
     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی                 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 دوم فوریت های پزشکی                  ترم: شناسی پیوستهرشته:         کار

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

  داروشناسی عمومی    18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

     احیاء قلبی ریوی پایه 20/10/400 دوشنبه

  نگاهداشت آمبوالنس و تجهیزات آن    21/10/400 سه شنبه

     آئین زندگی 22/10/400 چهارشنبه

  1داخلی اورژانس های     25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

    مهارتهای ارتباطیمدیریت استرس و   27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

  اصول گزارش نویسی    29/10/400 چهارشنبه

    معاینات بالینی  2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

   بهداشت عمومی   4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

  فناوری اطالعات    6/11/400 چهارشنبه

 

 

 

 



 

 400- 401نیمــسال اول سال تحصیلی      برنامه امتحـــانات

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 رشته:         کاردانی فوریت های پزشکی                              ترم:چهارم

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

      18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

      20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

      25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

      29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

    ادبیات فارسی  4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

 

 

 

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 دوم فوریت های پزشکی                  ترم: شناسی ناپیوستهرشته:         کار

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

  داروشناسی    18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

   احیاء قلبی ریوی پیشرفته   20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

   (2)فوریتهای داخلی پیشرفته    22/10/400 چهارشنبه

     روش تحقیق زیستی وآمار  25/10/400 شنبه

  انتقال مراقبت در جابجایی و    26/10/400 یکشنبه

  اورژانس های محیطی    27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

    انقالب اسالمی ایران  29/10/400 چهارشنبه

     شناخت بیماریها 2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

   بیماریهای اطفال و نوزادان   4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

  بیماریهای زنان و زایمان    6/11/400 چهارشنبه

    

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی          

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 چهارم فوریت های پزشکی                  ترم: شناسی ناپیوستهرشته:         کار

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

      18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

      20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

      25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

     تاریخ فرهنگ و تمدن 28/10/400 سه شنبه

      29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

 
 


