
  بسمه تعالي
   تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايييمركز آموزش

  بيمارستان رجايي Bدر سالن CCU دوره اول  كالسيجدول برنامه 
  

روزهاي   عناوين دروس  رديف
  هفته

  ساعت  تاريخ

  ۱۴-۱۸  ۰۳/۰۶/۹۲  يكشنبه  كليات  ۱

  ۱۴-۱۸  ۰۵/۰۶/۹۲  سه شنبه CCUكنترل عفونت در بخش   ۲

  ۱۴-۱۸  ۱۰/۰۶/۹۲  يكشنبه CCUري در بخش مفاهيم پرستا  ۳

  ۱۴-۱۸  ۱۲/۰۶/۹۲  سه شنبه  اختالالت آب و الكتروليتها  ۴

  ۱۴-۱۸  ۱۷/۰۶/۹۲  يكشنبه  ارزيابي باليني و مروري بر آناتومي و فيزيولوژي سيستم قلب و عروق  ۵

  ۱۴-۱۸  ۱۹/۰۶/۹۲  سه شنبه  )الف(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۲۴/۰۶/۹۲  يكشنبه  )ب(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۲۶/۰۶/۹۲  سه شنبه  )ج(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۳۱/۰۶/۹۲  يكشنبه  )د(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

۶  

  ۱۴-۱۸  ۰۲/۰۷/۹۲  سه شنبه  )ه(تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي بيماريهاي قلبي و 

  ۱۴-۱۸  ۰۷/۰۷/۹۲  يكشنبه CCUكارگاه كار با تجهيزات و دستگاهها در بخش   ۷

  ۱۴-۱۸  ۰۹/۰۷/۹۲  سه شنبه  )الف(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۱۴/۰۷/۹۲  يكشنبه  )ب(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۱۶/۰۷/۹۲  سه شنبه  )ج(قلب و ديس ريتمي تفسير نوار 

  ۱۴-۱۸  ۲۱/۰۷/۹۲  يكشنبه  )د(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۲۳/۰۷/۹۲  سه شنبه  )ه(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

۸  

  ۱۴-۱۸  ۲۸/۰۷/۹۲  يكشنبه  )و(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۳۰/۰۷/۹۲  سه شنبه CCUكارگاه ثبت و گزارش نويسي در بخش   ۹
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  بسمه تعالي

   تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايييمركز آموزش
  بيمارستان رجايي Bدر سالن CCU  دومدوره كالسي جدول برنامه 

  
  

  عناوين دروس  رديف
روزهاي 
  هفته

  ساعت  تاريخ

  ۱۴-۱۸  ۰۵/۰۸/۹۲  يكشنبه  كليات  ۱

  ۱۴-۱۸  ۰۷/۰۸/۹۲  سه شنبه CCUكنترل عفونت در بخش   ۲

  ۱۴-۱۸  ۱۲/۰۸/۹۲  يكشنبه CCUمفاهيم پرستاري در بخش   ۳

  ۱۴-۱۸  ۱۴/۰۸/۹۲  سه شنبه  اختالالت آب و الكتروليتها  ۴

  ۱۴-۱۸  ۱۹/۰۸/۹۲  يكشنبه  ارزيابي باليني و مروري بر آناتومي و فيزيولوژي سيستم قلب و عروق  ۵

  ۱۴-۱۸  ۲۱/۰۸/۹۲  سه شنبه  )الف(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۲۶/۰۸/۹۲  يكشنبه  )ب(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۲۸/۰۸/۹۲  سه شنبه  )ج(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۰۳/۰۹/۹۲  يكشنبه  )د(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

۶  

  ۱۴-۱۸  ۰۵/۰۹/۹۲  سه شنبه  )ه(بيماريهاي قلبي و تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي 

  ۱۴-۱۸  ۱۰/۰۹/۹۲  يكشنبه CCUكارگاه كار با تجهيزات و دستگاهها در بخش   ۷

  ۱۴-۱۸  ۱۲/۰۹/۹۲  سه شنبه  )الف(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۱۷/۰۹/۹۲  يكشنبه  )ب(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۱۹/۰۹/۹۲  سه شنبه  )ج(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۲۴/۰۹/۹۲  يكشنبه  )د(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۲۶/۰۹/۹۲  سه شنبه  )ه(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

۸  

  ۱۴-۱۸  ۰۱/۱۰/۹۲  يكشنبه  )و(تفسير نوار قلب و ديس ريتمي 

  ۱۴-۱۸  ۰۳/۱۰/۹۲  سه شنبه CCUيسي در بخش كارگاه ثبت و گزارش نو  ۹
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  بسمه تعالي
   تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايييمركز آموزش

  
  بيمارستان بهارلودر  براي كل دو دوره نفر پرستار۳۰كارورزي جدول برنامه 

  
  روزهاي هفته

  تعداد نفرات  سه شنبه  يكشنبه  سه شنبه  يكشنبه  سه شنبه  يكشنبه

  تاريخ
  نفر اول۵

  )دوره اول(
۱۰/۰۶/۹۲  ۱۲/۰۶/۹۲  ۱۷/۰۶/۹۲  ۱۹/۰۶/۹۲  ۲۴/۰۶/۹۲  ۲۶/۰۶/۹۲  

  نفر دوم۵
  )دوره اول(

۳۱/۰۶/۹۲  ۰۲/۰۷/۹۲  ۰۷/۰۷/۹۲  ۰۹/۰۷/۹۲  ۱۴/۰۷/۹۲  ۱۶/۰۷/۹۲  

  نفر سوم۵
  )دوره اول(

۲۱/۰۷/۹۲  ۲۳/۰۷/۹۲  ۲۸/۰۷/۹۲  ۳۰/۰۷/۹۲  ۰۵/۰۸/۹۲  ۰۷/۰۸/۹۲  

  نفر چهارم۵
  )دوره دوم(

۱۲/۰۸/۹۲  ۱۴/۰۸/۹۲  ۱۹/۰۸/۹۲  ۲۱/۰۸/۹۲  ۲۶/۰۸/۹۲  ۲۸/۰۸/۹۲  

  نفر پنجم۵
  )دوره دوم(

۰۳/۰۹/۹۲  ۰۵/۰۹/۹۲  ۱۰/۰۹/۹۲  ۱۲/۰۹/۹۲  ۱۷/۰۹/۹۲  ۱۹/۰۹/۹۲  

  نفر ششم۵
  )دوره دوم(

۲۴/۰۹/۹۲  ۲۶/۰۹/۹۲  ۰۱/۱۰/۹۲  ۰۳/۱۰/۹۲  ۰۸/۱۰/۹۲  ۱۷/۱۰/۹۲  

  
  
  ه دو دور كلبراي نفر ۳۰جمعاً : كل ظرفيت پذيرش پرستاران •

                           ســاعت  ۳۳جمعــاً )  ســاعت۵/۵هــر روز   (۱۳ الــي ۷:۳۰هــر روز از ســاعت  : ســاعت كــارورزي  •

   بيمارستان بهارلودر دورهنفر در هر براي هر 

  ۱۴ الي ۱۳از ساعت : ساعت نماز و ناهار •

 در ر هـر دوره براي هر نفـر د  ساعت ۷۲جمعاً )  ساعت۴هر روز  (۱۸ الي  ۱۴از ساعت   : ساعت كالس ها   •

  بيمارستان رجاييBسالن 
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