
برنامه امتحانی گروه اول 

3ناپیوسته پرتوشناسی دوره 12پرتوشناسی دوره 11پرتوشناسی دوره 2ناپیوسته پرتوشناسی دوره 12اتاق عمل دوره 11اتاق عمل دوره 

شنبه

1400/03/22

تکنولوژ اتاق عمل ترمیمی پالستیک 

و پوست و سوختگی و مراقبت آن

روشهای احیاء قلبی و ریوی و اصول 

مراقتبهای ویژه 

تئوری و عملی

تصویربرداری با امواج فراصوتی پزشکی
حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در 

بخشهای پرتوشناسی تشخیصی
ریاضیات پایه(3)روشهای پرتونگاری 

دکتر رستمیانخانم یداللهیدکتر محمدکریمدکتر کریمآقای قیاسیخانم شفائیاناستاد

12-1210-1210-1010-108-108-8ساعت

یکشنبه

1400/03/23

تکنولوژی  اتاق عمل اطفال و نوزادان 

 و مراقبت آن

خانم شفائیاناستاد

10-8ساعت

دوشنبه

1400/03/24
فیزیک پرتوشناسی تشخیصیاخالق حرفه ایاخالق حرفه های در اتاق عمل

دکتر بهمدیدکتر ایزدیخانم دکتر ایزدیاستاد

12-1210-1010-8ساعت

سه شنبه

1400/03/25

استاد

ساعت

چهارشنبه

1400/03/26

دوزیمتری های پرتوهای یونیزان 

تئوری و عملی

تکنیکهاو جنبه های بالینی 

توموگرافی کامپیوتری سی تی اسکن
زبان تخصصی

دکتر بامنشینآقای یارمحمدیدکتر طالشی و دکتر بامنشیناستاد

12-1210-1010-8ساعت

پنجشنبه

1400/03/27

دروس عمومی 

(فرهنگ و تمدن اسالمی)

دروس عمومی 

(2اخالق اسالمی )

دروس عمومی 

(فرهنگ و تمدن اسالمی)

دروس عمومی 

(فرهنگ و تمدن اسالمی)
بیماری شناسی

دکتر زیاریدکتر فاطمی بصیردکتر فاطمی بصیردکتر رضاپوردکتر فاطمی بصیراستاد

12-1610-1614-1614-1614-14ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

3ناپیوسته پرتوشناسی دوره 12پرتوشناسی دوره 11پرتوشناسی دوره 2ناپیوسته پرتوشناسی دوره 12اتاق عمل دوره 11اتاق عمل دوره 

شنبه

1400/03/29

تکنولوژی اتاق عمل توراکس قلب و 

عروق و مراقبت آن

تکنولوژی جراحی در جراحی های 

گوارش و غدد و مراقبت آن
2ارزیابی تصاویر پزشکی 

تکنیکهاو جنبه های بالینی تصویر 

MRIبرداری 

اصول فیزیکی سیستم های 

توموگرافی کامپیوتری سی تی اسکن
آناتومی مقطعی

استاد
آقای دکتر همتی - آقای دکتر قدس 

آقای رفیعیان- 
دکتر موسویدکتر تاجیک منصوریآقای نادریآقای کشکولیدکتر علی اصغر قدس

12-1210-1210-1010-108-108-8ساعت

یکشنبه

1400/03/30

دروس عمومی 

(ریشه های انقالب اسالمی)

دکتر رضاپوراستاد

16-14ساعت

دوشنبه

1400/03/31

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی 

رایج د راتاق عمل
مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانیمدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانیبهداشت در اتاق  عمل

دوزیمتری  پرتوهای یونیزان  

تئوری و عملی
روش های پرتو نگاری تخصصی

آقای کشکولیدکتر طالشی و دکتر بامنشیندکتر غریبیدکتر کاهوییخانم بندریخانم زرگراستاد

12-1210-1210-1010-108-108-8ساعت

سه شنبه

1400/04/01

دروس عمومی 

(تفسیر موضوعی قرآن)

دکتر فاطمی بصیراستاد

12-10ساعت

چهارشنبه

1400/04/02

تکنولوژی جراحی در جراحی های 

زنان و ارولوژی

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی 

تئوری و عملی

آشنایی با فن آوری نوین اطالعات 

تئوری و عملی

مهندس کوچ پی دهدکتر طالشیخانم صیادجواستاد

12-1210-1010-8ساعت

پنجشنبه

1400/04/03

دروس عمومی 

(دانش خانواده خواهران و برادران)

