
 

 

 برنامه هفتگی مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه 

 89-89نیمسال اول سال تحصیلی  

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

 شنبه

 

 

 اصول و مهارت های پرستاری 01-8

 آموزشی ( 01تا  0) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 

21-9 

آموزش مهارت های بالینی)احیاء قلبی و ریوی پایه، انواع 

تزریقات، کانوالسیون وریدهای محیطی و مایع درمانی، 

معده ای -، لوله گذاری بینی(suture)انواع بخیه 

(NGT) کتتریزاسیون مثانه ،(male & female) 

،chest tube)   وcut down) 

 

 دانشجویان پزشکی

 مقطع کارآموزی) گروه جراحی(

 اصول و مهارت های پرستاری 01-01

 آموزشی ( 01تا  0) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 اصول و مهارت های پرستاری 01-01

 آموزشی ( 01تا  0) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 اصول و مهارت های پرستاری 08-01

 آموزشی ( 1) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 

 یکشنبه

 

 

 اصول و مهارت های پرستاری 01-8

 آموزشی ( 01تا  0) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه 01-8

 آموزشی( 01تا  01) هفته 

 

 ارشدکارشناسی 

 پرستاری ویژه



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

 

 

 یکشنبه

01-8 

 کمک های اولیه

 1ترم 

 کارشناسی بهداشت حرفه ای

 بررسی وضعیت سالمت  01-8

 آموزشی( 1) هفته 

 کارشناسی ارشد

 پرستاری سالمندی

 

21-9 

آموزش مهارت های بالینی)احیاء قلبی و ریوی پایه، انواع 

تزریقات، کانوالسیون وریدهای محیطی و مایع درمانی، 

معده ای -، لوله گذاری بینی(suture)انواع بخیه 

(NGT) کتتریزاسیون مثانه ،(male & female) 

،chest tube)   وcut down) 

 

 دانشجویان پزشکی

 مقطع کارآموزی) گروه جراحی(

 اصول و مهارت های پرستاری 01-01

 آموزشی ( 01تا  0) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 0ترم  مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل 01-01

 کارشناسی هوشبری

 اصول و مهارت های پرستاری 01-01

 آموزشی ( 01تا  0) هفته 

 0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 0ترم  احیاء قلبی و ریوی پیشرفته 01/01-01/01

 کاردانی فوریت های پزشکی

 0ترم  احیاء قلبی و ریوی پیشرفته 01/01-01/01

 کاردانی فوریت های پزشکی

 



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

 دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0ترم  تجهیزات بیهوشی 9-8

 کارشناسی هوشبری

 دندانپزشکی فوریت های پزشکی در دندانپزشکی 01-8

 0ترم  تجهیزات بیهوشی 01-9

 کارشناسی هوشبری

 0ترم  اصول و فنون پرستاری 01-9

 کارشناسی اتاق عمل

 

21-9 

آموزش مهارت های بالینی)احیاء قلبی و ریوی پایه، انواع 

تزریقات، کانوالسیون وریدهای محیطی و مایع درمانی، 

معده ای -، لوله گذاری بینی(suture)انواع بخیه 

(NGT) کتتریزاسیون مثانه ،(male & female) 

،chest tube)   وcut down) 

 

 دانشجویان پزشکی

 جراحی(مقطع کارآموزی) گروه 

 کارآموزی زایمان طبیعی 00-01

 (09/9/91و 18/8/91، 1/8/91، 01/1/91)

 1ترم 

 کارشناسی مامایی

 0ترم  اصول و فنون پرستاری 00-01

 کارشناسی اتاق عمل

 بررسی وضعیت سالمت 01-00

 آموزشی ( 00تا  0) هفته 

  1ترم 

 کارشناسی پرستاری

 تروما 01-00

 

 فوریت های پزشکی



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

 

 دوشنبه

 

 

 

 

 پرستاری کودک سالم 01-01

 آموزشی( 01تا  00) هفته 

  0ترم 

 کارشناسی پرستاری

 0ترم  مهارت های پرستاری کار در اتاق عمل 01-01

 کارشناسی هوشبری

 نشانه شناسی و معاینات بدنی 01-01

 آموزشی( 01تا  9) هفته 

 فوریت های پزشکی

 1ترم  فوریت های پزشکی 01/01-01/01

 هوشبریکارشناسی 

 1ترم  فوریت های پزشکی 01/01-01/01

 کارشناسی هوشبری

 بیماری های زنان و زایمان 08-01

 (01/8/91و  1/8/91، 01/1/91)

