
 86-87سال تحصیلی   اول ترناهه اهتحـــانات نیوــسال

 «دانطکـذه پیراپسضکـی»
 اول ترم9                                 کارضناسی پیوسته اتاق عول  رضته9

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیسیولوشی  11/03/86 ضنثه

 (0انذیطه اسالهی )   12/03/86 یکطنثه

 فناوری اطالعات در اتاق عول   13/03/86 دوضنثه

    14/03/86 سه ضنثه

  اصول استریلیساسیوى و ضذعفونی   15/03/86 چهارضنثه

  (0تطریح )  18/03/86 ضنثه

    23/03/86 یکطنثه

  آضنایی تا وسایل و تجهیسات اتاق عول  0/00/86 دوضنثه

    1/00/86 سه ضنثه

 اصول و فنوى عولکرد فرد سیار و اسکراب   2/00/86 چهارضنثه

   تیوضیوی  5/00/86 ضنثه

 اصول و فنوى ههارت های تالینی   00/86/ 6 یکطنثه

    7/00/86 دوضنثه

   اخالق حرفه ای در اتاق عول 8/00/86 سه ضنثه

  همذهه ای تر تکنولوشی اتاق عول   03/00/86 چهارضنثه



 86-87سال تحصیلی  اول  اهتحـــانات نیوــسالترناهه 

 «دانطکـذه پیراپسضکـی»
 سوم ترم9کارضناسی پیوسته اتاق عول                                   رضته9

 

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  داروضناسی   11/03/86 ضنثه

    12/03/86 یکطنثه

  (1انذیطه اسالهی )  13/03/86 دوضنثه

    14/03/86 سه ضنثه

  اصطالحات پسضکی  15/03/86 چهارضنثه

  (0آضنایی تا تیواریهای داخلی و هرالثتهای آى )  18/03/86 ضنثه

    23/03/86 یکطنثه

 تهذاضت در اتاق عول   0/00/86 دوضنثه

    1/00/86 سه ضنثه

  دانص خانواده و جوعیت   2/00/86 چهارضنثه

  آسیة ضناسی و تافت ضناسی  5/00/86 ضنثه

    00/86/ 6 یکطنثه

   خوى ضناسی و انتمال خوى 7/00/86 دوضنثه

  تیهوضی و هرالتثهای آى  8/00/86 سه ضنثه

 آضنایی تا کلیات تصاویر رادیولوشی رایج در اتاق عول   03/00/86 چهارضنثه



 86-87سال تحصیلی  اول  نیوــسالترناهه اهتحـــانات 

 «دانطکـذه پیراپسضکـی»
 پنجن ترم9کارضناسی پیوسته اتاق عول                                   رضته9

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   تکنولوشی اتاق عول توراکس، للة و عروق و هرالتثهای آى 11/03/86 ضنثه

    12/03/86 یکطنثه

 تکنولوشی اتاق عول چطن و هرالثت های آى   13/03/86 دوضنثه

    14/03/86 سه ضنثه

   تاریخ اهاهت 15/03/86 چهارضنثه

   زتاى تخصصی 18/03/86 ضنثه

    23/03/86 یکطنثه

 دوضنثه
0/00/86 

 
، فک و صورت، دهاى ENTتکنولوشی اتاق عول 

 آىو دنذاى و هرالثت های 
 

 انمالب اسالهی    1/00/86 سه ضنثه

    2/00/86 چهارضنثه

   اصول هرالثت در اتاق تهثودی 5/00/86 ضنثه

    00/86/ 6 یکطنثه

 هذیریت در اتاق عول   7/00/86 دوضنثه

    8/00/86 سه ضنثه

    03/00/86 چهارضنثه

 



 86-87سال تحصیلی  اول  ترناهه اهتحـــانات نیوــسال

 «دانطکـذه پیراپسضکـی»
 دوم ترم9کارضناسی ناپیوسته اتاق عول                                   رضته9

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 تکنولوشی اعصاب در جراحی های اعصاب و ارتوپذی   11/03/86 ضنثه

    12/03/86 یکطنثه

   اصول پیطرفته هرالثت در اتاق تهثودی  13/03/86 دوضنثه

    14/03/86 سه ضنثه

   تاریخ اهاهت 15/03/86 چهارضنثه

 ضنثه
18/03/86 

 
تکنولوشی جراحی در جراحی های زناى و 

 ارولوشی 
 

    23/03/86 یکطنثه

    0/00/86 دوضنثه

 انمالب اسالهی    1/00/86 سه ضنثه

    2/00/86 چهارضنثه

   ایونولوشی  5/00/86 ضنثه

    00/86/ 6 یکطنثه

  تکنولوشی جراحی در جراحی های گوارش و غذد  7/00/86 دوضنثه

    8/00/86 سه ضنثه

 هذیریت در اتاق عول   03/00/86 چهارضنثه



 86-87سال تحصیلی  اول  ترناهه اهتحـــانات نیوــسال

 «دانطکـذه پیراپسضکـی»
 سوم ترم9کارضناسی ارضذ اتاق عول                                   رضته9

 23/02-23/04 23/03- 23/01 23/7- 23/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   11/03/86 ضنثه
جراحی عووهی فک و (( 3آضنایی تا روش جراحی اختصاصی )

  )صورت

    12/03/86 یکطنثه

  اصول و فنوى تذریس در اتاق عول   13/03/86 دوضنثه

    14/03/86 سه ضنثه

    15/03/86 چهارضنثه

 ضنثه
18/03/86 

  
جراحی چطن و گوش (( 3آضنایی تا روش جراحی اختصاصی )

 )حلك و تینی

    23/03/86 یکطنثه

    0/00/86 دوضنثه

    1/00/86 سه ضنثه

    2/00/86 چهارضنثه

    5/00/86 ضنثه

    00/86/ 6 یکطنثه

    7/00/86 دوضنثه

    8/00/86 سه ضنثه

    03/00/86 چهارضنثه

 


