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 آزمون مرحله 10
 اتاق عول رشته

 98ارشد 
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 پاییس و زهستاى  هرحله آزهوى 4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

9/99/99 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/09/99 

 آزهوى سوم

4/00/99 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

اصول و عولکرد فرد 

 سیار

: دٍم فصل -یىیسیف یفضا ٍ اهىاًات: اٍل فصل

 اصَل: ظَم فصل -یجراح ی حَزُ طیهح از هرالثت

 لثاض: چْارم فصل -لیاظتر ٍ هیآظپت یّا هیتىٌ

 ٍ گاى ذىیپَؼ ّا، دظت یؼعتؽَ عول، اتاق هٌاظة

 َىیساظیلیاظتر: پٌجن فصل -دظتىػ

 فصل -یجراح اتسار: ؼؽن فصل

 یجراح صُیٍ ساتیتجْ: ّفتن

 تر یا همذهِ: ّؽتن فصل

 وردى اظىراب

 

 

 %05جاهع 
 اٍل هطالة

 فصل -یعوَه یجراح یتىٌَلَش: ًْن فصل

 یاٍرٍلَش یجراح یتىٌَلَش: دّن

 

 یتىٌَلَش: ازدّنی فصل

 فصل -واىیزا ٍ زًاى یجراح

 یجراح یتىٌَلَش: دٍازدّن

 یارتَپذ

 

 یاصل گَارغ -یرٍهاتَلَش ٍ یارتَپذ یْایواریت داخلی جراحی
 یظَختگ ٍ پَظت ٍ ؼَن

 اصالح

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

 ٍ  عرٍق ٍ للة -ٍگَغ چؽن -تٌفط

 خَى

 ٍ هغس -پعتاى یْایواریت

 ٍ ِیول -یاصل اعصاب

 ادرار یهجار

 تىٌَلَشی جراحی گَارغفصل اٍل:  تکنولوشی جراحی
فصل دٍم: تىٌَلَشی جراحی 

 للة ٍ عرٍق

 

 %05جاهع 
 اٍل هطالة

فصل ظَم: تىٌَلَشی جراحی هغس ٍ 

 فصل چْارم: جراحی ّای زًاى -اعصاب

 فصل پٌجن: جراحی اٍرٍلَشی-تىٌَلَشی

فصل ؼؽن: تىٌَلَشی 

 -جراحی اظتخَاى ٍ ارتَپذی

فصل ّفتن: تىٌَلَشی 

 جراحی ّای گَغ ٍ حلك ٍ

 تیٌی

 آناتومی

: دٍم فصل -یآًاتَه همذهات: اٍل فصل

 فصل -هفاصل: ظَم فصل -یؼٌاظ اظتخَاى

 یعضالً عتنیظ: چْارم

 گردغ عتنیظ: پٌجن فصل

 دظتگاُ: ؼؽن فصل -خَى

 یلٌفاٍ

 

 ٪05 جاهع

 اول

 

: ّؽتن فصل -گَارغ دظتگاُ: ّفتن فصل

 یادرار عتنیظ: ًْن فصل -تٌفط دظتگاُ

 یتٌاظل

 درٍى غذد دظتگاُ: دّن فصل

 دظتگاُ: ازدّنی فصل -سیر

 اًذام: دٍازدّن فصل -یعصث

 عتنیظ: سدّنیظ فصل -ییٌایت

 ییؼٌَا

 رایج تریي دارٍّای تیَْؼی تیَْؼی، اًتخاب ًَع تیَْؼی، اًَاع تیَْؼی بیهوشی و احیا
 %05جاهع 

 اٍل هطالة

هرالثت از تیوار تحت تیَْؼی، اًَاع تی 

 تیَْؼی حعی ّا، رٍؼْای جایگسیي
CPR 
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 زباى
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

% اٍل 05جاهع 

 هطالة

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهوى بهاره 4

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/0/98 

 اول(٪ 05 جامع )آزمون هفتم

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

09/2/98 

 آزمون نهم

09/2/98 

 آزمون دهم

13/2/98 

اصول و عولکرد فرد 

 سیار

 

