
  
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده پرستاری و مامایی

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی   دانشجویان ترم اول  برنامه هفتگی

  309کالس شماره  گروه تکنولوژی اتاق عمل

 ساعت

 روز

 مالحظات 16:40-14:55 14:45-13 13-12  10:15 -12 10-8:15

       شنبه

 یک شنبه

 زبان عمومی

 گروه زبان

 زبان عمومی

 گروه زبان

 بیوشیمی  

 خانم پورعزیزی

بهداشت در اتاق 

 عمل

 خانم احمدی فراز

 بهداشت در اتاق عمل

 خانم احمدی فراز

  

 (1فیزیولوژی ) ( خواهران1اندیشه ) دو شنبه

 عباسیدکتر آقای 

 رت های بالینی تئوریمها 

 آقای شفیعی                 

 پراتیکمهارت های بالینی 

 آقای شفیعی                    

 سه شنبه
 مقدمه ای برتکنولوژی اتاق عمل

 آقای فرهمند

 اصول وفنون عملکردفردسیار واسکراب تئوری

 آقای فرهمند

اصول وفنون عملکردفردسیار واسکراب  

 تیکپرا

 دآقای فرهمن

اصول وفنون عملکردفردسیار واسکراب 

 پراتیک

 آقای فرهمند

 چهار شنبه
 ( تئوری وعملی1تشریح )

 دکتر صفی خانی

( تئوری 1تشریح )

 وعملی

 دکتر صفی خانی

 

 

 ( خواهران گروه معارف1اندیشه ) ( برادران گروه معارف1اندیشه )

 شنبه5
 وخواهران تاریخ فرهنگ تمدن اسالمی برادران

 ریخگروه تا
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده پرستاری و مامایی

 98-99نیمسال اول سال تحصیلی    سوم اتاق عملدانشجویان ترم  برنامه هفتگی

 شریعتی 1+12دانشکده و 101و 109گروه تکنولوژی اتاق عمل کالس شماره 

 ساعت

 روز

 مالحظات 16:40-14:55 14:45-13 13-12  10:15 -12 10-8:15

17:45-16:40 

 شنبه

  کارآموزی کارآموزی                              

وارش تکنولوژی اتاق عمل گ

 وغددومراقبت های آن 

 خانم هایرابطیان

تکنولوژی اتاق 

عمل گوارش 

وغددومراقبت 

  های آن

تکنولوژی اتاق 

عمل زنان 

 ومراقبت وارولوژی

 خانم مصلح

تکنولوژی اتاق عمل 

 زنان وارولوژی

 ومراقبت های آن

 خانم مصلح

 

   کارآموزی کارآموزی یکشنبه

 
 

 

  کارآموزی کارآموزی دو شنبه
  

 

  زبان تخصصی خانم دکتر جوزی خانم منصوره آزادایمونولوژی   سه شنبه
  فیزیک پزشکی  دکتر قربان زاده

 آسیب شناسی وبافت آقای مشایخ اصطالحات پزشکی  خانم دکتر سلمانی چهار شنبه
 

  

   شنبه5
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده پرستاری و مامایی

 شریعتی 12+1و دانشکده  3گروه تکنولوژی اتاق عمل کالس شماره

 ساعت

 روز

 مالحظات 16:40-14:55 14:45-13 13-12  10:15 -12 10-8:15

 شنبه
   

  
 

 یکشنبه
 روش تحقیق 

 آقای دکتر آذربرزین
 

اصول مراقبت در 

 اتاق بهبودی 

 آقای فرهمند

اخالق حرفه ای در 

 اتاق عمل

 خانم دکتر سلمانی 

 

 تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی ومراقبت آن

 آقای جزینی

 ولوژی اتاق عمل اورژانس وترماتکن

 آقای جزینی

 

 فن آوری اطالعات  دو شنبه

 خانم دکتر امینی

 آمار حیاتی   

 دکتر سلیمانی

 در جراحی  تغذیه 

 خانم کریم آبادی
 آقای دکتر آذربرزینروش تحقیق عملی  

 

 

  کارآموزی کارآموزی سه شنبه
  

 کارآموزی کارآموزی چهار شنبه
 

  

 شنبه5
 ی با تصاویر رادیو لوژی آشنان

 دکتر مشتاقیان 

----------- 

تکنولوژی اتاق عمل 

  چشم

 خانم برادران

تکنولوژی اتاق عمل  

 اطفال ونوزادان 

 خانم برادران
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