
 99- 400سال تحصیلی  اولبرنامه  نهایی امتحانات نیمسال 

 

  99هوشبري   98هوشبري   اتاق عمل 99  اتاق عمل 98  اتاق عمل97  پرستاري97  پرستاري98  پرستاري 99  تاریخ
13/10/99  
  شنبه  

اصول و مهارت هاي پرستاري 
  نظري

14 -12  

پرستاري بزرگساالن و 
  ) 2سالمندان (

10 - 8  

  پرستاري کودك سالم
12-10  

تکنولوژي جراحی در جراحی هاي 
  ارتوپدي و مراقبت هاي آن

10 -8  

  آشنایی با بیماري هاي داخلی
12-10  

  1فیزیولوژي 
14 -12  

روش هاي بیهوشی در جراحی 
  هاي اختصاصی

10 -8  

تکنیک هاي بیهوشی و اداره 
  درد

10 - 8  

14/10/99  
  یکشنبه 

                

15/10/99  
  دو شنبه

  

  تشریح
10 -8  

  ایمنولوژيژنتیک و 
 12-10  

پرستاري در اختالالت 
  سالمت مادر و نوزاد

14 -12  

  عمل اتاق در مدیریت
14 -12  

  وصورت عمل فک اتاق تکنولوژي
ENT آن ومراقبتهاي دهان و دندان              

12-10  

  1تشریح 
10 -8  

  فوریت هاي پزشکی
12-10  

  آناتومی
10 -8  

16/10/99  
  سه شنبه

                 

17/10/99  
  چهارشنبه

  دانشگاهیزبان پیش 
12-10  

  )2اندیشه اسالمی(
14 -12  

  

  انقالب اسالمی ایران
12-10  

 و عمل اعصاب اتاق تکنولوژي
        آن هاي مراقبت

 10-8  

  آسیب شناسی و بافت شناسی
10 -8  

  زبان پیش دانشگاهی
12-10  

  مراقبت هاي ویژه
14 -12  

  )2اندیشه اسالمی(
14 -12  

  پنج شنبه
18/10/99  

               

20/10/99  
  شنبه 

  آیین زندگی
14 -12  

  

  زبان تخصصی
12-10  

  پرستاري بهداشت روان 
10 -8  

  بهداشت روان در اتاق عمل
10 -8  

  زبان تخصصی 
12-10  

  اصطالحات پزشکی
10 -8  

  زبان تخصصی
12-10  

  آمار زیستی و روش تحقیق
14 -12  

21/10/99  
  یکشنبه

               

22/10/99  
  دوشنبه

  فیزیولوژي
12- 10  

   

تاریخ فرهنگ و تمدن 
  اسالم و ایران

10 -8  
  

  پرستاري مراقبت در منزل
14 -12   

  فارسی ادبیات
12-10  

  بیهوشی و مراقبتهاي آن
10 -8  

باکتریولوژي و انگل 
  شناسی 

14 -12  

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 
  ایران

10 -8  

  فیزیولوژي
12-10  

23/10/99  
  سه شنبه

                

24/10/99  
  چهار شنبه

  فردي و اجتماعی روانشناسی
10 -8  

  پرستاري سالمت جامعه 
14 -12  

  

  دانش خانواده و جمعیت
12-10  

  

  البالغه نهج موضوعی تفسیر
14 -12  

  روش تحقیق در اتاق عمل
12-10  

  روانشناسی عمومی 
10 -8  

  دانش خانواده و جمعیت
12-10  

  

  روانشناسی
10 -8  

25/10/99  
  پنج شنبه

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم         
10 -8  

  1اندیشه اسالمی
12-10  

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم   
10 -8  



 قابل توجه دانشجویان گرامی

درس مسئول این دروس با استاد  اتاریخ برگزاري امتحانبه اطالع می رساند امتحان پایانی مربوط به دروس زیر قبل از شروع امتحانات پایان ترم برگزار می گردد، لذا خواهشمند است جهت تعیین تاحتراما 
 هماهنگی الزم بعمل آید.

 

  عنوان درس تعداد واحد درسی رشته/ورودي مسئول درس  تاریخ امتحان
  نظري  عملی

تکنولوژي اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها،  1  97اتاق عمل  جناب آقاي کاوي  29/9/99
 حوادث غیر مترقبه و مراقبت هاي آن

 اصول مراقبت در اتاق بهبودي 1  97عمل  اتاق سرکارخانم سیفی  2/10/99
 تکنولوژي اتاق عمل چشم و مراقبت هاي ان 1  98اتاق عمل  سرکارخانم ایزانلو  29/9/99

 مقدمه اي بر تکنولوژي اتاق عمل 1  99اتاق عمل  سرکارخانم ایزانلو  29/9/99

 عفونیاصول استریلیزاسیون و ضد  1  99اتاق عمل  سوخک سرکارخانم  1/10/99

  بیوشیمی 1  99اتاق عمل  سرکارخانم ایزانلو  3/10/99
  وري اطالعات در اتاق عملافن 5/0 5/0 99اتاق عمل  جناب آقاي دکتر عبداله پور  6/10/99

 بیوشیمی 1 5/0 99پرستاري  جناب آقاي دکتر عبداله پور  29/9/99
 فناوري اطالعات در پرستاري 5/0 5/0 99پرستاري جناب آقاي دکتر عبداله پور  6/10/99

 فرآیند آموزش به بیمار 5/0 5/0 98پرستاري  سرکار خانم فرامرزیان  29/9/99
 اخالق پرستاري و ارتباط حرفه اي 1 5/0 98پرستاري  جناب آقاي دکتر بذرافشان  2/10/99

 پرستاري و بهداشت محیط 1 - 97پرستاري  جناب آقاي مهندس پرویزي  29/9/99
  آمار حیاتی مقدماتی  5/0 5/0  97پرستاري  جناب آقاي دکتر بذرافشان  1/10/99
  تحقیق در پرستاري  1 5/0  97پرستاري جناب آقاي دکتر بذرافشان  3/10/99

  مدیریت در بیهوشی   1   98هوشبري   جناب آقاي دکتر بذرافشان  29/9/99
  کاربرد رایانه  1 1  99هوشبري   جناب آقاي دکتر عبداله پور  6/10/99

           


