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 گودرزي  آشنايي دانشجويان با برق گرفتگي وصاعقه زدگي ،علل وانواع آن ومراقبتهاي اورژانس      24/9/97  4

5  1/10/97  
علل وانواع آن ومراقبتهاي ) ارتفاعات ،غواصي (آشنايي دانشجويان با اورژانس هاي ناشي از تغييرات فشار 

  )   متحان ميان ترما(  اورژانس  

 گودرزي

6  8/10/97  
  علل وانواع آن ومراقبتهاي اورژانس در غرق شدگيشدگي آشنايي دانشجويان با  غرق 

  

 گودرزي

 گودرزي  آشنايي دانشجو با تشعشعات هسته اي وبيوتروريسم علل وانواع آن ومراقبتهاي اورژانس  15/10/97  7

 گودرزي  ها ، علل وانواع آن ومراقبتهاي اورژانسآشنايي دانشجويان با گزيدگي   22/10/97  8




