
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجاندانشگاه علوم   

 دانشكده پرستاري ابهر

  برنامه هفتگي

 نفر  52  تعداد :                      99-2   سال ورودي :                              99-99   :سال تحصيلي                                               دوم  :نيمسال                   کارشناسي فوريت 1دانشجويان ترم : 
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 نام واحد کد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين

 تاريخ امتحان

 ساعت

 عملي تئوري 

 شنبه

سلامت تکنسین )آقای 

کمالی ( در ادامه نشانه 

 شناسی آقای موسوی

پدافند غیر عامل + 

 EMSآشنایی با 

 )آقای ابراهیمی(

 )آقای دکتر فریدونی(2آناتومی 

  آقای دکتر صدری   2 ( 2اندیشه اسلامی ) 1211121 1

 يكشنبه

 زبان تخصصی

 22/11/89از مورخه 

( 2اندیشه اسلامی )

 )دکتر صدری(

  dispatchآشنایی با 

 )آقای ابراهیمی(

 یک فن آوری اطلاعات در

 )خانم عطایی( گروه
  اقای کمالی  2 زبان تخصصی 1211111 2

  آقای دکتر فریدونی 1/1 1 (2آناتومی) 1211112 1

 دوشنبه
آمادگی جسمانی سالن 

 متعاقبا
 

اورژانس رفتاری ) خانم 

 ( اسدیدکتر 

قبل از عید  زبان تخصصی 

 بهداشت عمومی

بعد از )خانم دکتر نوروزی( 

 عید

  خانم نجاری  - 1/1 (2فیزیولوژی) 1211111 2

  خانم دکتر نوروزی  - 1 (2بهداشت عمومی) 1211111 1

 سه شنبه

 فن آوری اطلاعات فیزیولوژی )خانم رهجو(

خانم بهرامی()  

( 2نشانه شناسی عملی )

)آقای موسوی + خانم 

 مقدم(

 تاریخ تحلیلی

) آقای احدی (   1 1211118 
سلامت تکنسین فوریتهای 

 پزشکی 
  آقای کمالی  1 1

 چهارشنبه

  

  
  آقای ابراهیمی  dispathch 1/1 1/1آشنایی با  1211112 2

  خانم دکتر اسدی - 1 اورژانسهای رفتاری 1211119 9

     پنج شنبه

  آقای ابراهیمی  - 1 پدافند غیر عامل  1211118 8

  آقای موسوی .خانم مقدم  1/1 1/1 (2نشانه شناسی و معاینات بدنی) 1211121 11

11 1211121 
 آشنایی با ساختار و مقررات 

EMS 
  آقای ابراهیمی  - 1

  خانم بهرامی .خانم عطایی  1 1 فن آوری اطلاعات 1211112 12

 18/11/89شروع کلاس های تئوری  

 1/88  /11لغایت  28/2/88شروع کارآموزی ها از 

 برگزار خواهد شد.            12-12ساعت فرهنگی سه شنبه ها 

  آقای احدی  - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1211122 11

  - 1/1 - کارآموزی نشانه شناسی 1211121 12

 1/21 جمع کل واحد 2 1/11 جمع واحد


