
 » برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

  400-4001- 1: دوم                نیمسال:  ترمفوریتهاي پزشکی        شناسی پیوسته:کار رشته

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

 کارآموزي شــنبه

  

 
  هفته اول)  8(- بهداشت عمومی 

 آقاي محمود فخري

  هفته دوم) 8گزارش نویسی ( اصول

  آقاي صبور 

 کارآموزي یکشنبه

  

 دوشنبه

  )1اورژانس هاي داخلی (

 آقاي نادري پور

  

 

 

 

  

 

  آیین زندگی (خواهران)

 دکتر شکر بیگی

  آیین زندگی (برادران)

 دکتر صادقی

 سه شنبه
  )1داخلی(اورژانس هاي 

  آقاي صبور

  مدیریت استرس و مهارتهاي ارتباطی 

  فروغی دکتر

15/13 -15/10 

 

  فناوري اطالعات 

 دکتر پایدار

 چهارشنبه

  داروشناسی عمومی هفته اول) آقاي پورمیرزا 8معاینات بالینی (

  یکسی ملادکتر سعیدعب -فخري سجاددکتر

 

  احیاء قلبی ریوي پایه

  آقاي گودرزي

 

  نگاهداشت آمبوالنس و تجهیزات آن

 آقاي آزادي

 دوم) آقاي نادري پورهفته  8معاینات بالینی (

                          

  



  »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 4001- 1نیمسال: : چهارم                 ترم:کاردانی فوریتهاي پزشکی        رشته
  

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

 کارآموزي شــنبه

  

  فارسیادبیات 

 آقاي مرادي

 

 کارآموزي

 کارآموزي یکشنبه

  ادبیات فارسی

هفته اول) 8( - يآقاي مراد  کارآموزي 

 

 کارآموزي کارآموزي دوشنبه

 کارآموزي کارآموزي سه شنبه

 کارآموزي کارآموزي چهارشنبه

                                     

  



  

  »پیراپزشــکیبرنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده «

 400-4001- 1نیمسال: : دوم            ترم:کارشناسی ناپیوسته فوریتهاي پزشکی        رشته

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

   شــنبه

  

 یکشنبه

  شناخت بیماري ها

  آقاي صبور

 

  انقالب اسالمی(برادران)

 آقاي محبی

 

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

  آقاي پورمیرزا

  هفته دوم ) 8(-روش تحقیق (ت وع) وآمار زیستی 

 : دکتر شهسواريآمار زیستی
  هفته دوم) 8( -اورژانس هاي محیطی( ت و ع)

 آقاي گودرزي

 دوشنبه

  هفته اول ) 8(-بیماري هاي اطفال ونوزادان

 دکتر پروین عباسی
 

  وع)روش تحقیق (ت آمار زیستی و 

  : دکتر مهدي نعلینیروش تحقیق

 

  هفته اول) 8)(2فوریت هاي داخلی پیشرفته(

 آقاي نادري پور

  هفته دوم) 8(-احیاء قلبی ریوي پیشرفته 

 آقاي نادري پور
  هفته دوم) 8( - احیاي قلبی ریوي پیشرفته(ت وع)

 آقاي نادري پور

 سه شنبه
 کارآموزي

  داروشناسی 

  دکتر سجاد فخري

 

 

 چهارشنبه

 کارآموزي
  هفته اول) 8(- بیماري هاي زنان وزایمان(ت وع)

 یه اسفندیاريضخانم مر

  

 

  )هفته دوم 8(-)2فوریت هاي داخلی پیشرفته(

 آقاي صبور

  هفته دوم) 8(- احیاء قلبی ریوي پیشرفته 

 آقاي پورمیرزا

           



  » برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 4001- 1نیمسال: : چهارم                ترم:کارشناسی ناپیوسته فوریتهاي پزشکی        رشته
  

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

 کارآموزي کارآموزي شــنبه

 کارآموزي کارآموزي یکشنبه

 دوشنبه
 کارآموزي

  

  فرهنگ وتمدن(برادران) تاریخ

  آقاي زرین فام

 

 کارآموزي

 کارآموزي کارآموزي سه شنبه

 چهارشنبه
 کارآموزي کارآموزي

  




