
 

 بسمٍ تعالي

 پيراپزشكي  داوشكذٌ -  داوشگاٌ علًم پزشكي ي خذمات بهذاشتي درماوي گلستان

 69-69: ديم      سال تحصيلي ويمسال پيًستٍ    : كارشىاسي مقطع اتاق عمل:   شتة تحصيلير 4:     ترمبروامة كالسي داوشجًيان 

 09-08 04-09 01 – 01 8 – 01 ساعت

گوارش غدد ول تکنولوشی اتاق ع   شىبٍ

 ومراقبت های آن
آضنایی تا تیواریهای زاذلی و 

 هراقثت های آى

 هفته اول ( 8)  

  يكشىبٍ

 

 هفته اول(8)آضنایی تا تیواریهای زاذلی

 هفته زوم(8اورولوشی )

) ب ( تفسیر هوضوعی قرآى ) خ ( تفسیر هوضوعی قرآى  

تکنولوشی جراحی زر جراحی های  ديشىبٍ

 زناى و اورولوشی

 هفته اول ( 8) 

آضنایی تا تیواریهای زاذلی و  

 هراقثت های آى

 تکنولوزی اتاق عول گوارش و غسز 

تکنولوشی جراحی زر جراحی های  سٍ شىبٍ

 )صیاز(زناى و اورولوشی

فک و صورت ENTتکنولوشی جراحی زر

)زکتر زهاى و زنساى و هراقثت های آى

 آشر(5) 03/11الی  03/11تهرام نصاز(

 

و هراقثت  اق عول چطنتکنولوشی ات

 هفته اول( 8)های آى 

ENT8هفته زوم 

 اسالم وایراى فرهنگ وتوسى

 ) ذواهراى (

 

 

 کار آهوزی کار آهوزی چهارشىبٍ

 تکنولوشی اتاق عول چطن و هراقثت های 

 10الی  03/11

تارید فرهنگ و توسى اسالم و 

 ایراى)هجری پرستاری(

 

   کار آهوزی کار آهوزی پىج شىبٍ

 

تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس صة درسمشخ

 ياحذ

ياحذ 

 وظري

ياحذ 

 عملي

 مذرس يا مذرسيه

ذانوها کالنتری  -آقای آقایی نصاز - 4 4 آضنای تا تیواری های زاذلی و هراقثت های آى 7708303 12

 چهره گطا –رویانی  –

 زکتر فرهاز کر -آقایاى کوچکی  - 0 0 تکنولوشی جراحی زر جراحی های گوارش و غسز 7708301 13

زکتر نصیری  -زکتر هحیا ضیرنگی - 1 1 تکنولوشی جراحی زر جراحی های زناى و اورولوشی 7708301 14

چهره  انن ذ –آقای آقایی نصاز  –

 گطا 

رویانی ذانن  -زکتر کرین زیسانی - 1 1 تکنولوشی اتاق عول چطن و هراقثت های آى 7708304 15

 کالنتریذانن  –

هجری سی ) ب (واححاهس آقای  - 1 1 تفسیر هوضوعی قرآى 44999354 86

 تهساضت

 (زهرا تسلیوی  ) خذانن 
87 

-کالنتری-چهره گطاذانن ها  1 - 1 کار آهوزی ههارتهای تالینی 7708305 16

 آقایی نصازآقای -رویانی

 فته اوله8 ذانن کالنتری 1 - 1 کارآهوزی رفتار زر اتاق عول 7708306 17

 هفته زوم ذانن رویانی8 1 - 1 کار آهوزی ترص استریل هرکسی 7708307 18

کالنتری  انن ذ -زکتر تهرام نصاز - 1 1 فک و صورت وچطنENTتکنولوشی جراحی زر 7708300 19

 ذانن رویانی –

 )خ( آقای یساهلل سپهری - 1 1 اسالم وایراى فرهنگ وتوسى 44999357 76

 ب() آقای هصیة عثاسی
77 

  4 16 20 جوع  

 ههر و اهضاء آهوزش


