
 02/03/94شنبه

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

طب اورژانسكارگاه آموزشي  برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم  8 – 21    

25:51 – 23:51 معاينه طحال و غدد لنفاويبرنامهدوم هاي كوچك  و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

پرديس بين المللكالس ومبرنامهس هاي كوچك و كالس2كالس  طبقه اول :  23 – 21    

 03/03/94شنبهيك

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانسبرنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

04/03/94شنبهدو  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانسبرنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

سروگردنمعاينه برنامهدوم  23:51 – 25:51 هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21 علوم پايه  BLSومبرنامهس   

00/03/94شنبهسه  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

00/03/94شنبهچهار  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

8:51 – 21 طب اورژانس OSCEبرنامهدوم هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     



ومبرنامهس
جلسه كارگروه تخصصي معاونت 

  طبقه دوم : سالن كنفرانس  8 – 25 آموزشي دانشكده

07/03/94شنبهپنج  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21 برگزاري كالس دانشكده دندانپزشكي برنامهاول   

09/03/94شنبه  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

طب اورژانسكارگاه آموزشي  برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم  8 – 21    

25:51 – 23 معاينه سروگردن برنامهدوم هاي كوچك و نيمي از كالس 2طبقه اول : كالس     

23 - 21 كالس پرديس بين المللومبرنامهس هاي كوچك و نيمي از كالس 2طبقه اول : كالس     

00/03/94شنبهيك  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس اولبرنامه اتاق اورژانس-طبقه سوم    

8 - 21 جراحي OSCE برنامهدوم هاي كوچك و نيمي از كالس 2طبقه اول : كالس     

00/03/94شنبهدو  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اورژانساتاق -طبقه سوم    

هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21 علوم پايه  BLS برنامهدوم   

ومبرنامهس هاي اوليه كمك   23:51 – 25:51 هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس    

02/03/94شنبهسه  



 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

اولبرنامه 23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس  اتاق اورژانس-طبقه سوم    

دومبرنامه 25:51 – 23:51 تزريقات آقايان  و كالس هاي كوچك 1-2كالس  -طبقه اول    

03/03/94چهارشنبه  

 نیمهشعبانتعطیلرسمي

00/03/94شنبه  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

طب اورژانسكارگاه آموزشي  برنامهاول اورژانساتاق -طبقه سوم  8 – 21    

ها تزريقات خانم برنامهدوم  23:51 – 25:51 هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

23 - 21 كالس پرديس بين المللبرنامهسوم هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

07/03/94شنبهيك  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

8 - 21 كارگاه زنان برنامهدوم زنان اتاق-طبقه سوم    

سومبرنامه 8 - 21 كارگاه عفوني  هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

چهارمبرنامه 25:51 – 23:51 كارگاه معاينه غدد  هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

01/03/94شنبهدو  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    



8 - 21 برنامه مصاحبه با بيمار استاندارد شده برنامهدوم هاي كوچك و نيمي از كالس 2طبقه اول:كالس     

هاي اوليه  كمك كارگاه آموزشي سومبرنامه  23:51 – 25:51 هاي كوچك و نيمي از كالس 1طبقه اول : كالس     

هاي اوليه كمكبرنامهچهارم  23:51 – 25:51   تاالر عزلت 

09/03/94شنبهسه  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

دومبرنامه 25:51 – 23:51 تزريقات آقايان  هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

20/03/94شنبهچهار  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

دومبرنامه  OSCE 8 -25 ارتوپدي هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

20/03/94شنبهپنج  

 برنامهاول

 آزمون عملي

ليسانس به پزشكي   02–1 هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

23/03/94شنبه  

 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

طب اورژانسكارگاه آموزشي  برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم  8 – 21    

غددكارگاه معاينه  برنامهدوم  23:51 – 25:51 هاي كوچك و كالس1-2كالس طبقه اول :     

23 - 21 كالس پرديس بين الملل برنامهسوم هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

24/03/94شنبهيك  



 توضیحات مکان زمان نامبرنامه 

23 - 1:51 برنامه شبيه سازي طب اورژانس برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم    

هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21 علوم پايه  BLS برنامهدوم   

25:51 – 23:51 كارگاه معاينه غدد برنامهسوم هاي كوچك و كالس1-2طبقه اول : كالس     

20/03/94شنبهدو  

هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21 علوم پايه  BLS برنامهاول   

8 - 21 كارگاه زنان برنامهدوم زنان اتاق-سومطبقه     

هاي اوليه كمك برنامهسوم  23 - 25 هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

20/03/94شنبهسه  

8 - 21 كارگاه كارآموزان جراحي برنامهاول هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

8 - 21 كارگاه زنان برنامهدوم زنان اتاق-طبقه سوم    

27/03/94شنبهچهار  

8 - 21 كارگاه كارآموزان جراحي برنامهاول هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس     

8 - 21 كارگاه زنان برنامهدوم زنان اتاق-طبقه سوم    

هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21 علوم پايه  BLS برنامهسوم   

21/03/94شنبهپنج  

دندانپزشكيبرگزاري كالس دانشكده  برنامهاول هاي كوچك و كالس 1-2طبقه اول : كالس   8 – 21    

30/03/94شنبه  

طب اورژانسكارگاه آموزشي  برنامهاول اتاق اورژانس-طبقه سوم  8 – 21    



 

 

8 - 21 كارگاه زنان برنامهدوم زنان اتاق-طبقه سوم    


