
 98-99نیمسال اول  –هوشبری  1ترم 

 

 هوشبری 3ترم 

20-18  18-16  16-14  14-12  12-10  10-8  ساعت 

 ایام

 2بیهوشی  

 تئوری3

 )دکتر شیرین زاده(

 ساختمان پراتیک

 شنبه   

 1اندیشه  

 )آقایان(

 محمودی حاجآقای 

 12کالس

بیماریهای داخلی 

واحد دکتر  1 1جراحی

 سیدی

 واحد دکتر قاسمی 1

 تئوری2

 ساختمان پراتیک

تفسیرموضوعی 

 قران

 )آقایان(

 یزدانپورآقای 

 11کالس

نشانه شناسی و معاینات 

 بالینی

 عملی5/0-تئوری5/1

 دکتر میش مست((

 ساختمان پراتیک

 یکشنبه 

 1اندیشه 

 )خانم ها(

 آقای فاطمیان

 12کالس

 تفسیر موضوعی قران

 )خانم ها(

 خانم طباطبایی

 10کالس

 تربیت بدنی

 )آقایان(

 سالن نهم دی

 آقای پورقائمی

 اختصاصی   داروشناسی

 تئوری2

 دکتر شیرین زاده

 5کالس
 

 دوشنبه 

 نشانه شناسی و معاینات بالینی

 عملی5/0-تئوری5/1

 خانم سردشتی((

 1کالس

 2بیهوشی 

 تئوری3

 )آقای تیموری(

 1کالس

 سه شنبه کاراموزی کاراموزی 

 1بیماریهای داخلی جراحی   

 واحد دکتر سیدی 1

 واحد دکتر قاسمی 1

 10کالس 

 تربیت بدنی

 )خانم ها(

 سالن جلیلی

 خانم احمدی

 چهارشنبه کاراموزی کاراموزی

 پنج شنبه کاراموزی کاراموزی   

 مربی:خانم اصل دار13.30-7.30کاراموزی بیمارستان نهم دی سه شنبه لغایت پنج شنبه

20-18  18-16  16-14   12-10  10-8  ساعت 

 ایام
سیستم های اطالع رسانی  

 عملی(1تئوری*1پزشکی)

 ( Skill lab خانم سید حسنی)

 اصول کار در اتاق عمل

 عملی 1-تئوری2

 4کالس*خانم نیری

 دفاع مقدس

 )آقای یزدانپور(

 8کالس

 میکروب و استریلزاسیون

 عملی5/0-تئوری5/1

 8کالس*دکتر عزیزی

 شنبه 

 زبان عمومی

 )دکتر نواری(

 3کالس*هفته زوج

 زبان عمومی

 )دکتر نواری(

 3کالس

 یکشنبه    

 اصول کار در اتاق عمل

 عملی1-تئوری2

 7)آقای ذکاء(کالس

 1فیزیولوژی 

 تئوری2

 7)دکتر احمدی(کالس

 فیزیک پزشکی   

 عملی5/0-تئوری5/1

)دکتر بخشی 

 6زاده(کالس

 دوشنبه

 میکروب و استریلیزاسیون

 عملی5/0-تئوری5/1

 نیمه اول ترم )آزمایشگاه(

 میکروب و استریلیزاسیون

 عملی5/0-تئوری5/1

 *نیمه اول ترم))آزمایشگاه

 1آناتومی   

 عملی5/0-تئوری5/1

 7)دکتر خرداد(کالس

 سه شنبه 

 بهداشت روان    

 تئوری2

 2)دکتر زندی(کالس

 چهارشنبه 



 

 هوشبری 5ترم 

20-18  18-16  16-14  12-10  10-8  ساعت 

 ایام

 (تئوری2)درداداره اصول 

 آقای ذکاء

 پراتیک ساختمان

 واحد(4روش بیهوشی)

 )دکتر شیرین زاده(

 ساختمان پراتیک

 شنبه کار آموزی کار آموزی 

 ادبیات فارسی

 خانم وفایی نیا

 11کالس

 ادبیات فارسی

 خانم وفایی نیا

 11کالس

 فرهنگ و تمدن

 )خانم ها(خانم علومی

 10کالس

 یکشنبه کار آموزی کار آموزی

 دوشنبه کار آموزی کار آموزی   

 فرهنگ وتمدن

آقای 

 حجتی)آقایان(

 12کالس

 فوریت پزشکی  

 عملی5/0تئوری*5/1

آقای تیموری*ساختمان 

 پراتیک

 سه شنبه 

 بیماری داخلی جراحی   

 واحد دکتر سیدی 5/1

 واحد دکتر هقان 5/0

 واحد دکتر قاسمی 1

 3کالس

 بیماری داخلی جراحی

 واحد دکتر سیدی 5/1

 دکتر هقانواحد  5/0

 واحد دکتر قاسمی 1

 3کالس

 چهارشنبه

 کارآموزی:آقای تیموری

 

 


