
 

 دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان  99-400 اول نیمسال در   972کالسهای حضوری گروه فوریتهای پزشکی  برنامه

 

بازه زمانی 

فعالیتهای 

 حضوری

 تعداد

 کل
 نام استاد نام درس

گروه 

 دانشجویان
 توضیحات محل برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری 

 27/7/99 

لغایت 

11/9/99 

 

 نفر 13

 

 بالینی(دانشکده )مهارتهای  14- 18 28/7/99و  27/7/99 نفر( 6اول ) خانم خجو کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی
ناتمام از نیمسال 

 قبل 
 نفر( 6اول ) خانم خجو 1کارآموزی تروما 

 و  29/7/99

30/7/99 
 دانشکده )مهارتهای بالینی(   8 – 12

 آقای دکتر ابراهیمیان فوریتهای پزشکی در بالیا )ع(
 نفر( 6اول )

1/8/99 
12 - 8 

 ترم جاری )مهارتهای بالینی( دانشکده
 14- 18 نفر( 7دوم )

 نفر( 6اول ) خانم خجو کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی
و  5/8/99و  3/8/99

6/8/99 

و  30/7 -30/13

20- 14 
 بیمارستان معتمدی گرمسار

 مسالیناتمام از ن

 قبل

 نفر( 6اول ) خانم خجو 1کارآموزی تروما 
و  8/8/99و  7/8/99

10/8/99 

و  30/7 -30/13

20- 14 
 بیمارستان معتمدی گرمسار

 نفر( 6اول ) آقای خطیبی نیا 1کارآموزی فوریت داخلی 

و   12/8/99و  11/8/99

 17/8/99و  14/8/99

 20/8/99لغایت 

و  30/7 -30/13

20- 14 
 گرمسار یمعتمد مارستانیب

 ورژانساکارآموزی در عرصه پایگاههای 

 نفر( 7دوم ) آقای امیری

 لغایت27/7/99

20/8/99 

و  1)بجز تاریخهای 

15/8/99) 

 پایگاههای اورژانس 30/7 – 30/13

 ترم جاری

 

کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر 

 آمبوالنس

 آقای دکتر ابراهیمیان فوریتهای پزشکی در شرایط خاص )ع(
 نفر( 7دوم )

15/8/99  
12 - 8 

 )مهارتهای بالینی( دانشکده
نفر( 6اول )  18 -14 

 کارآموزی در عرصه پایگاههای آورژانس

 نفر( 6اول  ) آقای امیری

 و  21/8/99

لغایت  24/8/99 

11/9/99 

 پایگاههای اورژانس 30/7 – 30/13
کارآموزی در عرصه نگهداری و تعمیر 

 آمبوالنس

 مسالیناتمام از ن دانشکده )مهارتهای بالینی( 14- 18 24/8/99و  21/8/99 نفر( 7دوم ) خانم خجو کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی

 قبل
 دانشکده )مهارتهای بالینی(  8 -12  26/8/99و  25/8/99 نفر( 7دوم ) خانم خجو 1کارآموزی تروما 



 

 دانشکده تغذیه و صنایع غذایی آرادان  99-400 اول نیمسال در   972کالسهای حضوری گروه فوریتهای پزشکی  برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازه زمانی 

فعالیتهای 

 حضوری

 نام استاد سنام در تعداد
گروه 

 دانشجویان
 توضیحات محل برگزاری ساعت برگزاری تاریخ برگزاری 

 

27/7/99 

لغایت 

11/9/99 

 نفر 13

 

نفر( 7دوم ) خانم خجو کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی  
لغایت   27/8/99

29/8/99 

و  30/7 -30/13

20- 14 
 بیمارستان معتمدی گرمسار

ناتمام از 

 نیمسال قبل 
1کارآموزی تروما  نفر( 7دوم ) خانم خجو  3/9/99لغایت  1/9/99   

و  30/7 -30/13

20- 14 
 بیمارستان معتمدی گرمسار

1کارآموزی فوریت داخلی   

 

 آقای خطیبی نیا

 

نفر( 7دوم )  
و  6/9/99لغایت 4/9/99  

  11/9/99لغایت  8/9/99

و  30/7 -30/13

20- 14 
ی گرمسارمعتمد مارستانیب  


