
1400-1401دوم نیمسال  -                                ششترم :                                تکنولوژی پرتو شناسی برنامه کالسی دانشجویان رشته :    

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

                
2ارزیابی تصاویر پزشکی              

 آقای دکتر علیرضا  محمود آبادی 

 بهداشت عمومی               

 آقای دکتر روحانی            
 شنبه

 
 

 یکشنبه کارآموزی کارآموزی                 

 

انقالب اسالمی  

800023خواهران  

 آقای میثم حسن پور

 تصویر برداری با امواج فرا صوت 

 آقای دکتر محمد کشتکار    

ایاخالق حرفه   

آقای دکتر کشتکار +آقای 

 معصومی+خانم دکتر گوهری

های ام ار ای    تکنیک های  

  آقای مجید صادقی     
 دوشنبه

800034انقالب اسالمی برادران  

 حاج آقا نصیری

 اصول فنی و نگهداری تجهیزات 

آقای حامد معصومی           
 

 تصویر برداری با امواج فرا صوت

 آقای دکتر کشتکار

کیفیکنترل   

آقای دکتر              

 کشتکار+دکتر سارا محمدی

 سه شنبه

 

کارآموزی                کارآموزی                 چهارشنبه 

 

 پنج شنبه              

 



1400-1401دوم نیمسال  -                               دوترم :                                تکنولوژی اتاق عملبرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

2تشریح   

 آقای دکتر مجید پور

 
 

 زبان عمومی        

 آقای دکتر رستمیان   
 شنبه پراتیک)قبل عید( پراتیک)قبل عید(              

 

دانش خانواده 

 )خواهران( آقای جوادی

 

500021 
 

 

          2تربیت بدنی 

 خانم روحانی           

 آشنایی با تجهیزات اتاق عمل

 خانم دکتر بصیری مقدم  

 پراتیک)قبل عید(

 

 پراتیک)قبل عید(

 

 یکشنبه

عملی -آز ایمونولوژی تئوری عملی -آز ایمونولوژی تئوری   

  

 زبان عمومی 

 آقای دکتر رستمیان
فناوری اطالعات                    

 آقای دکتر عطاردی      
   

 
 دوشنبه پراتیک)قبل عید( پراتیک)قبل عید(

)قبل عید( 2فیزیولوژی  

 

 آقای دکتر عباس نژاد

 اصول استریلیزسیونو ضد عفونی

 خانم دکتر بصیری+پوالد خای

و ضد عفونی اصول استریلیزسیون  

 خانم دکتر بصیری مقدم

 پراتیک)قبل عید( 

 سه شنبه پراتیک)قبل عید(
 فیزیولوژی

دکتر عباس نژاد بعداز  عید   

 

1تربت بدنی   

 آقای دکتر متقی

 اصطالحات پزشکی       

 خانم دکتر محمدیان     

 تکنولوژی جراحی چشم 

 دکتر حمزه نصیری

 پراتیک)قبل عید(

 چهارشنبه پراتیک)قبل عید(
 دانش خانواده )برادران (    

500031شریفیآقای   

 

 
 تغذیه در جراحی

 خانم نجمه سیفی
 پنج شنبه پراتیک)قبل عید( پراتیک)قبل عید(

 



1400-1401دوم نیمسال  -                               تکنولوژی اتاق عمل                  ترم:چهاربرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

 روش های احیای قلبی ریوی

 دکتر محمد تقی خدادای

 تکنولوژی جراحی چشم

آقای دکتر حمزه نصیری+خانم  

 پوالد خای
 

اخلی دآشنایی با بیماری های  

 جراحی خانم دکتر بصیری

 آمار حیاتی

 آقای دکتر مختاری
 شنبه

 

 تکنولوژی اتاق عمل گوارش

آقای علیرضا طالیی+دکتر 

 جاویدی

 
 فیزیک پزشکی

 آقای دکتر کیان مهر

 روش های تحقیق در اتاق عمل

 خانم دکتر بصیری مقدم
 یکشنبه

400022آیین زندگی )خواهران(  

 خانم دکتر گوهری

2تربیت بدنی   

 خانم روحانی
 

 فیزیک پزشکی در اتاق عمل

آقای دکتر کیان مهر+خانم دکتر 

 سارا محمدی

آشنایی با بیماری های داخلی و 

 مراقبت

بصیری مقدمخانم دکتر   

 دوشنبه

 سه شنبه کار آموزی کار آموزی کار آموزی کار آموزی 

 چهارشنبه کار آموزی کار آموزی کار آموزی کار آموزی 

2تریبت بدنی   

 آقای دکتر متقی
 کار آموزی کار آموزی کار آموزی

 کار آموزی

آیین زندگی  پنج شنبه

400032)برادران(  

 آقای محمدیان

 



