
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  انشگاه علوم پزشكي قزويند

 دانشكده پیراپزشكي

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :

 روزانه                                 مقطع: کارداني1ترم  و دوره                     دوم نیمسال:                                      97-98سال تحصیلي:

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 کالسساعات تشكیل 
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 3 تشریح 15 1615001
 

 ن10-8 
 ع12-10
 ع14-12

  
 آقای دکتر دارابی 

12 25/3/1398 6 
 

1615002 
 

 2 فیزیولوژی 15
 

12-10    
 

آقای دکتر صوفی 
 آبادی

30/10 28/3/1398 13 

میکروب شناسی و  91 1615058
 انگل شناسی

5/1 16-13 

 میکروب

  16-15 
 انکل ن
 ع17-16

 
 

 م10 خانم فتوحی
 انکل12

26/3/1398 

30/3/1398 

 میکروب13

میکروب شناسی و  92 1615058
 انگل شناسی

5/1 
16-13 

 میکروب

 ع18-17  

 ع19-18 

 ن16-15

 

 

 م10 آقای دکتر سرایی
 انگل12

26/3/1398 

30/3/1398 

 

 انگل13

اخالق و مقررات  15 1615045
 حرفه ایی 

1 
 

  14-12 
هفته 8

 اول

 
 

 11 17/2/1398 12 رستاک  آقای 

آشنایی با سازمان  15 1615009
 های امدادی

1 
 

  12-10 
 هفته دوم8

 
 

 12 15/2/1398 12 آقای کبیری

اصول و فنون  91 1615061
 مراقبت ها

2 
 ن10-8

 هفته اول8
  

 
 

 12 14/2/1398 12 مقدم   خانم

1615061 
 

 ع11-10 2 " 92

 ع13-11

 پراتیک
  

 
 

 پراتیک " " "

فرآیندعملیات  15 1615042
 اطالعات فنی

2 
 

10-8    
 

دکتر آقای 
  پورعسگری

10 4/4/1398 3 

 3 6/4/1398 12 آقای نوروزی    15-18   3 ادبیات 96 1000130

 2 1اندیشه اسالمی  97 1000316
 

  
10-8 

 
 

آقای  یوسف 
 خیرخواه

12 1/4/1398 12 

دانش خانواده و  96 1000325
 جمعیت 

2 
 18-16  

  
 

 12 2/4/1398 12 آقای نقی عابدینی



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پیراپزشكي

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :  

 روزانه                                 مقطع: کارداني 3نیمسال: دوم                        ترم  و دوره                                     97-98سال 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

بهداشت روانی و فوریت های  15 1615063
 روانپزشکی

1 
  

18-16 

 هفته اول 8
   

 آقای دکتر شیخی
12 

22/2/1398 
14 

 2 احیای قلبی و ریوی پیشرفته  91 1615065
 

 ن  10:30-12:30

 ع13-12
    

 27/3/1398 12 آقای تیموری
16 

 " " " "     ع "13-14  2 احیای قلبی و ریوی پیشرفته 92 1615065
 16 25/3/1398 12 آقای دکتر سلیمانی    13-16   3 2فوریت های داخلی  15 1615067
 5/2 2تروما  15 1615032

   13-10   
آقای آقایان رستاک ،
 دکتر اکبری

 

10 1/4/1398 
14 

فوریت های پزشکی در  15 1615068
 گروههای خاص

2 
 

16-14 

 هفته دوم 8
 10-8   

 آقای شفیعی)سالمندان(
 ،قلیزاده هاخانم
 رنجکشدکتر

سه  29/3/1398 10

 13شنبه

 14 3/4/1398 10 آقای دکتر اکبری     10:30-8  2 فوریت های پزشکی در بالیا 15 1615036

 1 فوریت های محیطی 15 1615028
  

10-8 

    هفته اول8
 14 23/2/1398 12 خانم مقدم 

فوریت های پزشکی در  15 1615069
 شرایط خاص

2   13-10    
 6 5/4/1398 10 افتخاری مهدیآقای 

نشانه شناسی و کارآموزی  15 1615021
 معاینات بدنی

1  
  //////////// //////////  

 بیمارستان    خانم دکتر زاهدی فر

کار آموزی فوریتهای داخلی  15 1615072
1 

5/1  
  //////////// ////////////  

 بیمارستان    آقای تیموری

1615071 
 

  1 1کارآموزی تروما  15
  

/////////// 

 عصر

////////// 
  ع-ص

 بیمارستان   آقای آقا علی

  1 زبان تخصصصی 15 1615005
 

10-8 

 هفته دوم 8
 

 
 

 14 30/3/1398 12 آقای مرادی

 3 26/3/98 12 حاج آقای مجتبوی     16-18  2 آشنایی با دفاع مقدس 97 1000324



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قزويندانشگاه علوم پزشكي 

 پزشكيدانشكده پیرا

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :

 روزانه                                 مقطع: کارداني 4ترم  و دوره                              دومنیمسال:                                      97-98سال تحصیلي:

 

 

 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 کالسساعات تشكیل 
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

کارآموزی در عرصه نگهداری و  15 1615073
 تعمیر آمبوالنس 

    آقای مصطفوی //////////// //////////// ////////////    5/0

کارآموزی در عرصه فوریت های  15 1615074
 2داخلی 

    خانم مقدم  //////////// //////////// ////////////    5/1

    خانم ضیاییها //////////// //////////// ////////////    1 2تروما  کارآموزی در عرصه 15 1615075
 1 اطفال کارآموزی در عرصه 15 1615076

   //////////// //////////// //////////// 
خانم ها قلی زاده ، 

    اسماعیل زاده 

احیای  کارآموزی در عرصه 15 1615077
 قلبی ریوی

1 
   //////////// //////////// //////////// 

 ارجینی-خانمها دشتی 
   

پایگاه های  کارآموزی در عرصه 15 1615078
 فوریت های پزشکی

3 
   //////////// //////////// //////////// 

 آقای مصطفوی
   

تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم  97 1000311
 و ایران 

  
 18-16    

 12 3/4/98 12 آقای محمد امیدی

1000306 
 

   آیین زندگی 96
 16-14    

حجت االسالم آقای 
 کریم عسگری

12 29/3/98 12 

1000325 
 

   دانش خانواده و جمعیت  97
 12-10  

 
 

 حجت االسالم آقای
 قدس

12 2/4/98 12 


