
 

 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:   2  ترم         کارشناسی پيوسته اتاق عمل: رشته  
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

1 
 20102 (2تشريح)

 گروه تشريح
21/4/99 

7/5/99 

10 

10 

2 
 20104 (2فيزيولوژي)

 ژيگروه فيزيولو
25/4/99 

22/5/99 

12 

12 

 12 15/5/99 دکترعبدالهی 20113 فيزيک عمومی 3

 10 29/4/99 آقاي سنگري 20121 اصول و فنون عملكرد فرد اسكراب و سيار 4

 10 1/5/99 آقاي سنگري 20124 آشنايی با وسايل و تجهيزات اتاق عمل 5

6 
قاي نعمتی خانم ربابی، آ 20144 کارآموزي مهارتهاي بالينی در بخش

   و آقاي باغبانی

    16 اخالق اسالمی 7

 11 11/5/99 خانم گنجو 20119 بهداشت در اتاق عمل 8

    20 زبان عمومی 9

 11 25/5/99 آقاي سنگري 20123 اصول استريليزاسيون وضدعفونی 10

11      

 

 

 
 



 

 

 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:   4 متر         کارشناسی پيوسته اتاق عمل: رشته  
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

 11 5/5/99 آقاي کوشش 20138 روش هاي احيا قلبی و ريوي 1

 12 15/4/99 آقاي سنگري-خانم گنجو 20142 اخالق حرفه اي در اتاق عمل 2

 11 29/4/99 آقاي کوشش 20126 یآشنايی با بيماريهاي داخل 3

 11 8/5/99 آقاي کوشش 20140 فوريتهاي پزشكی 4

 11 19/5/99 خانم گنجو 20117 زبان تخصصی 5

 11 14/5/99 خانم عرب زاده 20134 تكنولوژي اتاق عمل اطفال 6

 11 21/4/99 آقاي ابراهيمی 20127 تكنولوژي اتاق عمل گوارش و غدد 7

   خانم  جوکار 20147 نون عملكرد فردسيارکارآموزي اصول و ف 8

   خانم ياعلی مدد-خانم جليلی 20148 کارآموزي اصول وفنون عملكرد فرد اسكراب 9

    141 تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمی ايران برادران 10

    28 2تربيت بدنی 11

 

 



 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:  6ترم         کارشناسی پيوسته اتاق عمل: رشته  
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

 13 8/5/99 آقاي ابراهيمی 20136 تكنولوژي اتاق عمل در اورژانس 1

2 
   20130 تكنولوژي جراحی در اعصاب 

 آقاي سنگري
25/5/99 13 

 13 20/5/99 م عرب زادهخان 20129 تكنولوژي قلب و توراکس 3

4 
تكنولوژي پيوند جراحی در جراحيهاي پوست 

 وسوختگی و پيوند

20135 
 13 15/5/99 آقاي ابراهيمی 

 13 28/5/99 آقاي عضدي 20111 روش تحقيق در اتاق عمل 5

 13 12/5/99 آقاي دکتر عبدالهی 20143 آشنايی با کليات تصاوير رايج در اتاق عمل 6

   خانم مومنی 20152 ل مراقبت دراتاق عمل بهبوديکارآموزي اصو 7

    151 تفسير موضوعی قرآن 8

    13 انقالب اسالمی 9

   خانم ياعلی مدد–خانم جليی  20150 2کارآموزي تكنيک اتاق عمل 10

11      

 

 

 معاونت آموزشي دانشكده        مدیر گروه                                                                                                                    



 «بسمه تعالي » 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:  رم يکت   ناپيوسته کارشناسی پيوسته اتاق عمل: رشته  
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

1 
 3401 تشريح پيشرفته

 گروه تشريح
21/4/99 

7/5/99 

10 

10 

2 
 3402 فيزيولوژي پيشرفته

 گروه فيزيولوژي
25/4/99 

22/5/99 

12 

12 

 9 4/5/99 خانم دکتر دهقانی 3404 فناوري اطالعات در اتاق عمل 3

    122 2انديشه اسالمی 4

    28 2تربيت بدنی 5

 13 19/5/99 خانم گنجو 3407 زبان تخصصی 6

 13 11/5/99 خانم گنجو 3408 بهداشت روان در اتاق عمل 7

 13 28/4/99 خانم گنجو 3409 مقدمه اي بر تكنولوژي جراحی 8

 13 1/5/99 سنگري آقاي 3410 وسايل اختصاصی و تجهيزات،آشنايی با وسايل 9

 12 15/4/99 آقاي سنگري=خانم گنجو 3421 اخالق حرفه اي در اتاق عمل 10

 13 26/5/99 خانم زنگنه 3403 ايمنولوژي 11

    41 دفاع مقدس 12

 

 

 معاونت آموزشي دانشكده                         مدیر گروه                                                                                                   



 «بسمه تعالي » 

 یشكده پيراپزشكدان

 98-99   یسال تحصيل      دوم    نيمسال:  3رم ت   ناپيوسته کارشناسی پيوسته اتاق عمل: رشته  
 

ف
دي

ر
 

 ساعت امتحان تاريخ امتحان نام استاد کد درس نام درس

1 
 آقاي دشتپور 3413 راحيهاي اعصاب و ارتوپديتكنولوژي جراحی در ج

 آقاي سنگري
25/5/99 13 

 13 14/5/99 خانم عرب زاده 3415 تكنولوژي جراحی در جراحی اطفال 2

 13 20/5/99 خانم عرب زاده 3417 تكنولوژي جراحی در جراحيهاي قلب و عروق و تنفس 3

   آقاي کوشش 3422 کارآموزي اتاق عمل اورژانس 4

   آقاي کوشش 3423 آموزي اتاق عمل اختصاصیکار 5

   آقاي کوشش 3424 کارآموزي پيشرفته اصول مراقبت در اتاق بهبودي 6

   آقاي کوشش 3425 کارآموزي مديريت در اتاق عمل 7

     تفسير موضوعی قرآن 8

     تاريخ تحليلی صدر اسالم 9

 13 11/5/99 دکتر حاجی وندي 3405 آمار حياتی 10

11      

12      

 

 

 معاونت آموزشي دانشكده        مدیر گروه                                                                                                                    
 


