
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:          : اول ترمفوريت های پزشکي     پیوسته شناسي:کار رشته

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

 شــنبه
 میکروب شناسي )ت(

 15کالس -دکتر سهرابي

 زبان عمومي 

 1کالس -خانم حقي
 

 ( )مختلط(1) انديشه اسالمي

 8کالس -دکتر کرمي

 يکشنبه

 آشنايي با سازمانهای امدادی )ت وع(

 دکتر نادری پور-اولهفته 8

   2کالس 

 ()برادران(1تربیت بدني )

 آقای هوشنگ رمضاني-سالن فجر فارابي

 

 ()خواهران(1تربیت بدني )

 اورژانس )ت( مهارتهای عملي در مراقبت های خانم ناهید محمدی جاويد-سالن شهدا

 10کالس -دکتر نادری پور -هفته دوم 8

 دوشنبه

 هفته اول(  8زبان عمومي )

 1کالس -خانم حقي

 مهارتهای عملي در مراقبت های اورژانس)ت و ع(

 آقای گودرزی

 و پراتیک 10کالس 

 

 هفته اول 8-ادبیات فارسي

 1کالس -آقای کرم سیما

  

 سه شنبه

 

 (تتشريح )

 15کالس -دکتر ژاله

 

   

 چهارشنبه
 و ع( فیزيولوژی )ت

 3کالس -دکتر زيني وند
 

 دکتر ژاله -تشريح )ع(

 سالن موالژ-هفته اول8
 ادبیات فارسي 

 1کالس -آقای کرم سیما

 

 نادری پور توسط ايشان اعالم میگردد. دکترتوجه: ساعت و روز ارائه واحد عملي مهارتهای عملي در مراقبت اورژانس مدرس 

 



 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال         سوم:  ترم         فوريت های پزشکي پیوسته شناسيکار: رشته

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

 شــنبه

 

 کــــارآمــوزی

 ديسپچ و ارتباط با مرکز اورژانس )ت و ع(

 مرکزفوريتهاو  6کالس 

 مراقبت در جابجايي و انتقال بیمار )ت و ع(

 7کالس -دکتر پورمیرزا

 کــــارآمــوزی يکشنبه

 روشهای آماری و تحقیق در اورژانس

 دکتر سوده شهسواری

 3کالس 

 ( )خواهران( 2انديشه اسالمي )

 12کالس -آقای علي آقايي

 ( )برادران( 2انديشه اسالمي )

 4کالس -آقای ملکیان

 دوشنبه
 آقای صبور-(2اورژانس های داخلي)

 6کالس 
   

 سه شنبه
 اخالق و مقررات حرفه ای و پزشکي قانوني

 7کالس -آقای صبور

 هفته اول(8()1ترومای)

 آقای گودرزی

 4کالس 

  

 هفته دوم(8()1ترومای)

 دکترپورمیرزا 

 6کالس 

 چهارشنبه

 (2اورژانس های داخلي)

 نادری پور دکتر 

 10کالس 

 زبان تخصصي

 6کالس -دکتر اشتريان

  



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:          : اول  ترم         ناپیوسته فوريت های پزشکي:کارشناسي  رشته

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

 شــنبه

 

ترومای نشانه شناسي و معاينات بدني و 

 (1پیشرفته و فوريتهای داخلي پیشرفته)

 دکتر نادری پور

 و پراتیک  10کالس  

 

 

 نشانه شناسي ومعاينات بدني 

 و پراتیک 10کالس -پورمیرزا دکتر -هفته اول 8

 

 بهداشت عمومي

 10کالس  -آقای فخری -هفته دوم 8

 يکشنبه

 (1ترياژ در فوريتهای داخلي پیشرفته )

 آقای صبور

 و پراتیک  8کالس 

 آناتومي )ت وع(

 ژالهدکتر 

 11کالس 

 

 ()روش های اعزام( و سیستم های مخابراتي)ت وع( Dispatchآشنايي) با 

 آقای  صادقي

 و مرکز فوريتها 2کالس 

 ()برادران(2انديشه اسالمي )

 13کالس  -دکتر اسدی

 دوشنبه

 

 کــــارآمــوزی

 

 

 سالمت تکنسین فوريت های پزشکي )ت وع(

 پورمیرزا دکتر 

 و پراتیک 10 کالس

 سه شنبه

 

 تفسیر موضوعي قرآن

 8کالس -دکتر کرمي

 

 

 

 اورژانس های رفتاری

 دکتر وحید قنبری -هفته اول 8

 فیزيولوژی  3کالس 

 3کالس  -دکترکاويان نژاد
 

 هفته دوم(8ترومای پیشرفته )ت و ع()

 آقای گودرزی

 و پراتیک 7 کالس

 

 --------------- ------------ ---------- ------ چهارشنبه

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       م   : سو ترمناپیوسته فوريت های پزشکي       :کارشناسي  رشته

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

 شــنبه
----------- 

 
---------- ------- -------------- 

 يکشنبه

 

 

 

 

 فناوری اطالعات )ت وع(

 مهندس پوراسد

15/13-15/10 

 مرکز کامپیوتر

  

 دوشنبه

 ()برادرانو جمعیت شناسي دانش خانواده

 زنگنه تباردکتر 

 13کالس  

 

 پدافند غیر عامل وگزارش نويسي و

 مستند سازی در اورژانس

 11کالس -آقای صبور 

 تاريخ امامت )برادران(

 اسماعیلي مهردکتر 

 4کالس 

 

 EMSآشنايي با ساختار ومقررات 

 هفته دوم 8

 11کالس  -پورمیرزا دکتر  

 سه شنبه

 

 

 کــــارآمــوزی

 

 زبان تخصصي

 دکتر اشتريان

 15کالس 

 مديريت سالمت در بحران

 دکتر قنبری

 1  کالس
 

 چهارشنبه

 

 کــــارآمــوزی

 ()برادران(2تربیت بدني )

 هوشنگ رمضانيآقای -فارابيسالن فجر 
 

   کــــارآمــوزی پنجشنبه

 


