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 آزمون مرحله 10
 اتاق عمل رشته

97-96 
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 پاییز و زمستان  مرحله آزمون 6

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزمون اول  

7/80/95 

 %دوم مطالب(52)آزمون دوم  

5/89/95 

 آزمون سوم

3/08/95 

%سوم 52)آزمون چهارم  

 مطالب(

1/00/95 

 %چهارم52)آزمون پنجم 

 مطالب(

6/12/95 

 ششمآزمون 

27/01/95 

اصول و عملکرد 

 فرد سیار

: دوم فصل -یکیزیف یفضا و امکانات: اول فصل

: سوم فصل -یجراح ی حوزه طیمح از مراقبت

 فصل -لیاستر و کیآسپت یها کیتکن اصول

 دست یشستشو عمل، اتاق مناسب لباس: چهارم

: پنجم فصل -دستکش و گان دنیپوش ها،

 ونیزاسیلیاستر

: هفتم فصل -یجراح ابزار: ششم فصل

: هشتم فصل یجراح ژهیو زاتیتجه

 کردن اسکراب بر یا مقدمه

 

 

 %05جامع 
 اول مطالب

 یجراح یتکنولوژ: نهم فصل

 یتکنولوژ: دهم فصل -یعموم

 یاورولوژ یجراح

 

 یتکنولوژ: ازدهمی فصل

 فصل -مانیزا و زنان یجراح

 یجراح یتکنولوژ: دوازدهم

 یارتوپد

 

 

 %05جامع 

 دوم مطالب

 کشو شگوار-ارتوپدی داخلی جراحی

 

 %05جامع 

 اول مطالب

 بقل-چشم-تنفس
-اعصاب-بیماری های پستان

 هکلی

 

 %05جامع 

 دوم مطالب

تکنولوژی 

 جراحی
 فصل اول: تکنولوژی جراحی گوارش

فصل دوم: تکنولوژی جراحی قلب و 

 عروق

 

 %05جامع 
 اول مطالب

فصل سوم: تکنولوژی جراحی 

فصل چهارم:  -مغز و اعصاب

-تکنولوژی جراحی های زنان

 فصل پنجم: جراحی اورولوژی

فصل ششم: تکنولوژی 

 -و ارتوپدیجراحی استخوان 

فصل هفتم: تکنولوژی 

جراحی های گوش و حلق و 

 بینی

 

 %05جامع 

 دوم مطالب

 آناتومی
 -ابدومن -توراکس-استخوان شناسی تنه

 لگن وپرینه

 -ندام فوقانیا -ستخوان شناسی انداما

 اندام تحتانی

 

 

 ٪05 جامع

 اول

 

 -استخوان شناسی سر و گردن

 گردنمبحث سر و 

 -سرو گردنمجددا مبحث 

 نوروآناتومی)اعصاب(
 ٪05 جامع

 دوم
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 ایج ترین داروهای بیهوشیر یهوشی، انتخاب نوع بیهوشی، انواع بیهوشیب بیهوشی و احیا
 %05جامع 

 اول مطالب

مراقبت از بیمار تحت بیهوشی، 

انواع بی حسی ها، روشهای 

 جایگزین بیهوشی
CPR 

 

 %05جامع 

 دوم مطالب

 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

اول  %05جامع 

 مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM1  ـESM2 

 

 %05جامع 

 دوم مطالب
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 مرحله آزمون بهاره 4

 

 96610610916- الهیجان  96666666990-رشت   90630006396و  66090966 – 66090966 -مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

 نام درس

 

 ( % اول مطالب05جامع  )آزمون هفتم

 10/80/96 

 (% دوم مطالب05جامع  ) آزمون هشتم

 24/80/96 

 آزمون نهم

31/01/96 

 آزمون دهم

7/02/96 

 اصول و عملکرد فرد سیار

 حوزه طیمح از مراقبت: دوم فصل -یکیزیف یفضا و امکانات: اول فصل

 فصل -لیاستر و کیآسپت یها کیتکن اصول: سوم فصل -یجراح ی

 و گان دنیپوش ها، دست یشستشو عمل، اتاق مناسب لباس: چهارم

 -ونیزاسیلیاستر: پنجم فصل -دستکش

: هشتم فصل یجراح ژهیو زاتیتجه: هفتم فصل -یجراح ابزار: ششم فصل

 کردن اسکراب بر یا مقدمه

 یجراح یتکنولوژ: دهم فصل -یعموم یجراح یتکنولوژ: نهم فصل

 یاورولوژ

: دوازدهم فصل -مانیزا و زنان یجراح یتکنولوژ: ازدهمی فصل -

 یارتوپد یجراح یتکنولوژ

 % 111جامع  % 111جامع 

 داخلی جراحی
 شگوار-ارتوپدی

 کشو -

 -بقل-چشم-تنفس

 هکلی-اعصاب-بیماری های پستان
 % 111جامع  % 111جامع 

 تکنولوژی جراحی
 -فصل اول: تکنولوژی جراحی گوارش

 فصل دوم: تکنولوژی جراحی قلب و عروق

فصل چهارم: جراحی  -فصل سوم: تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب

 فصل پنجم: جراحی اورولوژی-تکنولوژی های زنان

فصل هفتم:  -و ارتوپدیفصل ششم: تکنولوژی جراحی استخوان  -

 تکنولوژی جراحی های گوش و حلق و بینی

 % 111جامع  % 111جامع 

 آناتومی
 لگن و پرینه-ابدومن-توراکس-استخوان شناسی تنه

 اندام تحتانی-اندام فوقانی-شناسی انداماستخوان 

 -مبحث سر و گردن -استخوان شناسی سر و گردن

 نوروآناتومی
 % 055جامع  % 055جامع 

 بیهوشی و احیا
 -یهوشی، انتخاب نوع بیهوشی، انواع بیهوشیب

 ایج ترین داروهای بیهوشیر

 -مراقبت از بیمار تحت بیهوشی، انواع بی حسی ها، روشهای

CPR 
 % 111جامع  % 111جامع 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 111جامع  % 111جامع 


