
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 شكيدانشكده پیراپز

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :                            

 شناسي پیوسته روزانه                                 مقطع: کار 1: ترم  و دوره                        دوم نیمسال:                                      1399 - 1400سال تحصیلي:     

 

 

 نام درس گروه درسکد 
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكیل کالس                                  

 نام استاد
ساعت 

 امتحان 
 تاريخ امتحان 

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 2 تشریح  18 1862001
    16-13  

 
 حسینیآقای دکتر 

 
10 

 
18/3/1400 

 
 

      14-16 2 فیزیولوژی 18 1862002
آقای دکتر صوفی 

 آبادی 
10 22/3/1400  

  19/3/1400 10 خانم فتوحی    14-16  13-16 5/1 میکروب شناسی و 18 1862003

  8/3/1400 10 آقای دکتر سرایی   15-17     انگل شناسی  

مهارتهای عملی در مراقبت های  18 1862004
 اورژانس

3 
   

 ن10-8
 ع12-10

  
خانمها ارجینی و 

 مقدم 
10 11/3/1400 

 

 1 سازمانهای امدادی آشنایی با  18 1862006
  

16-14 
 هفته اول8

   
 25/12/1399 14 مسعود کبیریآقای 

 

      30/13-16 1 فناوری اطالعات  18 1862005
خانم مهندس نجفی 

 زادگان 
13 27/12/1399  

  1 نکهداشت آمبوالنس و تجهیزات 18 1862007
 

17-15 
 هفته دوم8

   
آقای مهندس مجید 

 انبارلوئی
14 12/3/1400  

 1 بهداشت عمومی 18 1862008
   

15-13 
 هفته دوم8

  
  9/3/1400 10 خانم ضیائیها

      10-13 3 زبان عمومی 96 1000129
دکتر احمدپور آقای 

 یزدی
12 24/3/1400  

  16/3/1400 12 آقای دکتر فراست      8-10  2 زبان پیش دانشگاهی 96 1000204

  23/3/1400 12 حاج آقا قدس    10-12   2 1اندیشه اسالمی  96 1000316



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پیراپزشكي

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :                            

 شناسي ناپیوسته روزانه                                 مقطع: کار 1: ترم  و دوره                        دوم نیمسال:                                      1399 - 1400سال تحصیلي:     

 

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكیل کالس                                  

 نام استاد
ساعت 

 امتحان 
 تاريخ امتحان 

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 2 آمارزیستی و روش تحقیق 16 1864001

  

 8-10آمار 
 12هفته اول8

-10 
 روش تحقیق

   

 12 آقای دکتر علیزاده 
 
10 

 25/12/1399 
 دکتر اکبری قایآ

8/3/1400 
 

 

      14-16 2 فناوری اطالعات 16 1864002
خانم مهندس نجفی 

 زادگان 
14 19/3/1400  

  11/3/1400 12 علویآقای     14-16   2 زبان تخصصی 16 1864003

 1./5 آناتومی 16 1864004
 

15-13 
 ع-ن

    
 22/3/1400 12 آقای دکتر رجایی

 

 EMS 1و مقررات آشنایی با ساختار  16 1864025
   

17-15 
 اولهفته 8

  
 26/3/1400 14 مصطفی امیریآقای 

 

      10-30/11 5/1 فیزیولوژی 16 1864005
صوفی آقای دکتر 
 آبادی

10 16/3/1400  

  1 بهداشت عمومی 16 1864006
 

 15-13 
 هفته دوم8

  
  9/3/1400 10 خانم ضیاییها

 2 مدیریت سالمت بحران  16 1864020
 16-14  

 

 
  

  18/3/1400 10 آقای دکتر اکبری

های  سالمت تکنسین های فوریت 16 1864009
 پزشکی

2  

  
 هفته اول8 10-8

13-11 
 آمادگی جسمانی

  

 آقای رحیمی
 

 آقای نوری

10 24/3/1400  

1000308 1 
70 

 16-18   2 انقالب اسالمی 
 

 
 

 حاج آقا بخشایی
12 

12/3/1400  

  10/3/1400 12 حاج آقا قدس  16-18     2 2اندیشه اسالمی  96 1000317



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پیراپزشكي

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :

