
 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1400-1399-1: دوم                نیمسال:  ترم:کارداني فوريتهای پزشکي        رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه

 

 

 هفته اول(  8)-بهداشت عمومي 

 7کالس -آقای محمود فخری

 

 هفته دوم( 8)-(1ترومای)

 7کالس  -آقای رضا پورمیرزا

 

  کارآموزی کارآموزی يکشنبه

 دوشنبه

 (1فوريت های داخلي)

 آقای ارسالن نادری پور

 6کالس 

 هفته اول( 8زبان عمومي )

 خانم سارا حقي 

 12کالس 

 هفته اول (8)-فوريت های محیطي

 7کالس  -آقای افشین گودرزی
 

 آيین زندگي

 مسعود صادقيدکتر 

 1کالس 

 

 هفته دوم( 8)-(1ترومای)

  7کالس  -آقای افشین گودرزی

 سه شنبه

 (1فوريت های داخلي)

 آقای بیژن صبور

 7 کالس

 

 

 زبان عمومي 

 خانم سارا حقي

 12کالس 

 چهارشنبه

 هفته  اول( 8)-معاينات بدني)ت وع( شناسي و نشانه

 پراتیکو  7کالس  -آقای رضا پورمیرزا

 داروشناسي

 دکتر سجاد فخری

 7کالس 

 احیاء قلبي ريوی پايه)ت وع(

 آقای افشین گودرزی

 هفته دوم( 8)-)ت و ع( نشانه شناسي ومعاينات بدني  پراتیکو  7کالس 

 و پراتیک 7کالس  -آقای ارسالن نادری پور



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»
 1400-1399-1نیمسال: : چهارم                 ترم:کارداني فوريتهای پزشکي        رشته

 

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10  ايام هفته

 کارآموزی شــنبه

 ادبیات فارسي

مرادی محمد هادی آقای   

4کالس   

 کارآموزی

 يکشنبه
 کارآموزی

(هفته اول 8)-ادبیات فارسي  

مرادی محمد هادی آقای   

4کالس   

 کارآموزی

 

 کارآموزی کارآموزی دوشنبه

 سه شنبه
 کارآموزی

 

 کارآموزی

 کارآموزی کارآموزی چهارشنبه

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1400-1399-1نیمسال: : دوم            ترم:کارشناسي ناپیوسته فوريتهای پزشکي        رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10  ايام هفته

   شــنبه

  

 يکشنبه

 شناخت بیماری ها

 آقای بیژن صبور

 11کالس 

 انقالب اسالمي)برادران(

 دکتر يزدان خالدی پور 

 13کالس 

 

 هفته اول( 8)-مراقبت درجابه جايي وانتقال)ت وع(

 آقای رضا پورمیرزا

 و پراتیک  11کالس 

 هفته دوم ( 8)-تحقیق )ت وع(آمار زيستي در روش 

  11کالس  -دکتر شايان مصطفايي

 هفته دوم( 8) -اورژانس های محیطي) ت و ع(

 آقای افشین گودرزی

 و  پراتیک 11کالس 

 دوشنبه

 هفته اول ( 8)-بیماری های اطفال ونوزادان

 دکتر پروين عباسي

 11کالس 
  

 روش تحقیق )ت وع(آمار زيستي و 

 مصطفاييدکتر شايان 

 11کالس 
 

 هفته اول( 8()2فوريت های داخلي پیشرفته)

 11کالس  -آقای ارسالن نادری پور

 هفته دوم( 8)-احیاء قلبي ريوی پیشرفته 

 11کالس -آقای ارسالن نادری پور

 هفته دوم( 8) -احیای قلبي ريوی پیشرفته)ت وع(

 و پراتیک 11کالس  -خانم فرح سیفي
 

 سه شنبه

 کارآموزی

 داروشناسي 

 دکتر سجاد فخری

 2کالس 
 

 

 چهارشنبه

 کارآموزی

 هفته اول( 8)-بیماری های زنان وزايمان)ت وع(

 پراتیکو  2کالس  -خانم مرضیه اسفندياری

 

 

 (هفته دوم 8)-(2فوريت های داخلي پیشرفته)

 2کالس  -آقای بیژن صبور

 هفته دوم( 8)-احیاء قلبي ريوی پیشرفته 

 2کالس  -آقای رضا پورمیرزا

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1400-1399-1نیمسال: : چهارم                ترم:کارشناسي ناپیوسته فوريتهای پزشکي        رشته
 

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10  ايام هفته

 کارآموزی کارآموزی شــنبه

 کارآموزی کارآموزی يکشنبه

 کارآموزی دوشنبه

 تاريخ فرهنگ وتمدن)برادران(

 آقای حسین زرين فام

 4کالس 
 کارآموزی

 کارآموزی کارآموزی سه شنبه

 چهارشنبه
 کارآموزی کارآموزی

 


