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 از بتاقمر خدمات اجرای-اول راحج کمک-بیمار از مرقبت تیم-عمل اتاق در اخالقی و قانونی مسائل-بیمار از مراقبت استانداردهای اصول-جراحی حوزه در آموزش : اسکراب / سیرکولر

-جراحی حوزه محیط از مراقبت – سرپایی جراحی مراکز-فیزیکی فضای و امکانات-احی توراکس، قلب و عروق، اعصابابزار جر -نسالمندا در جراحی توجهات-جراحی عمل تحت بیمار

 صورت و فک ، ENT ابزار جراحی -راحیج استریل و آسپتیک تکنیک-میکروبی ضد درمان-بیمار و پرستار دیدن آسیب خطرات

 ، پوست و سوختگی، چشم گوش -اعصاب – عروق و قلب –: تنفس بیماریهای داخلی جراحی

 ، تکنولوژی جراحی فک و صورت، چشم گوش -توراکس، قلب و عروق، اعصاب جراحی تکنولوژی  :تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

 سر و گردن -تنه :آناتومی

مالحظات -حیاداروشناسی جر-مقدمات فارماکولوژی -ئوری و عملی، تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی، بیمار به عنوان یک فرد ویژهت مبانی :بیهوشی و احیاء قلبی ریوی

 وارض بالقوه داروهای گیاهیع-شکال دارویی کاربردی در جراحیا-اروهای جراحی و منابع فارماکولوژیکد-داروشناسی جراحی

فرهیختگان کتاب 14تا 1دروس   -کتاب لغات ضروری تافل 16تا 1دروس واژگان  – 504کتاب  20تا 1دروس  -واژه 1100کتاب   24ات1واژاگان هفته  :زبان انگلیسی
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-جریاولتراسونوسن-میکروسرجری-جراحی لیزری-الکتروسرجری-ناستریلیزاسیو-عفونی ضد و زدایی آلودگی-جراحی در ها دست بهداشت-عمل اتاق مناسب لباس : اسکراب / سیرکولر

ل و وظایف متقاب -آماده کردن اطفال و نوزادان برای عمل جراحی، هموستاز-بزار جراحی گوارش ، غدد، چشما -شخیص ها، نمونه ها و توجهات انکولوژیت-مراقبت بیمار قبل از جراحی

مراقبت -لتیام زخمهاا-ی و ایمپلنت ها و برش زخمبرش های جراح-رت بر وضعیت فیزیولوژیکی بیمارمدیریت و نظا-مارپرب و درپ بی-یمارپوزیشن های ب-لرهماهنگ فرد اسکراب و سیرکو

 نان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژیزابزار جراحی  -وارض جراحیع-پس از جراحی

 ارتوپدی، بیماریهای پستان و تولید مثل -ادراری مجاری و  رکلیه گوارش، :بیماریهای داخلی جراحی

 تکنولوژی جراحی زنان و مامایی، ارتوپدی، اورولوژی -ژی جراحی و گوارش و غددتکنولو :تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

 اندام -نورون ها :آناتومی

 ریوی-احیای قلبی-انواع بیهوشی -بیهوشی جایگزین روشهای-وشیبیه داروهای-بیهوشی وضعیت-بیهوشی نوع انتخاب-بیهوشی علم :بیهوشی و احیاء قلبی ریوی

 کتاب فرهیختگان 30ات 15دروس  -کتاب لغات ضروری تافل 30تا  17واژگان دروس -504کتاب 43تا 21واژگان دروس  -واژه 1100کتاب  46تا  25:واژگان دروس  زبان انگلیسی:

2و 1مرور آزمون 397/03/25

جامع اول497/04/01

جامع دوم597/04/08