 ناپیوسته  يشناسروزانه                                 مقطع: کار 3: ترم  و دوره                           دوم نیمسال:                                      1399-1400سال تحصیلي:

  

 

 

 

 

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكیل کالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 1 بیماریهای اطفال و نوزادان  16 1864015
     

16-14 
 هفته دوم  8

 
 11/3/1400 10 فخر خانم صفائی

 

 بیمارستان   خانم نصیری       2 کارآموزی جراحی 16 1864029
  16/3/1400 14 خانم ارجینی   10-12    2 احیای قلبی ریوی پیشرفته  16 1864014

مدیریت راه هوایی کارآموزی  16 1864032
 CPRو

1 
      

   خانم ارجینی
 بیمارستان

 1 اورژانس های محیطی 16 1864022
    

12-10 
 هفته دوم 8

 
 8/3/1400 14 خانم مقدم 

 

  22/3/1400 30/8 خانم مقدم   14-16    5/1 2فوریت های داخلی پیشرفته  16 1864024
کارآموزی فوریت های اطفال و  16 1864027

 توزادان 
1  

 
 

   
 بیمارستان   خانم خمسه 

1864028 
 

  5/1 کارآموزی داخلی  16
     

 بیمارستان   خانم مقدم

کارآموزی سامانه اورژانس پیش  16 1864031
 بیمارستانی 

1  
   

 
 

 بیمارستان   آقای مهر علیان 

 بیمارستان   خانم دکتر زاهدی فر        کارآموزی زنان و زایمان   1864030

   1 تریاژ 16 1864010
 

 
16-14 

  26/12/1399 10 آقای دکتر اکبری   هفته اول8

مراقبت در جابجایی و انتقال  16 1864011
 بیمار

1  
 

 
 

12-10 
  هفته اول8

و آقای آقای مهر علیان 
 چگینی

10 27/12/1399  

  9/3/1400 12 حاج آقا حیدری  8-10     2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  97 1000312



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 پزشكيدانشكده پیرا

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :  

 روزانه                                 مقطع: کارداني 3نیمسال: دوم                        ترم  و دوره                                     1399-1400سال تحصیلي:

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 کالسساعات تشكیل 
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

بهداشت روانی و فوریت های  15 1615063
 روانپزشکی

1 
  

18-16 

 هفته اول 8
   

 شیخیآقای دکتر 
13 

27/12/1399 
 

  8/3/1400 12 خانم ارجینی    8-10   2 احیای قلبی و ریوی پیشرفته  15 1615065

 3 2فوریت های داخلی  15 1615067
 

17.30-

14 
    

 16/3/1400 10 خانم مقدم
 

 5/2 2تروما  15 1615032
  13-10    

 محمدنجفلوآقای 
 

10 10/3/1400  

  26/12/1399 10 آقای علوی     8-10  1 زبان تخصصی 15 1615005
فوریت های پزشکی در  15 1615068

 گروههای خاص
2 

 14-12 
16-14 

 هفته دوم8
   

 آقای شفیعی)سالمندان(
خانم صفایی فخر) 

 نوزادان و اطفال(

14 22/3/1400 
  

فوریت های پزشکی در  15 1615036
 بالیا

2 16-14      
  12/3/1400 14 دکتر اکبریآقای 

 1 فوریت های محیطی 15 1615028
  

16-14 
 هفته اول 8

   
 27/12/1399 14 آقای رستاک

 

فوریت های پزشکی در  15 1615069
 شرایط خاص

2 10-8      
 -کبیری :انآقای

  میرخوند-چگینی 
12 18/3/1400  

نشانه شناسی و کارآموزی  15 1615021
 معاینات بدنی

1  
  صبح و عصر صبح و عصر  

 بیمارستان    خانم ارجینی

کار آموزی فوریتهای  15 1615072
 1داخلی 

5/1  
  صبح و عصر صبح و عصر  

 بیمارستان    آقای تیموری

1615071 
 

  1 1کارآموزی تروما  15
  صبح و عصر صبح و عصر  

 بیمارستان   آقای چگینی

 16-18 2 آشنایی با دفاع مقدس 96 1000324
   

 
 

آقای دکتر نجاتی 
 آتانی

12 19/3/1400  


