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 جامع آزمون مرحله 4
 اتاق عمل رشته

 1400ارشد 
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 مرحله آزمون بهاره 5

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع اول)آزمون 

22/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

10/2/1400 

 سومآزمون 

22/3/1400 

 چهارمآزمون 

25/4/1400 

اصول و عملکرد فرد 

 سیار

 یجراح حَزُ طیهح: اٍل تخص

 یکیسیف یفضا ٍ اهکاًات: اٍل فصل

 یجراح ی حَزُ طیهح از هرالثت: دٍم فصل

 لیاستر ٍ کیآسپت یّا کیتکٌ: 2 تخص

 لیاستر ٍ کیآسپت یّا کیتکٌ اصَل: سَم فصل

 ّا، دست یضستطَ عول، اتاق هٌاسة لثاض: چْارم فصل

 دستکص ٍ گاى ذىیپَض

 َىیساسیلیاستر: پٌجن فصل

 یجراح ساتیتجْ ٍ اتسار: 3 تخص

 یجراح اتسار: ضطن فصل

 یجراح صُیٍ ساتیتجْ: ّفتن فصل

 یجراح يیح الزم یآهادّا: 4 تخص

 کردى اسکراب تر یا همذهِ: ّطتن فصل

 % 011جامع  % 011جامع 

 داخلی جراحی
 -یاصل گَارش -یرٍهاتَلَش ٍ یارتَپذ یْایواریت

 اصالح یسَختگ ٍ پَست ٍ شَک

 -خَى ٍ  عرٍق ٍ قلة -ٍگَش چشن -تٌفس

 ادرار یهجار ٍ ِیکل -یاصل اعصاب ٍ هغس -پستاى یْایواریت
 % 011جامع  % 011جامع 

 تکنولوژی جراحی

 یعوَه یجراح: 1 تخص

 گَارش یجراح یتکٌَلَش: اٍل فصل

 اعصاب ٍ عرٍق ٍ للة یجراح: 2 تخص

 عرٍق ٍ للة یجراح یتکٌَلَش: دٍم فصل

 اعصاب یجراح یتکٌَلَش: سَم فصل

 یاٍرٍلَش ٍ زًاى یجراح: 3 تخص

 واىیٍزا زًاى یّا یجراح: چْارم فصل

 یاٍرٍلَش: پٌجن فصل

 ENT ٍ یارتَپذ یجراح: 4 تخص

  (MENISCUS)استخَاى یجراح یتکٌَلَش: ضطن فصل

  (یٌیت -حلك -گَش)  ENT یجراح یتکٌَلَش: ّفتن فصل

 یعوَه یجراح یتکٌَلَش: ّطتن فصل

 یاٍرٍلَش یجراح یتکٌَلَش: ًْن فصل

 واىیزا ٍ زًاى یجراح یتکٌَلَش: دّن فصل

 یارتَپذ یجراح یتکٌَلَش: ازدّنی فصل

 % 011جامع  % 011جامع 
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 خدمات آموزشی نخبگان:مرکس تخصصی 

 99372223756ٍ  66992938 – 66992961 -تْراى

 91342342543-الّیجاى 

 آناتومی

 -یشٌاس استخَاى: دٍم فصل -یآًاتَه هقذهات: اٍل فصل

 یعضالً ستنیس: چْارم فصل -هفاصل: سَم فصل

 یلٌفاٍ دستگاُ: ششن فصل -خَى گردش ستنیس: پٌجن فصل

 دستگاُ: ّشتن فصل -گَارش دستگاُ: ّفتن فصل

 یتٌاسل یادرار ستنیس: ًْن فصل -تٌفس

: ازدّنی فصل -سیر درٍى غذد دستگاُ: دّن فصل

 -ییٌایت اًذام: دٍازدّن فصل -یعصث دستگاُ

 ییشٌَا ستنیس: سدّنیس فصل

 % 011جاهع  % 011جاهع 

 بیهوشی و احیا
 -تیَْشی، اًتخاب ًَع تیَْشی، اًَاع تیَْشی

 تیَْشی رایج تریي دارٍّای

 -هراقثت از تیوار تحت تیَْشی، اًَاع تی حسی ّا، رٍشْای

CPR 
 % 011جامع  % 011جامع 

 زبان

 0-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 011جامع  % 011جامع 