 1ترم 

 فوریت های پزشکیکارشناسی 

 نشانه شناسی و معاینات بدنی 08-01

 آموزشی( 01تا  9) هفته 

 فوریت های پزشکی

 

 

 

 سه شنبه

 

 0ترم  و روش کار در اتاق عملپرستاری و مامایی اصول و فنون  01-8

 کارشناسی مامایی

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی 01-8

 (19/8/91و  0/8/91)

 

  0ترم 

 کارشناسی مامایی



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

 

 

 شنبهسه 

 0ترم  فیزیک پزشکی 00-01

 کارشناسی هوشبری

 0ترم  0فوریت های پزشکی  00-01

 کارشناسی هوشبری

 0ترم  0های پزشکی فوریت  01-00

 کارشناسی هوشبری

 0ترم  و روش کار در اتاق عملپرستاری و مامایی اصول و فنون  01-01

 کارشناسی مامایی

 0ترم  فیزیک پزشکی 01-00

 کارشناسی هوشبری

 0ترم  نشانه شناسی و معاینات بالینی 00-01

 کارشناسی هوشبری

 0 ترم نشانه شناسی و معاینات بالینی 01-00

 کارشناسی هوشبری

 نشانه شناسی و معاینات بالینی 08-01/01

 آموزشی( 01و  9) هفته 

 فوریت های پزشکی

 0ترم  و روش کار در اتاق عملپرستاری و مامایی اصول و فنون  8-01 چهارشنبه

 کارشناسی مامایی



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 

 

 

 

 

 

 

 چهارشنبه

 

 0ترم  عمل و روش کار در اتاقپرستاری و مامایی اصول و فنون  01-01

 کارشناسی مامایی

 1ترم  احیاء قلبی و ریوی پایه 01/01-01/00

 کاردانی فوریت های پزشکی

 1ترم  احیاء قلبی و ریوی پایه 01/00-01/01

 کاردانی فوریت های پزشکی

 تروما پیشرفته 01/01-00

 (1/01/91 و 11/1/10،91/8/01،91/9/91) 

 1 ترم

 پزشکی هایفوریت کارشناسی

 1ترم  کمک های اولیه 01-00

 کارشناسی بهداشت حرفه ای

 1ترم  نشانه شناسی و معاینات بدنی 01-01

 کاردانی فوریت های پزشکی

01-01 

 کمک های اولیه

 1ترم 

 کارشناسی بهداشت حرفه ای

 1ترم  ی اولیه در شرایط اضطراریاقدامات بهداشتی و کمک ها 01-01

 کارشناسی بهداشت عمومی

 1ترم  نشانه شناسی و معاینات بدنی 01-01

 های پزشکیکاردانی فوریت 



 

 

 

 روز

 

 ساعت

 عنوان کارگاه / برنامه آموزشی

 عنوان واحد درسی

 گروه هدف

 رشته/مقطع/ترم

 پنجشنبه

 

 کلیه رشته ها تمرین آزاد 01-8

 کلیه رشته ها تمرین آزاد 01-01

 

 سایر برنامه های آموزشی مرکز:

 احیاء قلبی و ریوی پایه و پیشرفته، انواع تزریقات و کانوالسیون وریدهای محیطی  آموزش مهارت های بالینی(

( جهت دانشجویان  cut downو  chest tubeتعبیهمثانه، ، کتتریزاسیون NGT تعبیه و مایع درمانی،

 پزشکی مقطع کارورزی.

  .آموزش معاینات فیزیکی و شرح حال نویسی جهت دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی 

 .آموزش احیاء قلبی و ریوی پایه و پیشرفته جهت دستیاران تخصصی گروه های بالینی 

 و  ، انواع تزریقات و کانوالسیون عروق محیطیو پیشرفته پایه )احیا قلبی و ریوی آموزش مهارت های بالینی

 ( برای دانشجویان دکتری عمومی دندانپزشکی و دستیاران دندانپزشکی.مایع درمانی، کمک های اولیه

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

 و ... مرکز اورژانسکارکنان  پرستاری،

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

 

 


