
 

 

 مهارت های بالینی دانشگاه شبیه سازی و آموزش مرکز  هفتگی برنامه

 96-97 ل سال تحصیلینیمسال او

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

ها شنبه  

 کارشناسی پرستاری6ترم  اصول و مهارت های پرستاری 61-8

 

 

61-9 

آموزش مهارت های بالینی)احیاء قلبی و 

ریوی پایه ، انواع تزریقات، کانوالسیون 

وریدهای محیطی و مایع درمانی، انواع 

معده ای -، لوله گذاری بینی(suture)بخیه 

(NGT)  کتتریزاسیون مثانه ،(male & 

female) ،chest tube  وcut down) 

 

 دانشجویان پزشکی

 ) گروه جراحی( مقطع کارآموزی

 کارشناسی فوریت های پزشکی تروما پیشرفته 61:61-63:61

 

 

 

 

 اه یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاری 6ترم  اصول و فنون و مهارت های پرستاری 61-8

 های پزشکیکارشناسی فوریت  ریوی پیشرفتهو احیای قلبی  61-8

 کارشناسی اتاق عمل 6ترم  اصول و فنون و مهارت های بالینی 61:61-8

 

 

61-9 

آموزش مهارت های بالینی)احیاء قلبی و 

ریوی پایه ، انواع تزریقات، کانوالسیون 

وریدهای محیطی و مایع درمانی، انواع 

معده ای -، لوله گذاری بینی(suture)بخیه 

(NGT)  کتتریزاسیون مثانه ،(male & 

female) ،chest tube  وcut down) 

 

 دانشجویان پزشکی

 ) گروه جراحی( مقطع کارآموزی

 کارشناسی پرستاری 6ترم  اصول و فنون و مهارت های پرستاری 61-61

 کاردانی فوریت های پزشکی اصول و فنون مراقبت ها 61-61

 کارشناسی فوریت های پزشکی 6فوریت داخلی پیشرفته  61-66



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 یکشنبه ها

 کارشناسی فوریت های پزشکی تریاژ 61-66

 کارشناسی پرستاری 6ترم  اصول و فنون و مهارت های پرستاری 63-66

 حرفه ای بهداشتکارشناسی  6ترم  کمک های اولیه 63-66

 فوریت های پزشکی 6ترم  اصول و فنون و مهارت های بالینی 61-61

 کاردانی فوریت های پزشکی شناسی معاینات بدنینشانه  61-63

 کارشناسی هوشبری 3ترم  فوریت های پزشکی 61-63

 

 

 

 

 

 اه دوشنبه

 کارشناسی هوشبری 6ترم  6تروما  9:61-8

کارشناسی مدیریت خدمات 6ترم  کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی 66-8

 بهداشتی

 

 

61-9 

آموزش مهارت های بالینی)احیاء قلبی و 

ریوی پایه ، انواع تزریقات، کانوالسیون 

وریدهای محیطی و مایع درمانی، انواع 

معده ای -، لوله گذاری بینی(suture)بخیه 

(NGT)  کتتریزاسیون مثانه ،(male & 

female) ،chest tube  وcut down) 

 

 دانشجویان پزشکی

 جراحی() گروه  مقطع کارآموزی

 کارشناسی هوشبری 6ترم  نشانه شناسی و معاینات بالینی 66:61-9:61

 کاردانی فوریت های پزشکی 6احیای قلبی ریوی پایه  61-66

 کارشناسی پرستاری 1ترم  بررسی وضعیت سالمت  63-66

 

 سه شنبه ها

 ماماییکارشناسی  6ترم  اصول و فنون و مهارت های مامایی 61-8

کارشناسی مدیریت خدمات 6ترم  کارآموزی مدیریت خدمات بهداشتی 66-8

 بهداشتی



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

  

 سه شنبه ها 

 کارشناسی هوشبری 6ترم  اصول پرستاری و کار در اتاق عمل 61-61

)روش اعزام(  Dispatchآشنایی با  66:61-61:61

 سیستم مخابراتی

 کارشناسی فوریت های پزشکی

 کاردانی فوریت های پزشکی 6فوریت داخلی  66:61-61:61

 حرفه ای بهداشتکارشناسی  6ترم  کمک های اولیه 63-66

 

 

 

 

 

 چهارشنبه ها

         

 کارشناسی هوشبری 6ترم  اصول پرستاری و کار در اتاق عمل 61-8

کارشناسی ارشد پرستاری  بررسی وضعیت سالمت 61-8

 سالمندی

 کارشناسی مامایی 6ترم  اصول و فنون و مهارت های مامایی 61-8

 کارشناسی هوشبری 6ترم  اصول کمک های اولیه 63-66

 کاردانی فوریت های پزشکی 6ترم  اصول و فنون مراقبت ها 61-61

 کارشناسی هوشبری آشنایی با تجهیزات بیمارستانی 61:61-66:61

 کارشناسی هوشبری آشنایی با تجهیزات بیمارستانی 63:61-61:61

 پنجشنبه ها

 

کلیه دانشجویان در رشته ها و  تمرین آزاد 66-8

 مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه

 سایر برنامه های آموزشی مرکز:

 حیطیم وریدهای، انواع تزریقات و کانوالسیون و پیشرفته قلبی و ریوی پایه ءآموزش مهارت های بالینی)احیا 

 شجویان پزشکی مقطعندا جهت(  cut downو  chest tube، ، کتتریزاسیون مثانه NGT و مایع درمانی ،

 کارورزی.



 

 

  فیزیوپاتولوژیمقطع شجویان پزشکی ندا جهت معاینات فیزیکی و شرح حال نویسیآموزش.  

  خصصی دستیاران تآموزش احیاء قلبی و ریوی پایه و پیشرفته و اصول کنترل عفونت های بیمارستانی جهت

 .گروه های بالینی 

 دکتری عمومی دندانپزشکی و دستیاران دندانپزشکی .مقطع دانشجویان  احیاء قلبی و ریوی جهتموزش آ 

 برای سایر گروه های هدف غیر از دانشجویان : کارشناسان مامایی ، کارکنان مرکز  بازآموزی مهارت های بالینی

 و ... مراکز درمانیاورژانس ، کارکنان 

 انشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف دانشگاه.برگزاری آزمون های بالینی جهت کلیه د 

 

 


