
 

  کاردانی فوریتهای پزشکیبرنامه زمانبندی 

 نیمسال اول      

 ردیف پیش نیاز نام درس شماره درس نوع درس واحد

 نظری عملی

 1  تشریح  509342001 پایه 2 1

 2  فیزیولوژی 509342002 پایه 2 ---

5/0  3  میکروبشناسی و انگل شناسی  509342003 پایه 1 

عمومیزبان  4170065 عمومی 3 ---   4 

5/0  5/1  5  فرایند عملیات و اطالعات فنی 509342010 تخصصی 

5/0  5/0  6  آشنایی با سازمانهای امدادی 509342008 تخصصی 

 7  حرفه ای و مقررات اخالق  509342007 تخصصی 1 ---

1اندیشه اسالمی  2222222 عمومی 2 ---   8 

1زندگیمهارتهای  1919191 عمومی --- ---   9 

 10  فارسی 502000003 عمومی 3 ---

 11  تربیت بدنی 8888888 عمومی --- 1

5/3 5/91 جمع واحد 16   

 

 ارائه نشده است 98** درس فارسی و تربیت بدنی به ورودیهای 

 

 

 

 نیمسال دوم                          



 

 ردیف پیش نیاز نام درس شماره درس نوع درس واحد

 نظری عملی

فیزیولوژی-تشریح کلیات دارو شناسی 509342006 پایه 2 ---  1 

فیزیولوژی-تشریح اصول و فنون مراقبتها 509342009 تخصصی 1 1  2 

شناسی میکروب شناسی و انگل بهداشت عمومی 509342004 پایه 1 ---  3 

 4 زبان عمومی زبان تخصصی 509342005 تخصصی 1 ---

5/0  5/1 فیزیولوژی-تشریح شناسی و معاینات بدنینشانه   تخصصی   5 

اصول و فنون مراقبت ها -تشریح جابجایی و حمل بیمار  تخصصی 1 1  6 

5/0  5/0 فیزیولوژی-تشریح احیای قلبی ریوی پایه  تخصصی   7 

5/0  5/2  8 اصول و فنون مراقبت ها 1فوریت های داخلی  509342016 تخصصی 

5/0  5/1 فنون مراقبت هااصول و  1تروما  تخصصی   9 

 10 نشانه شناسی و معاینات بدنی کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی 509342024 --- --- 1

 11 اصول و فنون و مراقبتها کارآموزی اصول و فنون و مراقبتها  --- --- 1

 12  دانش جمعیت 1010200 عمومی 2 ----

20 جمع واحد 14 6  

 

 را هنوز نگذرانده اند 1تربیت بدنیدروس فارسی و  98ورودی 

 

 

 

 نیمسال سوم

 ردیف پیش نیاز نام درس شماره درس نوع درس واحد



 

 نظری عملی

فیزیولوژی-تشریح فوریتهای محیطی 509342023 تخصصی 1 ---  1 

 2 بهداشت عمومی بهداشت روانی و فوریتهای روان پزشکی 509342013 تخصصی 1 ---

 3  اخالق اسالمی 5555555 عمومی 2 ---

5/0  5/1  4 احیای قلبی ریوی پایه احیای قلبی ریوی پیشرفته 509342015 تخصصی 

5/0  5/2  5 اصول و فنون مراقبت ها 2فوریت های داخلی  509342017 تخصصی 

5/0 1تروما  2تروما 509342019 تخصصی 2   6 

5/0  5/1 2و  1فوریت های داخلی خاصفوریت های پزشکی در گروه های  509342020 تخصصی   7 

5/0  5/1 2و 1تروما فوریت های پزشکی در شرایط خاص  تخصصی   8 

5/0  5/1 2و  1و تروما  2و  1فوریت های داخلی فوریتهای پزشکی در بالیا 509342022 تخصصی   9 

5/1  10 کارآموزی اصول و فنون و مراقبتها 1کارآموزی فوریتهای داخلی  509342027 --- --- 

1تروما  1کارآموزی تروما  509342028 --- --- 1  11 

5/5  5/14 20 جمع واحد   

 

 را هنوز نگذرانده اند 1تربیت بدنیدروس فارسی و  98ورودی 

 

 

 

 

 

 ل چهارمنیمسا



 

 ردیف پیش نیاز نام درس شماره درس نوع درس واحد

 نظری عملی

5/0 عملیات و اطالعات فنیفرایند  کارآموزی ارتباطات 509342025 --- ---   1 

5/1 2کارآموزی در عرصه فوریتهای داخلی  509342030 --- ---    2 

ریوی-کارآموزی در عرصه احیای قلبی 509342033 --- --- 1   3 

 4  کارآموزی در عرصه اطفال  --- --- 1

2کارآموزی در عرصه تروما  509342031 --- --- 1   5 

در عرصه پایگاه های فوریت های پزشکی کارآموزی 509342034 --- --- 3   6 

5/0  7  کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر آمبوالنس 509342029 --- --- 

5/8 5/8 جمع واحد    

 در این ترم ارائه شود.  98به ورودیهای   1تربیت بدنی ** درس فارسی و 

 

 واحد 13دروس عمومی:                                  

 واحد 42:دروس پایه و تخصصی                                  

 واحد 5کارآموزی:                                 

 واحد 8کارآموزی در عرصه:                                 

 