 %05جاهع 

 دٍم هطالة

 هرالثت: دٍم فصل -یىیسیف یفضا ٍ اهىاًات: اٍل فصل

 هیتىٌ اصَل: ظَم فصل -یجراح ی حَزُ طیهح از

 اتاق هٌاظة لثاض: چْارم فصل -لیاظتر ٍ هیآظپت یّا

 -دظتىػ ٍ گاى ذىیپَؼ ّا، دظت یؼعتؽَ عول،

 -َىیساظیلیاظتر: پٌجن فصل

 صُیٍ ساتیتجْ: ّفتن فصل -یجراح اتسار: ؼؽن فصل

 وردى اظىراب تر یا همذهِ: ّؽتن فصل یجراح

 یتىٌَلَش: دّن فصل -یعوَه یجراح یتىٌَلَش: ًْن فصل

 یاٍرٍلَش یجراح

 فصل -واىیزا ٍ زًاى یجراح یتىٌَلَش: ازدّنی فصل -

 یارتَپذ یجراح یتىٌَلَش: دٍازدّن

 % 111جامع  % 111جامع 

 داخلی جراحی

 

 %05جاهع 

 دٍم هطالة

 -یاصل گَارغ -یرٍهاتَلَش ٍ یارتَپذ یْایواریت

 اصالح یظَختگ ٍ پَظت ٍ ؼَن

 -خَى ٍ  عرٍق ٍ للة -ٍگَغ چؽن -تٌفط

 ادرار یهجار ٍ ِیول -یاصل اعصاب ٍ هغس -پعتاى یْایواریت
 % 111جامع  % 111جامع 

 تکنولوشی جراحی

 

 %05جاهع 

 دٍم هطالة

 -فصل اٍل: تىٌَلَشی جراحی گَارغ

 فصل دٍم: تىٌَلَشی جراحی للة ٍ عرٍق

فصل چْارم:  -فصل ظَم: تىٌَلَشی جراحی هغس ٍ اعصاب

 فصل پٌجن: جراحی اٍرٍلَشی-تىٌَلَشی جراحی ّای زًاى

فصل  -فصل ؼؽن: تىٌَلَشی جراحی اظتخَاى ٍ ارتَپذی -

 ّفتن: تىٌَلَشی جراحی ّای گَغ ٍ حلك ٍ تیٌی

 % 111جامع  % 111جامع 

 آناتومی
 ٪05 جاهع

 دوم

 اظتخَاى: دٍم فصل -یآًاتَه همذهات: اٍل فصل

 عتنیظ: چْارم فصل -هفاصل: ظَم فصل -یؼٌاظ

 یعضالً

 دظتگاُ: ؼؽن فصل -خَى گردغ عتنیظ: پٌجن فصل

 یلٌفاٍ

 دظتگاُ: ّؽتن فصل -گَارغ دظتگاُ: ّفتن فصل

 یتٌاظل یادرار عتنیظ: ًْن فصل -تٌفط

: ازدّنی فصل -سیر درٍى غذد دظتگاُ: دّن فصل

 -ییٌایت اًذام: دٍازدّن فصل -یعصث دظتگاُ

 ییؼٌَا عتنیظ: سدّنیظ فصل

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 بیهوشی و احیا

 

 %05جاهع 

 دٍم هطالة

 -تیَْؼی، اًتخاب ًَع تیَْؼی، اًَاع تیَْؼی

 رایج تریي دارٍّای تیَْؼی

 -هرالثت از تیوار تحت تیَْؼی، اًَاع تی حعی ّا، رٍؼْای

CPR 
 % 111جامع  % 111جامع 
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 مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 90630006396و  66090966 – 66090966 -تهران

 96610610916-الهیجان   96666666990-رشت

 زباى

 

 %05جاهع 

 دٍم هطالة

 1-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 111جامع  % 111جامع 


