
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

 دانشكده پرستاري ابهر

  برنامه هفتگي
 نفر  25  تعداد :                      98-2   سال ورودي :                              98-99   :سال تحصيلي                                               دوم  :نيمسال                   کارشناسي فوريت 1دانشجويان ترم : 
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 نام واحد کد درسي
 تعداد واحد

 نام مدرسين
 تاريخ امتحان

 30/12-30/14ساعت
 عملي تئوري

 شنبه

30/10-15/8 
سالمت تکنسین 

)آقای کمالی ( 
دو   16/1و23و30

در ادامه  -جلسه ای 
نشانه شناسی             

آقای موسوی  10-8
 6/2و13و20و27

13-30/10 
پدافند غیر 

 16/1و23و30عامل
+ آشنایی با  6/2و

EMS   )آقای ابراهیمی( 
دو  13/2و20و27

 جلسه ای 

)آقای دکتر فریدونی( سه جلسه ای در 2آناتومی 
 9/4/99 آقای دکتر صدری   2 ( 2اندیشه اسالمی ) 1411025 1 ادامه  زبان تخصصی )آقای کمالی( 

  يكشنبه
30/12-10 

( 2اندیشه اسالمی )
 )دکتر صدری(

16-30/13 
  dispatchآشنایی با 

)آقای ابراهیمی( 
 -  17/1و24و31
 دو جلسه ای  7/2و14

فن آوری اطالعات )خانم 
 30/16-18بهرامی( 

تاریخ تحلیلی ) آقای 
دفاع -18-19احدی(

 شخصی )آقای اسدی(
20-19 

 3/4/99 اقای کمالی  2 زبان تخصصی 1453003 2

 19/3/99 آقای دکتر فریدونی 5/0 1 (2آناتومی) 1453004 3

 دوشنبه
11-8 

 فیزیولوژی 
 )خانم رهجو(

13-30/11 
 فن آوری اطالعات

 )خانم بهرامی (

16-14 
 اورژانس رفتاری 

 )خانم دکتر اسدی( 

18-16 
بهداشت عمومی )خانم 

 18/1و25دکتر نوروزی(
  – 1/2و8و15و22و29 –

 22/3/99 خانم رهجو - 5/1 (2فیزیولوژی) 1453005 4

 7/4/99 خانم دکتر نوروزی  - 1 (2بهداشت عمومی) 1453006 5

 سه شنبه
30/12-8  

 ( )آقای موسوی + 2نشانه شناسی عملی )
  19/1و26خانم مقدم( سه جلسه  

16-30/13 
( 2نشانه شناسی عملی )

 )آقای موسوی + خانم مقدم( 
زبان تخصصی در ادامه  19/1

و  26/1)آقای کمالی( 
 دو جلسه ای  2/2و9و16و23

 6 1453009 
سالمت تکنسین فوریتهای 

 پزشکی 
1 1 

آقای –آقای کمالی 
 اسفندیار اسدی

5/4/99 

 چهارشنبه
  

  
  آقای ابراهیمی  dispathch 5/1 5/0آشنایی با  1453012 7
 25/3/99 خانم دکتر اسدی - 1 اورژانسهای رفتاری 1453018 8

     پنج شنبه

 ؟؟ آقای ابراهیمی  - 1 پدافند غیر عامل  1453019 9

 5/0 5/0 (2نشانه شناسی و معاینات بدنی) 1453021 10
آقای موسوی .خانم 

 مقدم 
27/3/99 

11 1453025 
 آشنایی با ساختار و مقررات 

EMS 
 1/4/99 آقای ابراهیمی  - 1

 ؟؟ خانم بهرامی .  1 1 فن آوری اطالعات 1453002 12

 19/11/98شروع کالس های تئوری  
 3/99/  11لغایت  29/2/99شروع کارآموزی ها از 

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

 

 10/4/99 آقای احدی  - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1411027 13

 - - 5/0 - کارآموزی نشانه شناسی 1453026 14

 5/20 جمع کل واحد 4 5/16 جمع واحد

https://ec.nahad.ir/

