برنامه آزمونی کاردانی به کارشناسی اتاق عمل

نام درس

تکنیک کار در
اتاق عمل

آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم (%52دوم مطالب)

آزمون سوم

52/01/3

52/00/0

52/05/6

گذری بر تاریخچه جراحی،اتاق عمل،اهمیت
استفاده از روشهای ضد عفونی و
استریل،استریلیزاسیون،کنترل محیط اتاق عمل،

اسکراب بعد از ضد عفونی پوست،وظایف
اسکراب و خشک کردن دست و پوشیدن
گان  ،تکنیک سرم ها

((عفونت )HIVتا آخر صفحه  161سرطان

(از صفحه  161سرطان پروستات تا آخر

پانکراس)

صفحه  646نارسائی قلبی ریوی)

اصول نمونه برداری آزمایشگاهی،آنزیم ها ،پروتئین
بیوشیمی

های پالسما ،آزمایش های بیماری های
کبد،متابولیسم بیلی روبین

فیزیولوژی
اختصاصی
آناتومی

سلول  ،عضله  ،متا بولیسم
سر و گردن
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مطالب)

52/05/52

56/0/01

یونیفورم اتاق عمل،روش پوشاندن وظایف

(صفحه 1سندرم نقص ایمنی اکتسابی) AIDS
داخلی جراحی

آزمون چهارم (%52سوم

آزمون پنجم
(%52چهارم مطالب)

جامع %05
اول

جامع %05
اول

لیپیدها و لیپو پروتیین های  ،اختالالت

وسایل اتاق عمل،وسایل
نظافت

(از صفحه  643هموفیلی
تا آخر صفحه411
پانکراتیت مزمن)

تا پایان صفحه 661

جامع %05
اول

جامع

جامع %055

اختالالت وریدی)

آهن

تنه

نورو آناتومی

بیماریهای پارکینسون

خون

قلب و گردش خون  ،سلول های خونی ،

جامع

جامع %055

(از صفحه 055

،الکترولیت ها ،متابولیسم

جامع %05
اول

کلیه

های جراحی

اسید و باز و گازهای

تنفس  ،اعصاب

ها و اورات

جراحی ،انواع ست

متابولیسم کلسیم و فسفر

متابولیسم کربوهیدرات ها ،متابولیسم پورین

56/5/1

56/5/55

انواع برش های

ویتامینها  ،فیزیولوژی

جامع %05
اول

آزمون ششم

آزمون هفتم

جامع

غدد  ،گوارش
جامع
اندام

جامع

جامع %055

جامع %055

جامع %055

برنامه ریزی آزمون های دروس عمومی
آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم (%52دوم مطالب)

ادبیات

برگزيدهي متون ادب فارسي از ابتدا تا سر مشاهدات
ناصر خسرو (صفحه )0-05
ادبیات فارسي  -غالمي  -فصل اول و دوم (صفحه
)9-04
زبان و نگارش فارسي  -فصل اول و دوم (صفحه
)2-23

برگزيدهي متون ادب فارسي -از مشاهدات ناصر خسرو تا سر
چارهي سیمرغ (صفحه )00 -45
ادبیات فارسي -غالمي -فصل سوم و چهارم (صفحه )09 -43
زبان و نگارش فارسي -فصل سوم ،چهارم و پنجم (صفحهي -23
)22

معارف

بخش يکم  :انسان و ايمان

بخش دوم  :وجود خدا
بخش سوم  :صفات خدا

دوره آزمون هاي
اول و دوم

زبان

لغت:كل لغات زبان سال سوم
گرامر :مطابقت فاعل و فعل  -ضمیر و انواع آن -
مبحث اسم (اسم در نقش صفت)  -زمانها

لغات :كل لغات پیشدانشگاهي 0
گرامر :جمالت معلوم و مجهول -قید و انواع آن (قیدهاي تکرار،
،little ، enough ،such … that ،so that ،too … to
 few ،manyو  -)...قیود و كلمات ربط

دوره آزمون هاي
اول و دوم

نام درس

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:
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آزمون سوم

دوره آزمون هاي
اول و دوم

آزمون چهارم (%52سوم مطالب)

آزمون پنجم (%52چهارم مطالب)

برگزيدهي متون ادب فارسي  -از چارهي سیمرغ تا سر بار
امانت (صفحهي )40-030
ادبیات فارسي  -غالمي  -فصل پنجم و ششم (صفحه
)42-002
زبان و نگارش فارسي  -فصل ششم ،هفتم و هشتم
(صفحهي ،)22-050برگزيده متون ادب فارسي  -از بار
امانت تا اواسط بهاءولد ()030-025
ادبیات فارسي  -غالمي  -فصل هفتم (صفحهي -000
)001
زبان و نگارش فارسي  -فصل نهم و دهم (صفحهي -030
)050

برگزيده متون ادب فارسي  -از اواسط بهاءولد
تا سر همان كسي كه دندان ( ...صفحهي
)020-350
ادبیات فارسي  -غالمي  -فصل نهم و دهم
(صفحهي )000-093
زبان و نگارش فارسي  -فصل يازدهم و
دوازدهم (صفحهي )030-002

بخش چهارم  :مسئله شر

بخش پنجم  :توحید و شر

لغت :كل لغات پیشدانشگاهي 3
گرامر :صفت و انواع آن  -شکل دوم فعل  -جمالت سببي
،لغات :دروس  0-0كتاب واژگان زبان عمومي
گرامر :جمالت آرزويي  ،I wishجمالت شرطي  -افعال
ناقص

لغات :دروس 0-4كتاب واژگان زبان عمومي
گرامر :نقل و قولها  -جمالت اجتناب از تکرار
 -دم سواليها

تهران 66090966 -و 66090966

رشت96666666990-

آزمون ششم

آزمون هفتم

برگزيده متون
ادب فارسي  -از
همان كس كه
دندان  ...تا آخر
كتاب (صفحهي
)350-324
ادبیات فارسي -
غالمي  -فصل
يازدهم ،دوازدهم
و سیزدهم
(صفحهي -305
)092
زبان و نگارش
فارسي  -فصل
سیزدهم و
پیوستها
(صفحهي -014
)000

مطابق با آزمون
سراسري

بخش ششم :
معاد و جاودانگي
انسان

مطابق با آزمون
سراسري

گرامر :عبارات
وصفي  -حرف
تعريف  -كلمات
پرسشي  -حروف
اضافه  -و افعال
جداشدني

مطابق با آزمون
سراسري

الهیجان96610610316-

