
 «دانشکـده پیراپزشکـی» -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

 اولترم:         کارشناسی پیوسته فوریت های پزشکی  رشته:  

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

  آشنایی با سازمانهای امدادی    8/3/400 شنبه

    (1اسالمی )اندیشه   9/3/400 یکشنبه

      10/3/400 دوشنبه

  مهارتهای عملی در مراقبت های اورژانس    11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

  میکروب  شناسی    13/3/400 پنجشنیه

     ادبیات فارسی 17/3/400 دوشنبه

    تشریح  18/3/400 سه شنبه

      19/3/400 چهار شنبه

  فیزیولوژی    20/3/400 پنج شنبه

    زبان عمومی  22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

      24/3/400 دوشنبه



 «دانشکـده پیراپزشکـی» -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

 سومترم:         کاردانی فوریت های پزشکیرشته:    

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

  (2فوریت های داخلی )    8/3/400 شنبه

 جابه جایی وحمل بیماران     9/3/400 یکشنبه

    (2ترومای)  10/3/400 دوشنبه

  فرهنگ وتمدن اسالم وایران تاریخ    11/3/400 سه شنبه

  فوریت های پزشکی در شرایط خاص    12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

    زبان تخصصی  17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

  فوریت های پزشکی در بالیا    19/3/400 چهار شنبه

      20/3/400 پنج شنبه

    فوریت های پزشکی در گروه های خاص  22/3/400 شنبه

  احیای قلبی ریوی پیشرفته    23/3/400 یکشنبه

 روان وفوریت های روانپزشکیبهداشت      24/3/400 دوشنبه



 «دانشکـده پیراپزشکـی» -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

 اولترم:         کارشناسی نا پیوسته فوریت های پزشکیرشته:    

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

    فیزیولوژی  8/3/400 شنبه

  آشنایی با روشهای اعزام، وسیستم های مخابراتی    9/3/400 یکشنبه

     (2)اندیشه اسالمی  10/3/400 دوشنبه

  بهداشت عمومی    11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

   آناتومی   13/3/400 پنجشنیه

  (1فوریت های داخلی پیشرفته )    17/3/400 دوشنبه

     قرآنتفسیر موضوعی  18/3/400 سه شنبه

   نشانه شناسی ومعاینات بدنی   19/3/400 چهار شنبه

  سالمت تکنسین فوریت های پزشکی    20/3/400 پنج شنبه

   ترومای پیشرفته   22/3/400 شنبه

    اورژانس های رفتاری  23/3/400 یکشنبه

 تریاژ     24/3/400 دوشنبه



 «دانشکـده پیراپزشکـی» -99-400 برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی

 سوم ترم:         پیوسته فوریت های پزشکیناکارشناسی رشته:    

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

    زبان تخصصی  8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

  فناوری اطالعات    10/3/400 دوشنبه

      11/3/400 سه شنبه

    تاریخ امامت  12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

    مدیریت سالمت در بحران  17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

  پدافند غیرعامل    19/3/400 چهار شنبه

      20/3/400 پنج شنبه

    گزارش نویسی ومستندسازی در اورژانس  22/3/400 شنبه

     دانش خانواده 23/3/400 یکشنبه

  EMS آشنایی با ساختار ومقررات    24/3/400 دوشنبه

 