1400-1401دوم نیمسال  -                               ششترم :         تکنولوژی اتاق عمل                  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی 

 
 

 یکشنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 
اتقال خونخون شناسی و   

 آقای مجید زمانی

 تکنولوژی اتاق عمل توراکس

 خانم عرب خزایی+آقای طالیی
 دوشنبه کارآموزی کارآموزی

 تکنولوژی اتاق عمل فک و صورت

 خانم آذر عرب خزایی

انقالب اسالمی) خواهران( 

آقای میثم حسن پور800024  

 تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی

 خانم دکتر محمدیان
 سه شنبه کارآموزی کارآموزی

فرهنگ و تمدن 

700033)برادران(  

 آقای مهندس باقری

 تکنولوژی اتاق عمل قلب

 آقای علیرضا طالیی

 انقالب اسالمی برادران

800032آقای میثم حسن پور  
 چهارشنبه کارآموزی کارآموزی

  

فرهنگ و تمدن 

700023)خواهران(  

 آقای مهندی باقری

شنبه پنج کارآموزی کارآموزی  

 



1400-1401دوم نیمسال  -                               دوترم :              هوشبریبرنامه کالسی دانشجویان رشته :      

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

 تجهیزات پزشکی

 آقای عباس صادقیان

 ایمونولوژی

 آقای دکتر حاجوی
 شنبه  

 
 

1بیهوشی   

 آقای دکتر هادی سجادی
 

2آناتومی   

 آقای دکتر مجید پور

 سیستم های اطالع رسانی پزشکی

 آقای دکتر شجاعی
 یکشنبه

 

1بیهوشی   

 آقای دکتر هادی سجادی
  

2فیزیولوژی  

 آقای دکتر عباس نژاد
 دوشنبه

 

  
) برادران(2اندیشه   

300031حاج آقا خاکشور  

)خواهران( 2اندیشه   

300021خانم دکتر گوهری  
 سه شنبه

 

   
پایه دارو شناسیاصول   

 خانم دکتر شفاعی
 چهارشنبه

 

 پنج شنبه              

 



1400-1401دوم نیمسال  -                             چهار    ترم :                             هوشبری برنامه کالسی دانشجویان رشته :    

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 زبان انگلیسی عمومی

 آقای دکتر رستمیان
 کار آموزی کار آموزی

 فوریت پزشکی

 خانم دکتر محمدیان
 شنبه 

 

خانم 2تربیت بدنی 

 روحانی
 کار آموزی کار آموزی

 خون شناسی و انتقال خون

 آقای مجید زمانی
 یکشنبه 

400022آیین زندگی خواهران  

 خانم دکتر گوهری
 کار آموزی کار آموزی

 زبان انگلیسی عمومی

دکتر رستمیانآقای   
 دوشنبه      

3بیهوشی  

 دکتر محمد تقی خدادادی
 کار آموزی کار آموزی

3بیهوشی   

 آقای محمد تقی خدادادی
 سه شنبه 

آز خون شناسی و انتقال خون 

آقای زمانی 2گروه   

2کار آموزی گروه  

 چهارشنبه     کار آموزی

1آز خون شناسی گروه   

 2بیماری های داخلی جراحی 

دکتر حمزه ای آقای  
آقای زمانی2آز هماتو گروه   

2کار آموزی گروه  

برادران 2ترییت بدنی   
 400032آیین زندگی برادران

 آقای محمدیان
 پنج شنبه

1آز هماتو گروه   

 



1400-1401دوم نیمسال  -                                  ششترم :                              هوشبریبرنامه کالسی دانشجویان رشته :    

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 ادبیات فارسی

 آقای دکتر حسین احمدی

 مدیریت درد

 آقای دکتر معصوم زاده

 معرفی بیمار

 آقای حسین اعلمی
 شنبه کارآموزی کارآموزی

 

