
 

 

 

 زاریبرگروز مرحله دانشجویان تعداد دانشجویان آموزش کارگاه
 

 تاریخ

مهارت بخیه زدن/آشنایی با لوازم جراحی در اتاق 

 گذاری NGTعمل/

 

 نفر 91
 

 

 کارآموزجراحی
 

 

 سه شنبه
 

 

91/9/19 

/مانورلئوپولد/ زایمان TVگذاری/انجام IUDمهارت 

 طبیعی
 

 9/19/ 02 چهارشنبه کارورز زنان نفر 91

مهارت بخیه زدن/آشنایی با لوازم جراحی در اتاق 

 عمل

 

 نفر 91
 

 

 کارورز جراحی
 

 

 سه شنبه
 

 

02/9/19 

 احیا نوزاد

 

 02/9/19 چهارشنبه کارورز و کارآموزاطفال نفر 19



 

 تاریخ برگزاریروز مرحله دانشجویان تعداد دانشجویان آموزش کارگاه

مهارت بخیه زدن/آشنایی با لوازم جراحی در اتاق 

 گذاری NGTعمل/

 

 نفر91
 

 

 کارورزجراحی
 

 

 شنبهسه 
 

 

0/0/19 

LP - 99/0/19 پنجشنبه کارورزاطفال نفر09 سوپراپوبیک 

نحوه انجام نوار قلب اندازه گیری فشار خون نوزاد و 

 بزرگسال

 یکشنبه کارورز و کارآموزاطفال نفر 19

 )صبح(

91/0/19 

 استفاده از پالس اکسی متری

 نحوه نمونه گیری با گلوکومتر

 یکشنبه کارورز و کارآموز اطفال نفر19

 )ظهر(

91/0/19 

 91/0/19 دوشنبه کارورزاطفال نفر 91 استفاده از پیک فلومتر و دمیار

 02/0/19 شنبه کلیه کارورزان نفر 15 اصول نسخه نویسی

 09/0/19 یکشنبه کلیه کارورزان نفر 15 اصول نسخه نویسی

 09/0/19 یکشنبه کارآموز و کارورزاطفال نفر 19 واکسیناسیون

 19/0/00 دوشنبه کارآموز نفر 2 سوندگذاری/ معاینه رکتال

 استفاده از دستگاه شوک

 نحوه انجام نوار ادراری

 01/0/19 پنجشنبه کارورز اطفال نفر 91



 تاریخ برگزاریروز مرحله دانشجویان تعداد دانشجویان آموزش کارگاه

 99/9/19 سه شنبه کارورز وکارآموز نفر 19 تزریقات )تزریق زیر جلدی، داخل جلدی و عضالنی (

 9/1/19 سه شنبه کارآموز جراحی نفر 91 مهارت بخیه زدن

 9/1/19 سه شنبه کارورز جراحی نفر 91 مهارت بخیه زدن

 95/1/19 چهارشنبه کارورز زنان نفر 95 /مانورلئوپولد/ زایمان طبیعیTVگذاری/انجام IUDمهارت 

 01/1/19 سه شنبه کارآموز جراحی نفر 91 اتاق عملمهارت بخیه زدن وآشنایی با لوازم 

 01/1/19 سه شنبه کارورز جراحی نفر 91 مهارت بخیه زدن و آشنایی با لوازم اتاق عمل

 9/1/19 چهارشنبه کارورز و کارآموزاطفال نفر 11 احیا نوزاد

 91/1/19 سه شنبه کارورزجراحی نفر 99 آموزش بخیه/آشنایی با لوازم جراحی

 00/1/19 چهارشنبه کارآموز جراحی نفر 95 آموزش بخیه

 01/1/19 چهارشنبه کارآموز و کارورز نفر02 تکرار بخیه )خودآموزش دانشجویان(

 5/2/19 سه شنبه کارآموز و کارورزاطفال نفر 12 نوزاداحیا

 1/2/19 چهارشنبه دستیاراطفال نفر 90 نوزاداحیا

 92/2/19 چهارشنبه کارآموز زنان نفر 02 /مانورلئوپولد/ زایمان طبیعیTVگذاری/انجام IUDهارت 

 02/2/19 یکشنبه جراحی 9رزیدنت سال  نفر 2 آموزش انواع گره در بخیه/آشنایی با لوازم اتاق عمل

 02/2/19 یکشنبه کارآموز جراحی نفر 95 آموزش بخیه زدن

 09/2/19 چهارشنبه داخلی 9دستیار سال نفر 2 برقراری راه هوایی/اینتوبیشن

 1/5/19 یکشنبه کارورزجراحی نفر91 آموزش بخیه زدن و آشنایی با لوازم اتاق عمل در جراحی

