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  نفر   24تعداد:                                                                        92فوریتهای پزشکيرشته  نا پيوسته دوره كارشناسي                                                                              94-95-1:نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته    19الي  17  17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 نام درس
 كارآموزی در عرصه

 بيمارستان
6500024 

 واحد 11

 

   

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس 

    تعداد واحد

 یکشنبه

 نام درس

 كارآموزی در عرصه

 بيمارستان
6500024 

 واحد 11

   

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

     تعداد واحد

 دوشنبه

 نام درس
 كارآموزی در عرصه

 بيمارستان
6500024 

 واحد 11

   

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس
 كارآموزی در عرصه                                               

 بيمارستان
6500024 

 واحد 11

   

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

 نام درس

  در عرصه كارآموزی

 بيمارستان
6500024 

 واحد 11

   

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  
 

 
 

 



(25/5/93)ع/   

  20:واحدتعداد                                                                                93فوریتهای پزشکي رشته ناپيوسته دوره كارشناسي                                                                          94-95-1: نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته    19الي  17  17الي  15  15الي  13 

 شنبه

 نام درس
  cpr كارآموزی مدیریت راه هوایي و 

6500014 
 بيمارستان

 واحد عملي1

  

   

    نام استاد

    نام كالس

     شماره درس

    تعداد واحد

 یکشنبه

   مراقبت در جابجایي و انتقال بيمار  شناخت بيماریها )روش های اعزام(وسيستم های مخابراتي  dispatchآشنایي با  نام درس

    دكتر نوری ساری دكتر دیلمي آقای جوادی فر نام استاد

   تاالر پيراپزشکي شبانه3 8كالس  نام كالس

   6500029 6500016 6500015  شماره درس

   واحد 2 واحد  2 واحد 0.5+ 1.5 تعداد واحد

 دوشنبه

 تریاژ نام درس

 دكتر حریری

 بيمارستان 
6500022 

 واحد 0.5+0.5

   1فوریتهای داخلي پيشرفته

    پوست چيدكتر  نام استاد

   بيمارستان نام كالس

   6500032  شماره درس

   واحد  5/0+1 تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس

 كاراموزی جراحي
6500013 

 بيمارستان

 واحد عملي 2

 دارو شناسي 
احيا قلبي ریوی 

 پيشرفته

 دكتر وسکوئي دكتر واحدی  نام استاد

 6كالس  7كالس   نام كالس

 6500023 6500027   شماره درس

 واحد 1+1 واحد 2  تعداد واحد

 شنبه چهار

    فرهنگ و تمدن اسالميانقالب  نام درس

    گروه معارف گروه معارف نام استاد

    4كالس  4كالس  نام كالس

    7777777 1111111  شماره درس

    واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 
 واحد 1به ارزش   1تربیت بدني 

 نفر 20تعداد دانشجويان : 

 


