
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاري ابهر

 برنامه هفتگي

 نفر 35   تعداد دانشجويان:                      98-2     سال ورودي :                                98-99: تحصيلي                 دومنيمسال :                            کارداني يفوريتهاي پزشكوم ددانشجويان ترم :

 روزهاي

 هفته
10-8 12-10 16-14 16-18 

ف
دي

ر
 

 نام واحد کد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين
 وساعت تاريخ امتحان

30/14-30/12 

 
 عملي

  شنبه
فوریت داخلی )خانم 

دو  23/1بهرامی( شروع از 
 جلسه 

فوریت داخلی 
)آقای کمالی( شروع 

 سه جلسه 23/1از 
 5/0 5/1 1ترومافوریتهای  1452018 1 

آقایان ابراهیمی کمالی 

 تهرخانی
7/4/99 

 يكشنبه

30/11-10 
 ( 2فوریت داخلی )

 )خانم بهرامی( + 
 دو جلسه مجازی

15/13-45/11 
)آقای  2فوریت داخلی 

جلسه دو جلسه 3کمالی( 
  -  17/1و24و31ای 
 11/3  - 7/2و14و21و28

 17 -14 
عملی حمل و 

جابجایی 
 – 17/1و24و31
 -  7/2و14و21و28
 18/3و 11/3

30/18-30/17 
  1تربیت بدنی 

 ( )آقای جمادی
 سالن صدف 

 9/4/99 آقای موسوی 5/0 5/0 ریوی پایه  -احیای قلبی 1452014 2

 دوشنبه

30/10-8 
) خانم 1فوریت داخلی 

 – 18/1و25مقدم(  
 دو جلسه ای 1/2و8

30/13-11 
 5/0احیای قلبی ریوی پایه 

 18/1و25)آقای موسوی( 
دو جلسه ای درادامه 

–عملی آقای کمالی 
  1/2و8و15و22و29موسوی 

30/18-14  
دو  1/2و8 -  18/1و25نشانه شناسی تئوری 

        15/2و22و29ای  و عملی جلسه 
 هفته 10)آقایان ابراهیمی و موسوی( 

 5/0 5/1 نشانه شناسی و معاینات بدنی  1452011 3
آقایان ابراهیمی و 

 موسوی
24/3/99 

 سه شنبه

30/10-8  
دو   2/2و9و16و23 -   19/1و26)آقای ابرهیمی( 1تروما

 3در ادامه حمل و جابجایی آقای غفاری  جلسه ای
  30/2جلسه ای شروع از  

  

18-14  
 5/2 ( 2فوریتهای داخلی) 1452017 4 زبان عمومی  )آقای نقی لو(

5/0 

 

آقای کمالی . خانم 

 بهرامی

31/3/99 

26/3/99 

 چهارشنبه
10-8 

 بهداشت عمومی
 )خانم دکتر نوروزی( 

13-30/10 
کلیات دارو شناسی )دکتر 

-20/1و27حسینی( 
   7/3– 3/2و10و17و24و31

 دو جلسه ای 

16-30/13 
  1فوریت داخلی 

) خانم شرفی(  
-20/1و27
 3/2و10و17و24و31
دو جلسه    7/3–

 ای

30/18-16  
( عملی دو 1تروما)

 جلسه ای
)آقای کمالی و آقای 

  20/1و27(  موسوی
دو   3/2و10  -

 جلسه ای

 5/0 5/2 ( 1فوریتهای داخلی) 1452016 5
 خانم شرفی

 خانم مقدم

29/3/99 

4/4/99 

 5/4/99 خانم دکتر نوروزی - 1 بهداشت عمومی  1452004 6     پنجشنبه
30/10-30/8 

 خواهد بود.  4/12/98 از   شروع کالسها

 خواهد بود.   1/12/98  لغایت     19/11/98  شروع کارآموزیها 

 پراتیک نصب شده روی برد آموزش خواهد بود.: برنامه های عملی طبق برنامه تنظیمی توجه

 https://ec.nahad.ir      معارفگروه  عمومی سایت کالسهای مجازی دروس

 می باشد.  به آدرس اعالم شده روی برد آموزشی  توجه نمائید.صدف سالن ورزشی آقایان   سالن 

 - آقای جمادی 1 - ( 1تربیت بدنی ) 1411009 7

 20/3/99 آقای دکتر حسینی - 2 کلیات دارو شناسی  1452006 8

 2/4/99 آقای نقی لو - 3 زبان عمومی  1411008 9

 22/3/99 آقای ابراهیمی 1 1 جابجایی و حمل بیمار  1452012 10
30/12-30/10 

 - گروه مربیان 1 - ک. اصول و فنون مراقبتها  1452026 11

https://ec.nahad.ir/


 

 6و   واحد عملی  5/15واحد تئوری              5/21    جمع کل واحد

 
 - گروه مربیان 5/0 - ک. ارتباطات 1452025 12