دروس عمومی 

(دانش خانواده خواهران و برادران)

دروس عمومی 

(دانش خانواده خواهران و برادران)

استاد
خانم احمدپناهی و دکتر ایزدی

دکتر افتخار و دکتر مجدآبادی

خانم احمدپناهی و دکتر ایزدی

دکتر افتخار و دکتر مجدآبادی

خانم احمدپناهی و دکتر ایزدی

دکتر افتخار و دکتر مجدآبادی

(12-10ب )و  (16-14خ )(12-10ب )و  (16-14خ )(12-10ب )و  (16-14خ )ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

3ناپیوسته پرتوشناسی دوره 12پرتوشناسی دوره 11پرتوشناسی دوره 2ناپیوسته پرتوشناسی دوره 12اتاق عمل دوره 11اتاق عمل دوره 

شنبه

1400/04/05
زبان تخصصی

تضمین و کنترل کیفی روشهای 

تصویربرداری پزشکی 

تئوری و عملی

 QC وکنترل کیفی QAتضمین

روشهای تصویر برداری پزشکی  

تئوری و عملی

بیماری شناسیآناتومی مقطعی

خانم احدیاستاد

دکتر حجازی 

خانم سنچولی 

دکتر محمدکریم

دکتر حجازی 

خانم سنچولی 

دکتر محمدکریم

دکتر زیاریدکتر موسوی

12-1210-1210-1010-108-8ساعت

یکشنبه

1400/04/06

دروس عمومی 

( خواهران و برادران2تربیت بدنی)

دروس عمومی 

( خواهران و برادران2تربیت بدنی)

دروس عمومی 

( خواهران و برادران2تربیت بدنی)

خانم حسینی و آقای شاهیخانم حسینی و آقای شاهیخانم حسینی و آقای شاهیاستاد

10-108-108-8ساعت

دوشنبه

1400/04/07

دروس عمومی 

(دفاع مقدس)

فناوری اطالعات در اتاق عمل 

تئوری و عملی

دروس عمومی 

(دفاع مقدس)
(2)ارزیابی تصویر برداری پزشکی 

تعمیر و نگهداری مقدماتی  دستگاه 

رادیولوژی 

تئوری و عملی

دکتر بامنشینآقای کشکولیآقای حمزهمهندس کوچ پی دهآقای حمزهاستاد

12-1210-1810-1016-188-16ساعت

سه شنبه

1400/04/08

دروس عمومی 

( خواهران و برادران1تربیت بدنی)

دروس عمومی 

(2اندیشه اسالمی )

حاج آقا مهدوی نژادخانم حسینی و آقای شاهیاستاد

12-1010-8ساعت

چهارشنبه

1400/04/09

استاد

ساعت

پنجشنبه

1400/04/10

استاد

ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

10ناپیوسته هوشبری دوره 12هوشبری دوره 11هوشبری دوره 14کاردانی فوریت دوره 11فناوری اطالعات سالمت دوره 10فناوری اطالعات سالمت دوره 

شنبه

1400/03/22

شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی 

تئوری و عملی
ساختمان داده ها

فوریت پزشکی در شرایط خاص 

تئوری و عملی
زبان تخصصیمدیریت در بیهوشی

آناتومی 

تئوری و عملی

دکتر الداغیدکتر عالییدکتر عالییخانم آئینه وندمهندس وفایی نژاددکتر غریبیاستاد

16-1614-1614-1414-1412-1412-12ساعت

یکشنبه

1400/03/23

استاد

ساعت

دوشنبه

1400/03/24
پرونده الکترونیک سالمت

اقدامات جراحی ، خدمات تشخیصی ، 

درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی

فوریتهای پزشکی  

تئوری و عملی

خانم صفاریخانم شفائیاندکتر کرمانیاستاد

16-1414-1412-12ساعت

سه شنبه

1400/03/25
تکنیکهای بیهوشی و اداره درد

خانم بیگدلیاستاد

16-14ساعت

چهارشنبه

1400/03/26

پروژه تحقیق 

تئوری  و عملی

روش تحقیق 

تئوری و عملی

فوریت پزشکی در بالیا 

تئوری و عملی

خانم شجاعیدکتر کاهویی و دکتر ولی نژادیدکتر کاهوییاستاد

14-1412-1412-12ساعت

پنجشنبه

1400/03/27

دروس عمومی 

(فرهنگ و تمدن اسالمی)

