
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 دانشكده پیراپزشكي

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :

 شناسي ناپیوسته روزانه                                 مقطع: کار 1ترم  و دوره                            دوم نیمسال:                                      96-97سال 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 آمار زیستی و روش تحقیق  16 1864001
  12-10    

 3 27/3/1397 30/8 آقای شهسواری

 2 فناوری اطالعات 16 1864002
10-8      

خانم مهندس 

 موحدین 
30/10 31/3/1397 

 سایت 

 13 4/4/1397 13 آقای مرادی     8-10  2 زبان تخصصی 16 1864003
 3 29/3/1397 30/8     8-10   5/1 آناتومی 16 1864004

 5/1 فیزیولوژی 16 1864005
5/11-10      

آقای دکتر صوفی 

 آبادی
30/8 9/4/1397 

3 

 1 بهداشت عمومی 16 1864006
 

18-16 

 هفته اول8
    

آقای دکتر محمدی 

 زیدی
12 

16/2/1397 
11 

 12 2/4/1397 13 آقای دکتر اکبری    14-16   2 مدیریت سالمت دربحران 16 1864020

سالمت تکنسین فوریت  16 1864009

 های پزشکی
2  

14-12     
 14 7/4/1397 30/8 آقای دکتر نامداری

آشنایی با ساختار  مقررات  16 1864025
EMS 

1  12-10 

 هفته اول8
  

 
 

آقای دکتر پور 

 عسگری
12 

15/2/1397 11 

 14-16 2 انقالب اسالمی  96 1000314
   

 
 

آقای محمد امیری 

 مقدم 
13 5/4/1397 3 

 14-16  2 2اندیشه اسالمی  96 1000317
  

 
 

حجت االسالم آقای 

 بخشایی
13 30/3/1397 3 

              



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دانشگاه علوم پزشكي قزوين

 پزشكيدانشكده پیرا

 فوريتهای پزشكي برنامه درسي دانشجويان رشته :

 ناپیوسته  يشناسروزانه                                 مقطع: کار 3ترم  و دوره                            دوم نیمسال:                                      96-97سال تحصیلي:

 

 

                   دوشنیه صبح و عصر کارآموزی درعرصه           و یکشنبه صبح کارآموزی درعرصه 

 نام درس گروه کد درس
تعداد 

 واحد

 تشكیل کالس ساعات
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 تاريخ امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه کالس

 1 ی اطفال و نوزادان بیماریها 16 1864015
 

16-14 

 هفته دوم8
    

 6/4/1397 30/10 خانم قلی زاده 
16 

 1 بیماریهای زنان و زایمان  16 1864016
 

16-14 

 اول هفته8
    

 8/2/1397 12 خانم دکتر بهرامی
16 

گزارش نویسی و  16 1864007
 مستندسازی در اورژانس

1 
 

18-16 

 اول هفته8
    

 11/2/1397 12 آقای علی رحمانی
13 

 1 پدافند غیر عامل 16 1864019
   

16-14 

 اول هفته8
  

 15/2/1397 12 آقای دکتر اکبری
5 

 5 2/4/1397 13 آقای دکتر اکبری   8-10    2 مدیریت سالمت دربحران 16 1864020
 1 اورژانس های محیطی 16 1864022

   
16-14 

 هفته دوم8
  

 4/4/1397 30/10 رحمانیآقای علی 
5 

 15 30/3/1397 30/10 سلیمانیآقای دکتر    10-12    5/1 (2فوریت های داخلی پیشرفته ) 16 1864024

 بیمارستان    خانم ارجینی    //////////// //////////////  1 کارآموزی زنان و زایمان 16 1864030
کارآموزی فوریت های اطفال و  16 1864027

 نوزادان
 5/1  

//////////// ////////////  
 

 بیمارستان    خانم ارجینی 

 بیمارستان    خانم ارجینی    ////////////// ///////////////  5/1 کارآموزی داخلی 16 1864028
کارآموزی سامانه اورژانس  16 1864031

 پیش بیمارستانی
1  

///////////// ////////////  
 

 
 بیمارستان    خانم ارجینی

  1 2تربیت بدنی  19 1000110
  14-12 

 
 

سالن    آقای ثقفی
 تربیت بدنی

 11 28/3/1397 13 آقای محمد عسگری   16-18    2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم  96 1000312