 02/5/19 سه شنبه کارآموز اطفال نفر 95 احیااطفال

 02/5/19 سه شنبه کارورز اطفال نفر 95 احیااطفال



 

 

 

 

 تاریخ برگزاریروز مرحله دانشجویان تعداد دانشجویان آموزش کارگاه

 19/5/00 پنجشنبه 0فیزیوپاتولوژی  نفر 92 (5-99)ساعت9مهارت تزریقات گروه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 95 (99-91)ساعت0مهارت تزریقات گروه   19/5/00 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 95 (5-99)ساعت9مهارت تزریقات گروه    19/5/01 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 95 (99-91)ساعت1مهارت تزریقات گروه   19/5/01 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 92 (5-99)ساعت9مهارت بخیه زدن گروه  19/1/2 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 95 (99-91)ساعت0مهارت بخیه زدن گروه  19/1/2 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 95 (5-99)ساعت9مهارت بخیه زدن گروه  19/1/99 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 95 (99-91)ساعت1مهارت بخیه زدن گروه  19/1/99 پنجشنبه 

 92/1/19 دوشنبه کارورز اسکرین نفر CPR 92مهارت 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 05 (5-92مهارت سوند گذاری گروه مردان)ساعت  19/1/02 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر 09 (92-90مهارت سوند گذاری گروه زنان)ساعت  19/1/02 پنجشنبه 

0فیزیوپاتولوژی  نفر09 (90-91مهارت سوند گذاری گروه زنان)ساعت  19/1/02 پنجشنبه 



 

 تاریخ برگزاریروز مرحله دانشجو تعداد دانشجو

 02/9/19 چهارشنبه مگاکد دستیار اطفال نفر 01

 5/0/19 دوشنبه دستیارجراحی Dops نفر1

نفر01  osce19/0/92 سه شنبه دستیار داخلی 

 92/0/19 چهارشنبه دستیار اطفالosce نفر01

 95/0/19 پنجشنبه دستیار بیهوشیOsce نفر 92

 01/0/19 پنجشنبه دستیار جراحیosce نفر 1

 05/0/19 یکشنبه دستیار روانپزشکیOsce نفر 1

 19/0/01 دوشنبه استاژر زنان Osce نفر 91

 92/0/19 سه شنبه استاژر جراحیOsce نفر 92

 92/0/19 سه شنبه انترن جراحی osce نفر 99

 99/0/19 چهارشنبه استاژر ارولوژیosce نفر 90

 01/9/19 پنجشنبه انترن داخلی نفر 01

 01/9/19 پنجشنبه استاژر داخلی نفر 02



 تاریخ برگزاریروز مرحله دانشجو تعداد دانشجو

 01/9/19 پنجشنبه ENTانترن  نفر 5

 99/9/19 شنبه استاژر رادیولوژی نفر 91

 92/1/19 دوشنبه انترن زنان Osce نفر 91

 99/1/19 سه شنبه استاژر داخلی Osce نفر 02

 99/1/19 سه شنبه انترن داخلی Osce نفر 92

 9/1/19 چهارشنبه مگاکددستیار اطفال نفر 91

 91/1/19 یکشنبه دستیار بیهوشیDops نفر 91

 09/1/19 پنجشنبه انترن جراحی Dops نفر91

 09/1/19 پنجشنبه استاژرجراحی Dops نفر 91

 05/1/19 سه شنبه انترن زنان Osce نفر 02

 01/1/19 چهارشنبه انترن جراحی Osce نفر91

 01/1/19 چهارشنبه استاژر جراحی Osce نفر 91

 92/2/19 یکشنبه انترن داخلی Osce نفر 91



 تاریخ برگزاریروز مرحله دانشجو تعداد دانشجو

 92/2/19 یکشنبه استاژر داخلی Osce نفر 02

99/2/19 دوشنبه استاژر رادیولوژی Osce نفر 99  

99/2/19 دوشنبه ENTاستاژر  Osce نفر 5  

 19/5/2 چهارشنبه دستیار بیهوشی Osce نفر 2

02/5/19 سه شنبه استاژر زنان Osce نفر 02  

05/5/19 چهارشنبه استاژر جراحی Osce نفر 91  

05/5/19 چهارشنبه انترن جراحی Osce نفر 92  

02/1/19 چهارشنبه داخلیانترن  نفر92  

02/1/19 چهارشنبه استاژر داخلی نفر91  

 