دکتر فاطمی بصیراستاد

16-14ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

10ناپیوسته هوشبری دوره 12هوشبری دوره 11هوشبری دوره 14کاردانی فوریت دوره 11فناوری اطالعات سالمت دوره 10فناوری اطالعات سالمت دوره 

شنبه

1400/03/29

  HIM (2)زبان اختصاصی

تئوری  و عملی
فیزیولوژیفیزیوپاتولوژی(3)روش بیهوشی HIMزبان اختصاصی 

دکتر جراحیخانم هوشمنددکتر حسین زادهدکتر ولی نژادیدکتر ولی نژادیاستاد

16-1614-1614-1414-1412-12ساعت

یکشنبه

1400/03/30

دروس عمومی 

(ریشه های انقالب اسالمی)

دروس عمومی 

(ریشه های انقالب اسالمی)

دکتر رضاپوردکتر رضاپوراستاد

16-1614-14ساعت

دوشنبه

1400/03/31

مدیریت بخش فناوری اطالعات 

سالمت
روانشناسی2مدیریت اطالعات سالمت 

دکتر رحیمیاندکتر ولی نژادیخانم صادقیاستاد

18-1416-1412-12ساعت

سه شنبه

1400/04/01

استاد

ساعت

چهارشنبه

1400/04/02

مدیریت منابع اطالع رسانی سالمت 

در بحران
آمار زیستی و روش تحقیق3بیماری شناسی 

دکتر پاک نظردکتر زیاریخانم صادقیاستاد

18-1416-1412-12ساعت

پنجشنبه

1400/04/03

دروس عمومی 

(دانش خانواده خواهران و برادران)

دروس عمومی 

(ادبیات فارسی)

دروس عمومی 

(دانش خانواده خواهران و برادران)

استاد
خانم احمدپناهی و دکتر ایزدی

دکتر افتخار و دکتر مجدآبادی
دکتر یعقوبی

خانم احمدپناهی و دکتر ایزدی

دکتر افتخار و دکتر مجدآبادی

(12-10ب )و  (16-14خ )16-14(12-10ب )و  (16-14خ )ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

10ناپیوسته هوشبری دوره 12هوشبری دوره 11هوشبری دوره 14کاردانی فوریت دوره 11فناوری اطالعات سالمت دوره 10فناوری اطالعات سالمت دوره 

شنبه

1400/04/05
زبان تخصصی(1)روش بیهوشی مراقبتهای پس از بیهوشیسیستم های اطالعات سالمت(2)انفورماتیک سالمت 

دکتر عالییدکتر فروزش فرددکتر عبداله پورخانم صادقیدکتر کرمانیاستاد

18-1616-1614-1414-1412-12ساعت

یکشنبه

1400/04/06

استاد

ساعت

دوشنبه

1400/04/07
کد گذاری بر مرگ و میرها  تئوری

 2کد گذاری بیماریهای 

تئوری و عملی

دروس عمومی 

(دفاع مقدس)

دروس عمومی 

(دفاع مقدس)

آقای حمزهآقای حمزهدکتر کاهوییخانم پهلوان نژاداستاد

18-1816-1416-1412-12ساعت

سه شنبه

1400/04/08

دروس عمومی 

(تاریخ اسالم)

دروس عمومی 

( خواهران و برادران1تربیت بدنی)

خانم حسینی و آقای شاهیدکتر رضاپوراستاد

10-168-14ساعت

چهارشنبه

1400/04/09

استاد

ساعت

پنجشنبه

1400/04/10

استاد

ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

9ناپیوسته اتاق عمل دوره 8ناپیوسته اتاق عمل دوره 10ناپیوسته فوریت دوره 9ناپیوسته فوریت دوره 

شنبه

1400/03/22
تریاژ

تکنولوژی جراحی در جراحی های نشانه شناسی و معاینات بدن

ENTفک و صورت  
زبان تخصصی

خانم بندریخانم صیادجوخانم شایسته فرآقای قیاسیاستاد

18-1816-1816-1816-16ساعت

یکشنبه

1400/03/23
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

خانم صفاریاستاد

18-16ساعت

دوشنبه

1400/03/24
مدیریت سالمت در بحراناورژانس محیطی

تکنولوژی جراحی در جراحی های 

اطفال
اخالق حرفه ای در اتاق عمل

دکتر ایزدیخانم شفائیانخانم آئینه وندآقای قیاسیاستاد

18-1816-1816-1816-16ساعت

سه شنبه

1400/03/25
پدافند غیر عامل

خانم آئینه ونداستاد

18-16ساعت

چهارشنبه

1400/03/26

تکنولوژی جراحی در جراحی های 

پوست و سوختگی

آشنایی با وسایل و تجهیزات 

اختصصاصی اتاق عمل

مهندس داودیخانم شفائیاناستاد

18-1816-16ساعت

پنجشنبه

1400/03/27

دروس عمومی 

(فرهنگ و تمدن اسالمی)
بهداشت عمومی

دروس عمومی 

(فرهنگ و تمدن اسالمی)

