
     400- 401     برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی        

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  اول ترم:        کارشناسی پیوسته اتاق عمل   رشته:  

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

       فیزیولوژي  16/11/400  شنبه

       )1اندیشه اسالمی (  18/11/400  دوشنبه

     اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی    19/11/400  سه شنبه

   اخالق حرفه اي در اتاق عمل      20/11/400  چهارشنبه

     )1تشریح (    23/11/400  شنبه

         24/11/400  یکشنبه

       اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب  25/11/400  دوشنبه

       بیوشیمی  27/11/400  چهارشنبه

   آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل      30/11/400  شنبه

     مقدمه اي بر تکنولوژي اتاق عمل    1/12/400  یکشنبه

        2/12/400  دو شنبه

     اصول و فنون مهارتهاي بالینی    3/12/400  سه شنبه

   فناوري اطالعات در اتاق عمل      4/12/400  چهارشنبه

 

  

  

  

  

  

  

  

  



     400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  سوم رشته:   کارشناسی پیوسته اتاق عمل          ترم:

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

     )1مراقبت هاي آن (آشنایی با بیماري هاي داخلی و     18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

     )2اندیشه اسالمی (    20/10/400  دوشنبه

     آشنایی کلیات تصاویر رادیولوژي رایج در اتاق عمل    21/10/400  سه شنبه

     آسیب شناسی    22/10/400  چهارشنبه

       اصطالحات پزشکی  25/10/400  شنبه

     جمعیتدانش خانواده و     26/10/400  یکشنبه

   بافت شناسی      27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

   بیهوشی و مراقبت هاي آن      29/10/400  چهارشنبه

  خون شناسی و انتقال خون       2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

       بهداشت در اتاق عمل 4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

       داروشناسی  6/11/400  چهارشنبه

  

   



     400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  پنجمرشته:   کارشناسی پیوسته اتاق عمل          ترم: 

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

     عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبتهاي آنتکنولوژي اتاق     18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

       ، فک و صورت دهان و دندان و مراقبتهاي آن ENTتکنولوژي اتاق عمل   20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

     مدیریت در اتاق عمل    22/10/400  چهارشنبه

   زبان تخصصی      25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

  تاریخ امامت       27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

     انقالب اسالمی    29/10/400  چهارشنبه

       تکنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبتهاي آن  2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

       اصول مراقبت در اتاق بهبودي 4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

         6/11/400  چهارشنبه

  

   



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی          

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  پیوسته اتاق عمل          ترم: اول ارشد نا رشته:   کارشناسی

  45/12-15/14  15/11-45/12  45/9-15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

     آمار حیاتی    16/11/400  شنبه

         17/11/400  یکشنبه

       روش تحقیق پیشرفته  18/11/400  دوشنبه

         19/11/400  سه شنبه

     پایش پیشرفته در سیستم هاي بدن    20/11/400  چهارشنبه

       )1آشنایی با روش جراحی اختصاصی (  23/11/400  شنبه

         24/11/400  یکشنبه

     وسایل و ابزار پیشرفته اتاق عمل (با تاکید بر الپارسکوپی)آشنایی با     25/11/400  دوشنبه

     سیستم هاي اطالع رسانی پزشکی    27/11/400  چهارشنبه

         30/11/400  شنبه

         1/12/400  یکشنبه

        2/12/400  دو شنبه

         3/12/400  سه شنبه

         4/12/400  چهارشنبه

  




