
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

پرستاري ابهردانشكده   

 برنامه هفتگي

 نفر   31  تعداد دانشجويان:                          99-0 سال ورودي :                               99-0011: تحصيلي                 اول نيمسال :                            کارداني يفوريتهاي پزشكسوم دانشجويان ترم :
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 نام واحد کد درسي

 تعداد واحد

 نام مدرسين

 تاريخ امتحان

 وساعت

03-00 
 عملي 

 شنبه
CPR پیشرفته 

 ) خانم شرفی( 

فوریت در شرایط 

 خاص 

 )خانم شجاعی(

 ( عملی 2تروما)

 )آقایان موسوی. تهرخانی( 
 8/11/99 آقای متین - 2 آیین زندگانی  1211121 1 آیین زندگانی 

 ( 2تروما ) يكشنبه

 )خانم مقدم(

 زبان تخصصی

 )خانم دکتر نوروزی( 

 ادبیات فارسی )آقای عطائی(
2 1202111 

بهداشت روانی و فوریتهای 

 روان پزشکی 
 22/11/99 آقای دکتر بابائی  - 1

 ( 2تروما) دوشنبه

 )اقای موسوی( 

 ایا بلفوریت در 

 )خانم بهرامی( 

بهداشت روان در 

فوریتهای روان پزشکی 

 )آقای دکتر بابائی( 

 آقای عطایی - 1 ادبیات فارسی  1211110 1 
21/11/99 

11-11/11 

 فوریت در شرایط خاص  سه شنبه

 )خانم شجاعی( 

 فوریت محیطی

 )خانم بهرامی( 
 0/1 0/1 پیشرفتهاحیاء قلبی ریوی  1202110 2 

خانم شرفی . آقایان موسوی 

 کمالی
29/11/99 

 لایابفوریت در  چهارشنبه

 )خانم بهرامی(  

 فوریت در گروه خاص 

 )خانم مقدم( 

CPR پیشرفته 

 ) خانم شرفی( 
 11/11/99 خانم دکتر نوروزی - 1 زبان تخصصی  1202110 0 

 0/1 2  2تروما  1202119 6     پنجشنبه
خانم مقدم آقایان موسوی 

 .تهرخانی
12/11/99 

 خواهد بود. به صورت مجازی   10/6/99شروع کلاسها  از    

 خواهد بود.به صورت حضوری   22/8/99لغایت          22/2/99شروع کارآموزیها     

 

 

 21/11/99 خانم مقدم 0/1 0/1 فوریت پزشکی در گروه خاص  1202121 2

 16/11/99 خانم شجاعی 0/1 0/1 فوریت پزشکی در شرایط خاص  1202121 8

 18/11/99 خانم بهرامی 0/1 1 فوریت پزشکی در بلایا 1202122 9

 20/11/99 خانم بهرامی - 1 فوریت های محیطی 1202121 11

 - گروه مربیان 1 - ک. نشانه شناسی و معاینات بدنی  1202122 11

 - گروه مربیان 0/1 - فوریتهای داخلی  کارآموزی  1202122 12

 - گروه مربیان 1 -  2تروما  کارآموزی  1202128 11

 واحد 22  6 16 جمع واحد   