دکتر فاطمی بصیردکتر عسکری مجد آیادیدکتر فاطمی بصیراستاد

16-1814-1616-14ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

9ناپیوسته اتاق عمل دوره 8ناپیوسته اتاق عمل دوره 10ناپیوسته فوریت دوره 9ناپیوسته فوریت دوره 

شنبه

1400/03/29
بهداشت روان در اتاق عملفیزیولوژی

تشریح پیشرفته 

تئوری و عملی

دکتر الداغیآقای کیقبادیدکتر زاهدیاستاد

18-1816-1816-16ساعت

یکشنبه

1400/03/30

دروس عمومی 

(ریشه های انقالب اسالمی)
فوریتها

دکتر عالییدکتر رضاپوراستاد

18-1616-14ساعت

دوشنبه

1400/03/31
مراقبت در جابجائی و حمل بیمار

آشنائی با دیس پچ و سیستم های  

مخابراتی 

تئوری و عملی

روش تحقیق در اتاق عمل
ایمونولوژی 

تئوری و عملی

دکتر بهارلودکتر عالییخانم آئینه وندآقای جوادی فراستاد

18-1816-1816-1816-16ساعت

سه شنبه

1400/04/01

دروس عمومی 

(تفسیر موضوعی قرآن)

دروس عمومی 

(تفسیر موضوعی قرآن)

دکتر فاطمی بصیردکتر فاطمی بصیراستاد

12-1210-10ساعت

چهارشنبه

1400/04/02

تشریح 

تئوری و عملی
امار حیاتی

دکتر پاک نظردکتر ابوطالب کدخداییاستاد

18-1816-16ساعت

پنجشنبه

1400/04/03

دروس عمومی 

(دانش خانواده برادران)

فناوری اطالعات 

تئوری و عملی

دروس عمومی 

(دانش خانواده خواهران و برادران)

مهندس کوچ پی دهدکتر افتخاراستاد
خانم احمدپناهی و دکتر ایزدی

دکتر افتخار و دکتر مجدآبادی

(12-10ب )و  (16-14خ )18-16(12-10ب )و  (16-14خ )ساعت



برنامه امتحانی گروه اول 

9ناپیوسته اتاق عمل دوره 8ناپیوسته اتاق عمل دوره 10ناپیوسته فوریت دوره 9ناپیوسته فوریت دوره 

شنبه

1400/04/05
زبان تخصصی

تکنولوژی جراحی در جراحی های 

قلب و عروق و تنفس
فیزیولوژی پیشرفته

خانم آئینه ونداستاد

آقای دکتر قدس 

آقای دکتر همتی

آقای رفیعیان

دکتر جراحی

18-1816-1816-16ساعت

یکشنبه

1400/04/06
اورژانس رفتاری

سالمت تکنیسین در فوریتها 

تئوری و عملی

دروس عمومی 

( خواهران و برادران2تربیت بدنی)

آقای کیقبادیاستاد
آقای قیاسی 

آقای شاطرکاظمی
خانم حسینی و آقای شاهی

10-188-1816-16ساعت

دوشنبه

1400/04/07

دروس عمومی 

(دفاع مقدس)

دروس عمومی 

(دفاع مقدس)
فناوری اطالعات در اتاق عمل

مهندس کوچ پی دهآقای حمزهآقای حمزهاستاد

18-1816-1816-16ساعت

سه شنبه

1400/04/08

دروس عمومی 

(تاریخ اسالم)

دروس عمومی 

(2اندیشه اسالمی )

دروس عمومی 

(2اندیشه اسالمی )

حاج آقا مهدوی نژادحاج آقا مهدوی نژاددکتر رضاپوراستاد

12-1210-1610-14ساعت

چهارشنبه

1400/04/09

استاد

ساعت

پنجشنبه

1400/04/10

استاد

ساعت


