
       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اولترم:                                کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیزیولوژی 28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

 مهارتهای عملی در مراقبت های اورژانس   30/3/1401 دوشنبه

    31/3/1401 سه شنبه

  آشنایی با سازمانهای امدادی  1/4/1401 چهارشنبه

  تشریح  4/4/1401 شنبه

    5/4/1401 یکشنبه

  میکروب شناسی  6/4/1401 دوشنبه

    7/4/1401 سه شنبه

    8/4/1401 چهارشنبه

  عمومی زبان انگلیسی  11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

  ادبیات فارسی  13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

    15/4/1401 چهارشنبه

   (1اندیشه اسالمی) 20/4/1401 دوشنبه

    

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی      

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سومترم:                                 کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

  زبان تخصصی  28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

  (2اندیشه اسالمی)  30/3/1401 دوشنبه

    31/3/1401 سه شنبه

 روشهای آماری و روش تحقیق در اورژانس   1/4/1401 چهارشنبه

  (2اورژانس های داخلی)  4/4/1401 شنبه

    5/4/1401 یکشنبه

   مراقبت و جابجایی و انتقال بیمار 6/4/1401 دوشنبه

    7/4/1401 سه شنبه

   اخالق و مقررات حرفه ای و پزشکی قانونی 8/4/1401 چهارشنبه

 (1)یتروما   11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

  و ارتباط با مرکز اورژانس  سپچدی  13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

    15/4/1401 چهارشنبه

 

 

       

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی   

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اولترم:                                کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیزیولوژی 28/3/1401 شنبه

 مخابراتی های آشنایی با روش های اعزام و سیستم   29/3/1401 یکشنبه

  (2اسالمی)اندیشه   30/3/1401 دوشنبه

 تفسیر موضوعی قرآن   31/3/1401 سه شنبه

  بهداشت عمومی  1/4/1401 چهارشنبه

   آناتومی 4/4/1401 شنبه

 سالمت تکنسین فوریتهای پزشکی   5/4/1401 یکشنبه

  ترومای پیشرفته  6/4/1401 دوشنبه

    7/4/1401 سه شنبه

  (1)فوریتهای داخلی پیشرفته   8/4/1401 چهارشنبه

 تریاژ   11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

 بدنینشانه شناسی و معاینات    13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

  اورژانس های رفتاری  15/4/1401 چهارشنبه

 

 

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سومترم:                                کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

    28/3/1401 شنبه

  مدیریت سالمت در بحران  29/3/1401 یکشنبه

    30/3/1401 دوشنبه

  پدافند غیرعامل  31/3/1401 سه شنبه

    1/4/1401 چهارشنبه

  زبان تخصصی  4/4/1401 شنبه

  دانش خانواده و جمعیت  5/4/1401 یکشنبه

 تاریخ امامت   6/4/1401 دوشنبه

    7/4/1401 سه شنبه

   گزارش نویسی و مستندسازی در اورژانس 8/4/1401 چهارشنبه

    11/4/1401 شنبه

   فناوری اطالعات 12/4/1401 یکشنبه

    13/4/1401 دوشنبه

  EMSآشنایی با ساختار و مقررات   14/4/1401 سه شنبه

    15/4/1401 چهارشنبه

 

 

  



 


