
 

 مرکزمهارتهای بالینی -19شش ماهه دوم  کارگاههای برنامه

 نام کارگاه تاریخ مقطع دانشجویان تعداد دانشجویان ساعت استاد مدرس

 زایمانمعاینات زنان و  03/7/10 استاژر زنان نفر 03 03/8-03/03 دکتر گلعلی پور

 معاینات زنان و زایمان 03/7/10 انترن زنان نفر 8 03/03-03/01 دکتر روحی

 ENT 01/7/10استاژر  نفر 6 03/8-03/1 خود دانشجویان
معاینات گوش /تامپون گذاری باز کردن راه 

 هوایی

 آشنائی با لوازم اتاق عمل 01/7/10 استاژر جراحی نفر 8 1-03 خود دانشجویان

 گذاری /سوچور زدن NGT 16/7/10 استاژر جراحی نفر 8 1-03 خود دانشجویان

 سوند گذاری /معاینه رکتال 10/8/10 استاژر اورولوژی نفر 7 03/8-03/03 دکتر تجری

 معاینات زنان و زایمان 10/8/10 انترن زنان نفر 8 00-01 دکتر قره جه

 لوله گذاری و بازکردن راه هوایی 1/1/10 رزیدنت داخلی نفر 0 8-03/1 دکتر عرب طاهری

آقای کابوسی /آقای 

 نصیری
 تزریقات )گروه اول( 01/1/10 1فیزیوپات  نفر 07 06-03/00

آقای کابوسی /آقای 

 نصیری
 (دومتزریقات )گروه  00/1/10 1فیزیوپات  نفر 13 06-03/00

آقای کابوسی و 

 خانم رویان نیا
 (تزریقات )گروه سوم 01/1/10 1فیزیوپات  نفر 07 03/01-03/00

 سوند گذاری /معاینه رکتال 01/1/10 استاژر اورولوژی نفر 6 03/8-03/03 دکتر قاضی مقدم

آقای کابوسی و آقای 

 نصیری
 مهارت بخیه زدن) گروه اول( 01/1/10 1فیزیوپات  نفر 01 03/01-03/00

 مهارت بخیه زدن) گروه دوم( 01/1/10 1فیزیوپات  نفر 10 03/00-03/01 خانم رویان نیا

 مهارت اینتوبیشن 13/1/10 اینترن اسکرین نفر 0 00-01 دکتر عرب طاهری

آقای –آقای رحمانی 

 کابوسی
 مهارت بخیه زدن) گروه سوم( 16/1/10 1فیزیوپات  نفر 11 03/01-03/00

آقای نصیری و خانم 

 جاللی
 مهارت سنت گذاری معده و مثانه 17/1/10 1فیزیوپات  نفر 03 03/01-03/00

 معاینات زنان و زایمان 01/03/10 استاژر زنان نفر 00 03/1-03/00 دکتر گلعلی پور

 مهارت تامپون گذاری و برقراری راه هوایی ENT 03/03/10استاژر  نفر 7 1-03/03 دکتر روحی

 آشنائی با لوازم اتاق عمل و مهارت بخیه زدن 16/03/10 استاژر جراحی نفر 1 03/00-03/01 خود دانشجویان

 17/03/10 استاژر اورولوژی نفر 6 03/8-03 دکتر فالحتی
مهارت سوند گذاری و معاینه رکتال و آشنائی 

 با لوازم اتاق عمل در اورولوژی

 معاینات زنان و زایمان 10/01/18 استاژر زنان نفر 1 1-01 دکتر گلعلی پور

 

 

 


