
 98-99 سال تحصیلی دومنیمسال  در 98ورودی  اتاق عمل تکنولوژی دانشجویان ترم دوم برنامه هفتگی 

 

02-18 18-11 11-11 10-12 12-8 
ایام 

 هفته/ساعت

اصول و فنون فرد اسکراب   

و سایر عملی / تشریح 

 عملی

/اصول و فنون CSRکارآموزی 

 فرد اسکراب و سایر عملی

 شنبه /پراتیکCSRکارآموزی 

اصول و فنون فرد اسکراب   

و سایر عملی / تشریح 

 عملی

/اصول و فنون CSRکارآموزی 

 فرد اسکراب و سایر عملی

 یکشنبه /پراتیکCSRکارآموزی 

اصول و فنون فرد اسکراب   

و سایر عملی / تشریح 

 عملی

/اصول و فنون CSRکارآموزی 

 فرد اسکراب و سایر عملی

 دوشنبه /پراتیکCSRکارآموزی 

اصول و فنون فرد اسکراب   

و سایر عملی / تشریح 

 عملی

/اصول و فنون CSRکارآموزی 

 فرد اسکراب و سایر عملی

 سه شنبه /پراتیکCSRکارآموزی 

اصول و فنون فرد اسکراب   

و سایر عملی / تشریح 

 عملی

/اصول و فنون CSRکارآموزی 

 فرد اسکراب و سایر عملی

 چهارشنبه /پراتیکCSRکارآموزی 

 پنج شنبه     

 

 10-11برگزاری کالس رفع اشکال دروس تئوری 

 

 

 

 

 

 



 98-99 سال تحصیلی دومدر نیمسال  99ورودی  اتاق عملتکنولوژی دانشجویان ترم چهارم برنامه هفتگی 

 

02-18 18-11 11-11 10-12 12-8 
ایام 

 هفته/ساعت

روش های احیای  ایمونولوژی عملی 

قلبی و ریوی و اصول 

 عملی مراقبتهای ویژه

کارآموزی اصول و فنون 

 عملکرد فرد سیار و اسکراب

کارآموزی اصول و فنون 

عملکرد فرد سیار و 

 اسکراب

 شنبه

روش های احیای  ایمونولوژی عملی 

قلبی و ریوی و اصول 

 عملی مراقبتهای ویژه

کارآموزی اصول و فنون 

 عملکرد فرد سیار و اسکراب

کارآموزی اصول و فنون 

عملکرد فرد سیار و 

 اسکراب

 یکشنبه

روش های احیای  ایمونولوژی عملی 

قلبی و ریوی و اصول 

 عملی مراقبتهای ویژه

کارآموزی اصول و فنون 

 عملکرد فرد سیار و اسکراب

کارآموزی اصول و فنون 

عملکرد فرد سیار و 

 اسکراب

 دوشنبه

روش های احیای  ایمونولوژی عملی 

قلبی و ریوی و اصول 

 عملی مراقبتهای ویژه

کارآموزی اصول و فنون 

 عملکرد فرد سیار و اسکراب

کارآموزی اصول و فنون 

عملکرد فرد سیار و 

 اسکراب

 سه شنبه

روش های احیای  ایمونولوژی عملی 

قلبی و ریوی و اصول 

 عملی مراقبتهای ویژه

کارآموزی اصول و فنون 

 عملکرد فرد سیار و اسکراب

فنون کارآموزی اصول و 

عملکرد فرد سیار و 

 اسکراب

 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 برگزار می گردد 09/3*امتحان عملی درس روشهای احیای قلبی و ریوی و اصول مراقبتهای ویژه در تاریخ 

 10-11* برگزاری کالس رفع اشکال دروس تئوری 

 

 

 

 

 

 



 

  98-99سال تحصیلی دوم در نیمسال  91ورودی اتاق عملتکنولوژی دانشجویان ترم ششم برنامه هفتگی 

 

02-18 18-11 11-11 10-12 12-8 
ایام 

 هفته/ساعت

  
برگزاری کالس رفع 

 اشکال دروس تئوری

کارآموزی در اتاق عمل 

کارآموزی  /اورژانس

 مدیریت در اتاق عمل

کارآموزی در اتاق عمل 

کارآموزی  /اورژانس

 مدیریت در اتاق عمل

 شنبه

  

برگزاری کالس رفع 

 اشکال دروس تئوری

کارآموزی در اتاق عمل 

کارآموزی  /اورژانس

 مدیریت در اتاق عمل

کارآموزی در اتاق عمل 

کارآموزی  /اورژانس

 مدیریت در اتاق عمل

 یکشنبه

  

برگزاری کالس رفع 

 اشکال دروس تئوری

کارآموزی در اتاق عمل 

کارآموزی  /اورژانس

 مدیریت در اتاق عمل

کارآموزی در اتاق عمل 

کارآموزی  /اورژانس

 مدیریت در اتاق عمل

 دوشنبه

  

برگزاری کالس رفع 

 اشکال دروس تئوری

کارآموزی اصول مراقبت 

 /در اتاق بهبودی

کارآموزی مدیریت در 

 اتاق عمل

 کارآموزی اصول مراقبت

 /در اتاق بهبودی

کارآموزی مدیریت در 

 اتاق عمل

 سه شنبه

  

برگزاری کالس رفع 

 اشکال دروس تئوری

کارآموزی اصول مراقبت 

 /در اتاق بهبودی

کارآموزی مدیریت در 

 اتاق عمل

 کارآموزی اصول مراقبت

 /در اتاق بهبودی

کارآموزی مدیریت در 

 اتاق عمل

 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 

 

 

 

 

 



 


