
 بسمٍ تعالي

 پيراپزشكي  داوشكذٌ -  داوشگاٌ علًم پزشكي ي خذمات بهذاشتي درماوي گلستان

 86-87سال تحصيلي       ديم: ويمسال    پيًستٍ كارشىاسي:  مقطع اتاق عمل:   شتة تحصيلير5:     ترمبروامة كالسي داوشجًيان 

 05-07 03-05 01 – 01 7 – 01 ساعت

 کارآموزی کارآموزی شنبه
 

-تکنولوشی اتاق عمل اورشانس )مجری پیراپسشکی(ادبیات فارسی

 آذر( 5تروما)

 

  کارآموزی کارآموزی يکشنبه

 اصول مراقبت  در اتاق بهبودی

 

)برادران(مجری تاريد تحلیلی صدر اسالم کارآموزی کارآموزی دوشنبه

 پرستاری

تاريد تحلیلی صدر 

 )ذواهران(اسالم

)برادران(مجری انش ذانواده و جمعیتد کارآموزی کارآموزی سه شنبه

 هداشتب

دانش ذانواده و 

 (ذواهران)جمعیت

 تکنولوژی اطفال)طالقانی( چهارشنبه

9-03/7 

 ارسیفادبیات 

هفته  8رادیولوژی)

 دوم(

  هفته اول (8)اذالق حرفه ای در اتاق عمل

     پنج شنبه

 

مشخصة 

 درس

تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس

 ياحذ

ياحذ 

 وظري

ذ ياح

 عملي

 مذرس يا مذرسيه

 خاًن بخشا - 0 0 اصول مراقبت  در اتاق بهبودی 6627135 88

 خ 115

 ب151

 سیذُ زّرا حسیٌی جبلی)خَاّراى( - 1 1 دانش ذانواده و جمعیت 33888148

 سیذ رسَل حسیٌی کَّستاًی)برادراى(

 هجری بْذاشت

 غالهعلی زارع - 2 2 ادبیات فارسی 33888103 111

 

 خاًن چْرُ گشا-آقای آقایی ًژاد 0 - 0 کارآموزی روش های احیای قلبی ريوی 6627136 88

خاًن -خاًن چْرُ گشا-آقای آقایی ًژاد 1 - 1 1 کارآموزی تکنیک در اتاق عمل 6627137 88

 رٍیاًی

خاًن -خاًن چْرُ گشا-آقای آقایی ًژاد 1 - 1 1کارآموزی تکنیک در اتاق عمل  6627138 88

 رٍیاًی

 هذعَ 0 - 0 کارآموزی در اتاق عمل اورشانس 6627141 88

خاًن -خاًن چْرُ گشا-آقای آقایی ًژاد 1 - 1 کارآموزی اصول مراقبت در اتاق بهبودی 6627140 88

 رٍیاًی

 خ111
 ب111

 )خَاّراى(علی هحوذ حیذر سرلک - 1 1 تاريد تحلیلی صدر اسالم 33888141

 پرستارییذاهلل سپْری)برادراى(

 خاًن کالًتری - 0 0 اذالق حرفه ای در اتاق عمل 6627141 88

آشنايی با کلیات تصوير راديولوشی رايج در  6627142 88

 اتاق عمل

 ّفتِ دٍم(7دکتر خَش بیي ) - 0 0

،تروما،بحران تکنولوشی اتاق عمل در اورشانس 6627143 88

 ها و حوادث غیر مترقبه و مراقبت های آن

 دکتر ٍحیذی راد - 0 0

تکنولوشی اتاق عمل اطفال و نوزادان و  6627144 88

 مراقبت های آن

 دکتر طعٌِ - 0 0

  7 01 11 جمع  

 مهر و امضاء آموزش
 


