
 (1400-1401کاردانی فوریت های پزشکی)نیمسال دوم  1برنامه هفتگی ترم 

 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

 فرایند عملیات و اطالعات فنی    شنبه

 2)حضوری/ کالس واحد 2

 آقای فتوحیان

 اصول و فنون مراقبت ها

 (12)حضوری/کالس واحد 2

 آقای دکتر میش مست

 تشریح

 (12)حضوری/کالسواحد 3

 خانم دکتر خرداد

 فیزیولوژی    یکشنبه

 (10)حضوری/کالسواحد 2

 گروه 

 فیزیولوژی

 آیین زندگی

 )رفع اشکال حضوری(مجازی/واحد 2

 آقای محققی

 

 میکروب  شناسی و انگل    دوشنبه

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1.5

 آقای دکتر رضایی منش/ دکتر عزیزی

 دانش خانواده

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 2

 آقای دکتر صافدل

 حرفه ای و مقررات اخالق

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 آقای فتوحیان

 زبان عمومی     سه شنبه

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 3

 آقای دکتر قریانی

 

 آشنایی با سازمان های امدادی      چهارشنبه

 حضوری()رفع اشکال مجازی /واحد 1

 آقای حاتمی

       پنجشنبه

 صفحه ی پایانی را مطالعه نمایید

 

 



 

 (1400-1401کاردانی فوریت های پزشکی)نیمسال دوم   3برنامه هفتگی ترم

 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

 2تروما      شنبه

 (6 )حضوری/کالسواحد 52.

 خانم حسین آبادی

 احیای پیشرفته

 (10)حضوری/کالسواحد 2

 آقای دکتر اقبالی

 فوریت در بالیا  یکشنبه

 (8کالس  )حضوری/واحد 2

 آقای دکتر قدرتی/ دکتر دین پناه

 فوریت در شرایط خاص  

 (9کالس)حضوری/واحد 2

 آقای دکتر شفائی

 

 فوریت در گروه های خاص

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 2

 آقای دکتر شفائی/ خانم آرادمهر

 واحد 1استاد هر 

 ادبیات فارسی    دوشنبه

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 3

 علمدارانآقای 

 فرهنگ و تمدن

)رفع اشکال مجازی /واحد 2

 محبیآقای حضوری(

 بهداشت روان

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 دکتر قدرتیآقای 

 2فوریت داخلی      سه شنبه

 (4)حضوری/ کالسواحد 3

 خانم دکتر نواری/پناهآقای دکتر دین 

       چهارشنبه

       پنجشنبه

 

 صفحه ی پایانی را مطالعه نمایید



 

 (1400-1401کارشناسی فوریت های پزشکی)نیمسال دوم   1برنامه هفتگی ترم

 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

 زبان تخصصی      شنبه

 مجازی/واحد 2

 ایرانی/ آقای دکتر شفائیخانم دکتر 

 نشانه شناسی و معاینات    یکشنبه

)رفع اشکال مجازی /واحد 1

 حضوری(

 آقای دکتر شفائی

 انقالب اسالمی

)رفع اشکال مجازی /واحد 2

 حضوری(

 محبیآقای 

 اورژانس های رفتاری

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 قدرتیآقای دکتر 

 آناتومی  دوشنبه

1.5 

 (3س)حضوری/کالواحد

 آقای دکتر اکبری

 آشنایی با دیسپچ

 (6)حضوری/ کالس واحد 2

 آقای فتوحیان

 آمار زیستی و روش تحقیق

 مجازی/واحد 2

 دکتر علیمی

 مدیریت سالمت در بحران

 5)حضوری/ کالس واحد 2

 دکتر شفائیآقای 

 آمار زیستی و روش تحقیق

)رفع اشکال مجازی /واحد 2

 حضوری(

 خطیبیآقای دکتر 

 فیزیولوژی    سه شنبه

 (8)حضوری/کالسواحد 1.5

 گروه فیزیولوژی

 شناخت بیماری ها

 (8)حضوری/کالسواحد 2

 خانم عباسپور

 فناوری اطالعات 

 (8)حضوری/کالسواحد 2

 شیخ الطائفهآقای دکتر 

       چهارشنبه

       پنجشنبه

 

 صفحه ی پایانی را مطالعه نمایید



 

 (1400-1401دوم کارشناسی فوریت های پزشکی)نیمسال  3برنامه هفتگی ترم

 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

 مراقبت در جابه جایی و انتقال    شنبه

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد1

 آقای دکتر شفائی

 گزارش نویسی و مستند سازی

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 آقای صباغی

 اورژانس های محیطی

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 دکتر شفائیآقای 

 بیماری های زنان و زایمان     یکشنبه

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 خانم آرادمهر

 فرهنگ و تمدن

)رفع اشکال مجازی /واحد 2

 حضوری(

 آقای محبی

 پدافند غیرعامل    دوشنبه

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 1

 آقای دکتر شفائی

 2اندیشه اسالمی 

 )رفع اشکال حضوری(مجازی /واحد 2

 آقای خانی

 دانش خانواده

)رفع اشکال مجازی /واحد 2

 حضوری(

 آقای دکتر صافدل

 2فوریت داخلی پیشرفته     سه شنبه

 (4)حضوری/کالسواحد 1.5

 خانم دکتر نواری /آقای دکتر دین پناه

 سالمت تکنسین

 (12)حضوری/کالسواحد 2

 آقای صادقیان

       چهارشنبه

       پنجشنبه

 صفحه ی پایانی را مطالعه نمایید

 

ی
 کارآموز



 

 قابل توجه دانشجویان

 

ارائه آنها به اتمام  ایارائه شده و  یاز جلسات آن ها بصورت مجاز یادیبهمن( تاکنون بخش ز 30) مسالین یکه از ابتدا یواحد 1خصوص دروس  در: 1توجه

و  یزیالبا استاد مربوطه و امور کالسس هالا، برناماله ر انیدانشجو ندهینما یپس از هماهنگ یجلسات رفع اشکال حضور ،یدروس عموم نیاست و همچن دهیرس

 گردد. یبرگزار م

 

 

 باآرزوی موفقیت

 گروه فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه


