
  بسمه تعالی
  پیراپزشکی  دانشکده -  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  95-96سال تحصیلی       اول: نیمسال    پیوسته کارشناسی:  مقطع اتاق عمل:   شتۀ تحصیلیر5ترم:     برنامۀ کالسی دانشجویان 
 16-18 14-16 10 – 12 8 – 10 ساعت

جراحی هاي تکنولوژي جراحی در    شنبه
  قلب و تنفس

    

روش احیاءقلبی وریوي   یکشنبه
 واصول مراقبتهاي ویژه

تکنولوژي جراحی در جراحی هاي  اخالق حرفه اي در اتاق عمل

  اعصاب و ارتوپدي

  )خواهران(ایران انقالب اسالمی

کار آموزي اصول وفنون   دوشنبه
 سیار عملکرد فرد اسکراب

کار آموزي اصول وفنون عملکرد 
 سکراب سیارفرد ا

  )برادران(ایران انقالب اسالمی  
  

کار آموزي مدیریت در اتاق   سه شنبه
 عمل

  )برادران(اخالق تربیتی اسالمی  خواهران(اخالق و تربیت اسالمی کار آموزي مدیریت در اتاق عمل
  

تکنولوژي جراحی در   چهارشنبه
جراحیهاي پوست و سوختگی 

  وپیوند

روش احیاءقلبی وریوي واصول 
 بتهاي ویژهمراق

  )قلب ( تکنولوژي جراحی 

تکنولوژي جراحی در جراحی   پنج شنبه
 هاي اطفال

تکنولوژي جراحی در جراحی 

  هاي اعصاب و ارتوپدي

    

 
مشخصۀ 
 درس

تعداد  نام واحد درسی کد درس
 واحد

واحد 
 نظري

واحد 
 عملی

 مدرس یا مدرسین

  خانم کالنتري  -  1  1  اخالق حرفه اي در اتاق عمل  7728032  22

  دکتر غالمعلی ریاحی   -  2  2  تکنولوژي جراحی در جراحی هاي قلب و تنفس  7728033  23
  دکتر علی آرین نیا

  )اعصاب(آقاي دکتر ایزدفر   -  3  3  تکنولوژي جراحی در جراحی هاي اعصاب و ارتوپدي  7728034  24
  )ارتوپدي(آقاي دکتر امید مومن 

  آقاي دکتر حلیم بردي طعنه  -  1  1  جراحی هاي اطفالتکنولوژي جراحی در   77280015  25

تکنولوژي جراحی در جراحی هاي پوست و سوختگی   7728036  26

  و پیوند

  آقاي دکتر هومن خواجویی کرمانی   -  1  1
  دکتر مدیا اسالمی

  آقاي آقایی نژاد  -  3  3  روش احیاءقلبی وریوي واصول مراقبتهاي ویژه  7728037  27
  

  آقاي کوچکی  2  -  2  موزي اصول وفنون عملکرد فرد اسکراب سیارکار آ  7728404  28

  آقاي کوچکی  1  -  1  کار آموزي مدیریت در اتاق عمل  7728405  29

  107خواهران

  108برادران
44999016  

  

    -  2  2  اخالق و تربیت اسالمی
  )وبرادرانخواهران ( آقاي بهرامی 

  105خواهران

  106برادران

  -  2  2  انایر انقالب اسالمی  44999068
اتاق  3با )خواهران(خانم عزیزاللهی

  عمل
 دانشکده )برادران(آقاي پاك منش

  پرستاري
    3  15  18  جمع    

  
 


