
(25/5/93)ع/   

 

 نفر پسر 30تعداد :                                                                        981دانی فوریت پزشکی دوره كا                                                                                         992نيمسال :            
 

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

 شنبه

   15الي  13   10-12.30 فارسی  نام درس

  دكتر داداشی  نام استاد

  7  نام كالس

  502000003  شماره درس

  3  تعداد واحد

 یکشنبه

  كارآموزی نام درس

  كارآموزی ارتباطات 509342025 نام استاد

  2ی فوریتهای داخلی كارآموز509342030 نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 دوشنبه

  509342033كارآموزی در عرصه احيای قلبی ریوی نام درس

  509342032كارآموزی در عرصه اطفال نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 سه شنبه

  509342031كارآموزی در عرصه تروما نام درس

  509342034كارآموزی در عرصه پایگاههای فوریتهای پزشکی نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 شنبهچهار

  509342029كارآموزی در عرصه نگهداری و تعمير امبوالنس نام درس

   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 5/12د:تعداد واح      

  1تربيت بدنی      

  



(25/5/93)ع/   

 نفر پسر 18تعداد:                                                                           991دانی فوریتهای پزشکی دوره كار                                                                       992نيمسال :                    

 15الی  13 12-13 12الی  10 10الی  8 ساعت درس ایام هفته

 شنبه

 بهداشت عمومی –زبان تخصصی  كليات داروشناسی نام درس
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 نشانه شناسی و معاینات بدنی

 دكتر نيازی مهندس عباسی مقدم –دكتر داوری  دكتر واحدی نام استاد

 7 5 5 نام كالس

 549000 509342004-509342005 509342006 رسشماره د

 5/1+  5/0                                      2 تعداد واحد

 یکشنبه

 احيای قلبی ریوی پایه جابجایی و حمل بيمار دانش خانواده و جمعيت نام درس

 دكتر سعيد نظری دكترسعيد نظری گروه نام استاد

 10 10 1 نام كالس

 549002 549001 1010200 ه درسشمار

 5/0+ 5/0 1+1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 1تروما اصول و فنون مراقبتها 1فوریتهای داخلی  نام درس

 دكتر نيازی دكتر زارع دكتر شاكری نام استاد

 10 10 10 نام كالس

 549003 509342009 509342016 شماره درس

 5/1+  5/0 1+1 5/2+  5/0 تعداد واحد

 سه شنبه

  كارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی نام درس

  فوالدزادهدكتر  نام استاد

  12-8 نام كالس

  509342024 شماره درس

  عملی 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

  كارآموزی اصول و فنون مراقبتها نام درس

  فوالدزادهدكتر  نام استاد

  12-8 نام كالس

  549004 شماره درس

  عملی 1 تعداد واحد

  

 واحد    20تعداد واحد:                       

 


