه                      مقطع: کارشناسي پيوسته4ترم  و دوره:                    دومنيمسال:                                    1399-1400سال 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

 13 24/3/1400 12 حاج آقا عسگری   16-18    2 تفسیر موضوعی قرآن 96 1000314

 بهداشت روان در اتاق عمل 17 1666070
 (دومهفته 8)

1   10-8     8:30 10/3/1400 12 

 11 12/3/1400 10 خانم ضیائیها     3:30-5:30  2 اتاق عملبهداشت  17 1666071

 15 8/3/1400 8:30 خانم هاشمی    10-12 10-12  4 آشنایی با بیماری های داخلی 17 1666074

1666085 
17 

 
    2 ع(5/0ن،5/1)بیهوشی

16:30-
13 

 15 16/3/1400 12 آقای رستاک  

1666086 17 
روش های قلبی،ریوی و اصول 

 ع(0/5ن،5/1)مراقبت ویژه
 ن3-1:30 2

 96ع2:30-1:30 
 97ع3:30-2:30

 
 13 19/3/1400 8:30 بخاراییآقای     

    گروه اتاق عمل  *     1 کاراموزی بخش استریل مرکزی 17 1666041

1666038 17 
 تغذیه در جراحی

 (اولهفته 8)
 12 خارائیبآقای       17-15 1

23/12/140
0 

3 

    8-10   1 هفته اول(8ایمونولوژی) 17 1666066
خانم دکتر 
 نیک فرجام

12 
25/12/140

0 
12 

1666093 17 
کرد لکاراموزی اصول و فنون عم

 فرد اسکراب
    گروه اتاق عمل  *     2

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 

 

 اتاق عمل تکنولوژی:برنامه درسي دانشجويان رشته 

 روزانه                      مقطع: کارشناسي پيوسته6ترم  و دوره:                      دومنيمسال:                                       1399-1400سال 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 و تکنولوژی جراحی  17 1666077
 قلب و عروق

3  

 
16-13 

 
   

 
  10 19/3/1400 14 

تکنولوژی جراحی اعصاب  17 1666078
 ومراقبتهای آن

2  

 
  4-2 

 
 11 16/3/1400 8:30 آقای شفیعی  

 ارتوپدیتکنولوژی جراحی  17 1666079
 ومراقبتهای آن

2  12-10  

 
  

 
 12 10/3/1400 10:30 آقای شفیعی 

    گروه اتاق عمل   *    1 کارآموزی اتاق عمل اورژانس 17 1666096

تکنولوژی اتاق عمل زنان و  17 1666076
 اورولوژی

2   16-14   

 
خانم  آقای کاربرد 

 محمودیدکتر
8:30 12/3/1400 14 

کاراموزی اصول مراقبت در اتاق  17 1666045
 بهبودی

گروه اتاق    *    2

 عمل

   

 12 22/3/1400 12 فیعیآقای ش    16-18   2 مدیریت در اتاق عمل 17 1666037

گروه اتاق    *    2 2تکنیک اتاق عملکاراموزی  17 1666095

 عمل

   

 دانش خانواده)آقایان( 3 1000325
 )با دانشکده پرستاری(

  8/3/1400 12 حاج آقا قدس     10-8  2

 ا(دانش خانواده)خانمه 91 1000325
 )با دانشکده بهداشت(      

 6 5/5/1400 12 خانم چگینی زاده    10-8   2

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 
 

 

 

 اتاق عمل تکنولوژی:برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 روزانه                      مقطع: کارشناسي پيوسته8ترم  و دوره:                       دومنيمسال:                                 1399-1400سال 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 1666098

        * * * 2 کاراموزی در عرصه اعصاب 17 1666099

ترمیمی و کاراموزی در عرصه  17 1666100
 جراحی پالستیک

1 * * *        

کاراموزی در عرصه قلب و  17 1666103
 عروق

1 * * *        

        * * * 1 چشمکارآموزی در عرصه  17 1666104

فک کارآموزی در عرصه  17 1666105
 وصورت

1 * * *        

        * * * 1 کارآموزی در عرصه توراکس 17 1666106

        * * * 1 کارآموزی در عرصه اطفال 17 1666108

کارآموزی در عرصه  17 1666102
 تناسلی(-اورولوژی)ادراری

1 * * *        

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

کارآموزی در عرصه در یک  17 1666110
 حیطه جراحی

1 * * *        


