
 99-99برنامه  نهایی امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 

 

 99هوشبری  اتاق عمل 99 اتاق عمل 99 اتاق عمل99 پرستاری99 پرستاری99 پرستاری 99 تاریخ

 شنبه 89/4/99
مراقبت جامع پرستاری در بخش 

 های ویژه

01-8 

پرستاری بزرگساالن و 

 (3سالمندان )

01-8 

پرستاری بزرگساالن 

 (0)وسالمندان 

01-01 

تکنولوژی جراحی در جراحی های گوارش 

 و غدد و مراقبت های آن

01-01 

تکنولوژی اتاق عمل توراکس ، قلب و 

 عروق ومراقبت های ان

04-01 

آشنایی با وسایل و 

 تجهیزات اتاق عمل

04-01 

 پاتوفیزیولوژی

8-01 

        89/4/99یکشنبه 

 03/4/99دوشنبه 
 اصول مدیریت خدمات پرستاری

01-8 

 پرستاری سالمت فردوخانواده

04-01 

 تغذیه وتغذیه درمانی

01-01 

 خون شناسی و انتقال خون

04-01 

روش های احیای قلبی و ریوی و 

 اصول مراقبتهای ویژه

01-8 

 1تشریح

01-01 

 خون شناسی و انتقال خون

04-01 

        03/4/99سه شنبه

 3/5/99چهارشنبه 
 رستاری اورژانس در بحران ها وپ

 حوادث غیرمترقبه

01-01 

 فرآیند آموزش بیمار

04-01 

 زبان عمومی

01-8 

 دانش خانواده وجمعیت شناسی

01-01 

 انقالب اسالمی ایران

04-01 

 زبان عمومی

01-8 

 انقالب اسالمی ایران

04-01 

        8/5/99پنجشنبه 

 4/5/99شنبه 
 پرستاری بیماری های روان

01-8  

پرستاری بهداشت مادر و 

 نوزاد

01-8 

 مفاهیم پایه پرستاری

01-01 

تکنولوژی  اتاق عمل ترمیمی  ، پالستیك 

 ، پوست  وسوختگی مراقبتهای آن

01-01 

 تکنولوژی جراحی زنان و ارولوژی

04-01 

اصول وفنون 

 عملکردفرداسکراب وسیار

04-01 

مراقبت های پس از 

 بیهوشی

01-01 

        5/5/99یکشنبه 

 9/5/99دوشنبه 
 

 موضوعی نهج البالغهتفسیر 

01-8 

 میکروب شناسی

04-01 

 بهداشت در اتاق عمل

01-8 

 آئین زندگی

04-01 

 1فیزیولوژی 

01-01 

 تفسیر موضوعی نهج البالغه

01-8 

اصول و فنون مهارت های       9/5/99سه شنبه 

 01-04بالینی 

 

 9/5/99چهارشنبه
 پرستاری بیماری های کودکان

01-8  

مبارزه اصول اپیدمیولوژی و 

 با بیماری های شایع در ایران

01-8 

 0اندیشه اسالمی 

04-01 

 

تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و 

 مراقبت های ان

04-01 

 ایمونولوژی

01-01 

 1اندیشه اسالمی 

01-01 

 

آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی      9/5/99پنج شنبه

 رایج در اتاق عمل

01-8 

 آمار حیاتی

01-8 

 

 33/5/99شنبه
 تاریخ تحلیلی صدراسالم

01-8 

 ادبیات فارسی

01-8 

 داروشناسی

04-01 

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

01-01 

 

فیزیك پزشکی و الکتریسیته و 

رباتیك و کاربرد آن در اتاق 

 01-01عمل

 داروشناسی

04-01 

 داروشناسی

04-01 

        38/5/99یکشنبه

 سالمتبررسی وضعیت   30/5/99دوشنبه

01-01 

 انگل شناسی

01-8 
 اخالق حرفه ای در اتاق عمل

01-01 

 فوریت های پزشکی

01-8 
 در جراحیتغذیه 

04-01 
 

 33-38ساعت  ......دروس معرفی به استاد: زبان تخصصی، اصطالخات پزشکی، فن آوری اطالعات سالمت 9/5/99پنج شنبه


