
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:          : اول ترمشناسي فوريت های پزشکي    :کار رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 میکروب شناسي )ت(

 دکتر سهرابي

 زبان عمومي 

 خانم حقي
 

 ( )خواهران(1انديشه اسالمي )

 شکربیگيدکتر 

 ( )برادران(1انديشه اسالمي )

 آقای اسدی

 يکشنبه

 فیزيولوژی 

 دکتر زيني وند

 

  

 ()برادران(1تربیت بدني )

 ادبیات فارسي آقای هوشنگ رمضاني-سالن فجر فارابي

 آقای مرادی
 ()خواهران(1تربیت بدني )

 ناهید محمدی جاويد-سالن شهدا

 دوشنبه

 هفته اول(  8زبان عمومي )

 خانم حقي

 

  

 
 آشنايي با سازمان های امدادی

 آقای نادری پور -هفته دوم 8

 مهارتهای عملي در مراقبت های اورژانس

 آقای نادری پور -هفته دوم 8

 سه شنبه

 

 

 تشريح )ت(

 خانيدکتر 

 

 

 ادبیات فارسي 

 آقای مرادی-هفته اول 8

 تشريح )ع(

 خانيدکتر 

 عملي در مراقبت های اورژانس مهارتهای

 آقای گودرزی
 

     چهارشنبه



 
 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:          سوم:  ترم         کارداني فوريت های پزشکي: رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی
 

 به جايي وحمل بیمارانجا 

 آقای پور میرزا

 

 کــــارآمــوزی يکشنبه

 

 

 بهداشت رواني وفوريت های روانپزشکي

 دکتر وحید قنبری -هفته دوم 8

 دوشنبه

 

 (2فوريت های داخلي)

 آقای صبور

 

فوريت های پزشکي در گروه های 

 خاص)اطفال(

 دکتر عباسي -هفته اول 8

 )برادران(تمدن  تاريخ فرهنگ و

 صبوری آقای

احیاء قلبي ريوی پیشرفته فوريت های پزشکي گروه های 

 CPRجلسه  4-جلسه سالمندان 4 -خاص

 آقای پور میرزا -هفته اول 8

  

 سه شنبه

 

احیای قلبي ريوی پیشرفته )ت( و فوريت های 

 (2داخلي )

 آقای نادری پور

 

 زبان تخصصي 

 دکتر اشتريان -هفته اول 8

 (2)ترومای 

 آقای نادری پور

 فوريت های پزشکي در باليا

 احیای قلبي ريوی پیشرفته )ت و ع( آقايان پور میرزا و گودرزی

 آقای پورمیرزا-آقای نادری پور

 

   چهارشنبه

 فوريت های پزشکي در گروه های خاص )زنان(

 فوريت های پزشکي در شرايط خاص  اسفندياریخانم  -هفته اول 8

 میرزا و گودرزیآقايان پور 
 ()ت وع(2ترومای )

 آقای گودرزی -هفته دوم 8



 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-400-2نیمسال:          : اول  ترم         ناپیوسته فوريت های پزشکي:کارشناسي  رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 

 

 

 آناتومي )ت وع(

 زهرا رشیدیدکتر 

 نشانه شناسي ومعاينات بدني وترومای پیشرفته

 آقای پورمیرزا -هفته اول 8

 بهداشت عمومي

 آقای فخری -هفته اول 8

  

 يکشنبه

 

 جلسه از ترومای پیشرفته2

 آقای نادری پور -هفته اول 8
 فیزيولوژی 

 دکتر زيني وند
 

()روش های اعزام( و سیستم های  Dispatchآشنايي) با 

 مخابراتي)ت وع(

 صادقي آقای 

 ()برادران(2انديشه اسالمي )

 اسدی آقای

 

 

 دوشنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 (1ترياژ .فوريت های داخلي پیشرفته )

 آقای صبور

 سالمت تکنسین فوريت های پزشکي )ت وع(

 اکبریآقای  -هفته اول 8)ت(

 حیدریآقای -هفته دوم 8)ع(

 سه شنبه

 

 تفسیر موضوعي قرآن

 دکتر کرمي

 

 

 

 اورژانس های رفتاری

نشانه شناسي ومعاينات بدني وترومای پیشرفته و فوريت  دکتر وحید قنبری -هفته اول 8

 (1های داخلي پیشرفته )

 ترومای پیشرفته )ت وع( آقای نادری پور

 آقای گودرزی-هفته دوم  8

     چهارشنبه



 «هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه »

 99-400-2نیمسال:       م   : سو ترمناپیوسته فوريت های پزشکي       :کارشناسي  رشته

 6-4 4-2 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 

 

 

 

   

 يکشنبه

 

 

 

 

 

 

 مديريت سالمت در بحران

 آقای صبور

 فناوری اطالعات )ت وع(

 پايداردکتر 

 دوشنبه

 (دانش خانواده)برادران

 دکتر صادقي

 

 

 

 
 تاريخ امامت )برادران(

 دکتر فاضلي

 

 EMSآشنايي با ساختار ومقررات 

 آقای پورمیرزا -هفته دوم 8

 سه شنبه

 

 

 کــــارآمــوزی

 

 

 زبان تخصصي

 دکتر اشتريان

مستند سازی در  پدافند غیر عامل وگزارش نويسي و

 اورژانس

 صبورآقای 

 چهارشنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 ()برادران(2تربیت بدني )

 آقای بهرام اختراعي-سالن فجر فارابي
 

 


