
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمسال عنوان رشته ونیم سال

 991 3کاردانی فوریت پزشکی ترم 

 کد درس

 

تاریخ  شماره کالس واحد نام درس

 امتحان

 نام استاد

 ب ع ن

 خانم پرتاش    - - 6 زبان تخصصی  68004451

  نصیریآقای    - - 9 اخالق اسالمی )آیین زندگی(  62444994

بهداشت روانی و فوریت های  68004422

 روانپزشکی 

6 - -   
 خانم شیدایی

 آقای دکتر ارجمند   - 4.8 6.8 احیا قلبی ریوی پیشرقته  68004046

 آقای دکتر قوام    - 4.8 9.8 ( 2فوریت های داخلی ) 68004044

 آقای دکتر علیخواه   بیمارستان سینا  - 4.8 9 ( 2تروما ) 68004048

فوریت های پزشکی در گروه  68004041

 های خاص 

خانم قربانی    6600   - 4.8 6.8

مسئول درس (  و )

خانم علی قلی  6600

آقای دکتر   6600پور

 اهرچی

فوریت های پزشکی در شرایط   68004041

 خاص

6.8 4.8 -   
  دکتر احمدپور

 آقای دکتر قوام    - - 6 فوریت های محیطی  68004042

 گروه مربیان   4.8 - - کاراموزی ارتباطات  68004060

 گروه مربیان   6.8 - - (1کاراموزی فوریت های داخلی ) 68004061

 گروه مربیان    5 - - ( 5کاراموزی تروما) 51446451

 آقای دکتر حسن پور   - 661 561 یا فوریت های پزشکی در بال 51446461

54666041 
تاریخ فرهنگ و نمدن اسالم و 

 ایران 
0 - 

-   
 پیشه وری آقای



 
 06/56 – 06/1 06/50 – 06/56 54 - 06/50 50 - 54 51 -50 06-51 

   شنبه

 

   

 یکشنبه

بهداشت روانی و 

فوریت های 

 روانپزشکی

فوریت های پزشکی 

 در شرایط  خاص

فوریت های پزشکی 

 الیادر ب

اخالق اسالمی 

  زندگی()آیین 

  دوشنبه
تاریخ فرهنگ و  

 نمدن اسالم و ایران
 زبان تخصصی

  

 سه شنبه
احیا قلبی ریوی 

 پیشرقته

احیا قلبی ریوی 

 پیشرقته
 (9فوریت های داخلی )

فوریت های داخلی 
(9) 

 

فوریت های 
   محیطی 

 ( 9تروما ) ( 9تروما ) ( 9تروما ) زبان تخصصی زبان تخصصی چهارشنبه

 پنجشنبه
فوریت های پزشکی 
در گروه های خاص 

 خانم قربانی

فوریت های پزشکی 
در گروه های خاص 

 خانم قربانی

فوریت های پزشکی 

 در شرایط  خاص

فوریت های 

پزشکی در 

 شرایط  خاص

 

      جمعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیمسال عنوان رشته ونیم سال

 991 4کاردانی فوریت پزشکی ترم 

 کد درس

 
 نام درس

 واحد
 نام استاد کارآموزیمحل 

 بالینی

51446405 
کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر 

 آمبوالنس
1/6 

پایگاه فوریتهای 

 پزشکی
 گروه مربیان

51446400 
کارآموزی در عرصه فوریتهای 

 (0داخلی)
1/5 

بیمارستانهای 

سینا و 

 ش.بهشتی

 گروه مربیان

 5 (0کارآموزی در عرصه  تروما) 51446400

بیمارستانهای 

سینا و 

 ش.بهشتی

 گروه مربیان



 

 5 کارآموزی در عرصه اطفال 51446404

بیمارستانهای 

سینا و 

 ش.بهشتی

 گروه مربیان

 5 ریوی-کارآموزی در عرصه  احیا قلبی 51446401

بیمارستانهای 

سینا و 

 ش.بهشتی

 گروه مربیان

 0 کارآموزی در عرصه پایگاههای فوریتها 51446400

 پایگاههای

فوریتهای 

 پزشکی

 گروه مربیان