 ادبیات فارسی   

آقای دکتر          

 حسین احمدی

 اصول مراقبت های ویژه

 آقای دکتر صاحبان
 یکشنبه کارآموزی کارآموزی 

 اصول مراقبت های ویژه

 آقای دکتر صاحبان
 دوشنبه کارآموزی کارآموزی  

800034انقالب اسالمی برادران  

 حاج آقا نصیری

600032تاریخ تحلیلی برادران  

 آقای فاطمی
 سه شنبه کارآموزی کارآموزی 

بیهوشیمزاقبت های پس از   

 آقای دکتر صاحبان

800025انقالب اسالمی خواهران  

 آقای میثم حسن پور
 چهارشنبه کارآموزی کارآموزی 

600021تاریخ تحلیلی خواهران  

 آقای فاطمی

 اخالق حرفه ای

 آقای دکتر حمزه ای
 پنج شنبه کارآموزی کارآموزی 

 



1400-1401دوم نیمسال  -                              دوترم :                              علو م آزمایشگاهیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :       

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 بیو شیمی عمومی

 آقای دکتر مومنی

2تربیت بدنی   

 خانم رو حانی

3گآز بیو شیمی   

 دکتر مومنی+دکتر خراسانی

2گآز بیو شیمی   

خراسانیدکتر مومنی+دکتر   

1آز بیو شیمی گ  

 دکتر مومنی+دکتر خراسانی
 شنبه

 

 زبان عمومی

دکتر رستمیان آقای  

 میکروب شناسی

 آقای دکتر علیرضا محمد زاده
 

 فیزیولوژی

 خانم دکتر مقیمیان

 بافت شناسی

 خانم فانی
 یکشنبه

  
 زبان عمومی

 آقای دکتر رستمیان

 روانشناسی عمومی

 آقای دکتر حکم آبادی
 دوشنبه 

 
200021)خواهران( 1اندیشه   

 حاج آقا خاکشور
 

 بیو شیمی عمومی

 آقای دکتر خراسانی
 سه شنبه 

  

 آز میکروب/بافت/فیزیولوژی

نوری –محمد زاده )دکتر 

(/فانی/محبتی  

 آز میکروب/بافت/فیزیولوژی

نوری –محمد زاده )دکتر 

(/فانی/محبتی  

 آز میکروب/بافت/فیزیولوژی

نوری –محمد زاده  )دکتر

(/فانی/محبتی  

 چهارشنبه

 
200031برادران 1اندیشه   

 آقای زمانی
 

برادران 2تربیت بدنی   

 آقای دکتر متقی
 پنج شنبه 

 

 



1400-1401دوم نیمسال  -                                  چهارترم :                             علوم آزمایشگاهیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

انگل شناسیآزهماتو/    

 آقای زمانی/  آقای دکتر مینوئیان

 

 آزهماتو/ انگل شناسی

 آقای زمانی/  آقای دکتر مینوئیان

 آزهماتو/ انگل شناسی

آقای دکتر مینوئیان  آقای زمانی/  

 متون انگلیسی

رآقای دانشف  
 شنبه 

 
 

 آمار حیاتی

 آقای دکتر مختاری

پاتو )آسیب شناسی(–آز   

دکتر طالیی 3گروه   

پاتو )آسیب شناسی(–آز   

دکتر طالیی 2گروه   

پاتو )آسیب شناسی(–آز   

دکتر طالیی 1گروه   
 یکشنبه

  
 اخالق حرفه ای

 آقای دکتر مردانه+دکتر گوهری
 دوشنبه کارآموزی کارآموزی

 انگل شناسی

 آقای دکتر مینوئیان

 آسیب شناسی عمومی

 خانم دکتر طالیی

 خون شناسی

 آقای مجید زمانی

)برادران( 2اندیشه   

 حاج آقا خاکشور

)خواهران(2اندیشه   

 خانم دکتر گوهری
 سه شنبه

 آمار حیاتی و روش تحقیق

 آقای دکتر حاجوی
 

 فوریت پزشکی

 خانم ابراهیمی

 متون انگلیسی و ترمینولوژی

 آقای دکتر حاجوی

 سمینار

آقای دکتر 

 ابطحی+حاجوی+مینوئیان
 چهارشنبه

 پنج شنبه کارآموزی کارآموزی   

 

. 



1400-1401دوم نیمسال  -                                ششبرنامه کالسی دانشجویان رشته :   علوم آزمایشگاهی                            ترم :   

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

 

اصول ایمنی و حفاظت در 

مهندس تبریزیآزمایشگاه خانم   
 

 روانشناسی عمومی

 آقای دکتر حکم آبادی
 شنبه 

 
 

400024آیین زندگی )خواهران(  

 خانم دکتر گوهری

3آز هورمون گروه   

 آقای دکتر مومنی+دکتر خراسانی

2آز هورمون گروه  

 آقای دکتر مومنی+دکتر خراسانی

1آز هورمون گروه   

 آقای دکتر مومنی+دکتر خراسانی
 یکشنبه

 سم شناسی

 آقای دکتر فیروزی
 

 اصول فنی و نگهداری تجهیزات

 آقای حامد معصومی

 متون انگلیسی

 آقای دکتر حاجوی

کنترل کیفی آقای دکتر 

 حاجوی+دکتر خراسانی
 دوشنبه

 
کنترل کیفی دکتر 

 )حاجوی+خراسانی+مردانه+زمانی(
 

 هورمون شناسی

 آقای دکتر ابطحی

 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

منصوریانآقای دکتر   
 سه شنبه

 
 متون انگلیسی و ترمینو لوژی

 خانم فاطمه اکبری

800032انقالب اسالمی )برادران(  

 آقای میثم حسن پور

 فارماکولوژی

 خانم دکتر شفاعی

 آشنایی با بیماری های داخلی

 خانم دکتر معاون سعیدی
 چهارشنبه

 

 

انقالب اسالمی 

800022)خواهران(  

 آقای دکتر پور عابدینی
           

آیین زندگی 

(400032)برادران  

 آقای محمدیان
 پنج شنبه

1 



1400-1401دوم نیمسال  -                                دوترم :                            تکنولوژی پرتو شناسیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :        

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

  
عمومی آسیب سناسی  

 خانم دکتر طالیی

 زیست شناسی سلولی

 خانم دکتر سعادتیان

 فیزیک پرتوها

 خانم دکتر سارا محمدی
 شنبه

2ربیت بدنیت  

 خانم روحانی

 

  

400021آیین زندگی  

 

 خانم دکتر گوهری

 فیزیک پرتو ها

 خانم دکتر سارا مهمدی
 یکشنبه

   
2آناتومی   

 آقای دکتر مجید پور

پزشکی ثبت و نمایش تصاویر در  

 آقای حامد معصومی
 دوشنبه

   
مراقبت از بیمار در بخش تصویر 

 برداری                خانم ابراهیمی

1روش های پرتو نگاری  

 آقای مجید صادقی
 سه شنبه

    

1روش های پرتو نگاری  

 آقای مجید صادقی

  یک هفته در میان
 چهارشنبه

 

  
)برادران(2تربیت بدنی   

 آقای دکتر متقی

)برادران(زندگی آیین  

آقای محمدیان  400032 
 پنج شنبه

 



1400-1401دوم نیمسال  -                            چهارترم :                           تکنولوژی پرتو شناسیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :         

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

 شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 
 

 یکشنبه   کارآموزی کارآموزی

900032تفسیر موضوعی قرآن  

 حاج آقا مطهری

 
 آمار حیاتی

 آقای دکتر مختاری
 

 آناتومی مقطعی

 خانم ملیحه سلطانی
 دوشنبه

تفسیر موضوعی 

)خواهران(900021قرآن  

 خانم دکتر گوهری

تاریخ تحلیلی صدر 

)برادران(600032اسالم  

 آقای فاطمی
 

 دزیمتری پرتو های یونیزاسیون

 خانم دکتر سارا محمدی

1روش های پرتو نگاری  

 آقای حامد معصومی
 سه شنبه

 

  
 آشنایی با مواد کنترل زا

 آقای حامد معصومی

 زبان تخصصی

 آقای دکتر محمد کشتکار
 چهارشنبه

 تاریخ تحلیلی صدر

)خواهران(600021اسالم  

 آقای فاطمی
شنبهپنج  کارآموزی کارآموزی    

 



1400-1401دوم نیمسال  -برنامه کالسی دانشجویان رشته :                               ترم :                                     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

 

 شنبه                          

 
 

 یکشنبه    

 

 دوشنبه                   
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