
  

 

 99-0011روش های بیهوشی در جراحی های اختصاصی در نیمسال اول سال تحصیلی  ( مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 
 

 معرفی درس:
سازی بیمار جهت القا بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ای و بکارگیری روش های در این درس دانشجو با روش های آماده 

مختلف در بیهوش ساختن و هوش آوردن بیماران در جراحی های تخصصی آشنا شده و توانایی الزم در استفاده از وسایل و 

یط به وجود آمده در خصوص با توجه به شرا .تجهیزات حمایت حیاتی و مراقبت مطلوب از این بیماران را کسب می نماید

ها به صورت حضوری،کلیه جلسات این درس به صورت مجازی برگزار  و عدم امکان برگزاری کالس 91شیوع بیماری کووید 

خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش 

اید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. منابع بارگذاری می نم

استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. 

در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را  تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است دوجهت این درس 

 ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد.
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 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل .9

 بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی .2

 بیهوشی در جراحی چشم .3

 قلب بیهوشی در جراحی .4

 بیهوشی در جراحی توراکس .5

 بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب .6

 بیهوشی در تروما .7

 بیهوشی در جراحی پالستیک فک و صورت .8

 بیهوشی در جراحی عمومی .1

 بیهوشی در جراحی زنان .91

 تناسلی و پیوند کلیه-بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری .99

 بیهوشی در الپاراسکوپی، آندوسکوپی .92

 اتاق عملبیهوشی در خارج از  .93

 بیهوشی در جراحی های کودکان و نوزادان .94

 بیهوشی در سالمندان .95

 بیهوشی در سوختگی .96

 بیهوشی در عکس برداری های تشخیصی .97

 بیهوشی در جراحی دندان .98

 بیهوشی در بیماران اورژانس .91

 بیهوشی در بیماران سرپایی .21

 ف کلیاهدا 

 الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید.روش های خاص بیهوشی در جراحی های قلب را بشناسد و توانمندی 
 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 بیماری های ایسکمیک قلبی را شرح دهد. .9

 بیماری شریان کرونری را توضیح دهد. .2

 تست های تشخیصی بیماران قلبی را عنوان کند. .3

 دهد.آمادگی قبل از عمل در بیهوشی در جراحی قلب را شرح  .4

 داروهای بیهوشی در جراحی قلب را لیست نماید. .5

 راحی قلب را توضیح دهد.جپیش درمانی در بیهوشی در  .6

 



 ک های بیهوشی در جراحی قلب را نام ببرد.یتکن .7

 اینداکشن و نگهداری بیهوشی در جراحی قلب را توضیح دهد. .8

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی قلب را شرح دهد. .1

 .جراحی قلب را عنوان نماید ریکاوری بیمار در .91

 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی قلب را بیان نماید. .99

 بیهوشی در حضور بیماری های دریچه ای قلب را شرح دهد. .92

 را عنوان نماید. CHFاداره بیهوشی در حضور .93

 نحوه بیهوشی در جراحی قلب اطفال را شرح دهد. .94

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. وراکسهای تروش های خاص بیهوشی در جراحی 

 :اهداف اختصاصی 

 بیماری های مزمن ریوی را توضیح دهد. .9

 اداره بیهوشی در بیماری های مزمن ریوی را شرح دهد. .2

 تست های تشخیصی بیماران تنفسی را عنوان کند. .3

 توراکس را شرح دهد. آمادگی قبل از عمل در بیهوشی در جراحی .4

 داروهای بیهوشی در جراحی توراکس را عنوان نماید. .5

 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی توراکس را توضیح دهد. .6

 اینداکشن بیهوشی در جراحی توراکس را شرح دهد. .7

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی توراکس را شرح دهد. .8

 را بیان نماید. روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی توراکس .1

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. عمومیروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 موارد شایع جراحی عمومی را عنوان نماید. .9

 نحوه برخورد با بیماران شکم پر را توضیح دهد. .2

 حی عمومی را عنوان کند.انواع روش های بیهوشی در جرا .3

 آمادگی الزم در بیهوشی در جراحی اسپلنکتومی را شرح دهد. .4

 داروهای بیهوشی در جراحی عمومی را عنوان نماید. .5

 پوزیشن های الزم در جراحی عمومی را عنوان نماید. .6

 نحوه مانیتورینگ در جراحی عمومی را توضیح دهد. .7

 عمومی را عنوان نماید.نحوه برخورد با خونریزی حین عمل در جراحی  .8

 روش های کنترل درد بعد از عمل را در جراحی عمومی بیان نماید. .1

 

 



 

 

 

 اهداف کلی 

 .را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نمایدمغز و اعصاب روش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 

 :اهداف اختصاصی 

 سنجش سطح هوشیاری را شرح دهد. .9

 عالیم توده های داخل جمجمه را توضیح دهد. .2

 کنترل و عالیم افزایش فشار داخل جمجمه را بیان نماید. .3

 آمادگی قبل از عمل در بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد. .4

 داروهای بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب را عنوان نماید. .5

 پوزیشن های جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد. .6

 اینتوباسیون در صدمه گردنی را توضیح دهد.نحوه  .7

 نحوه اداره پس از عمل بیمار را در جراحی مغز و اعصاب را شرح دهد. .8

 روش های کنترل درد بعد از عمل جراحی مغز و اعصاب را بیان نماید. .1

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. چشمروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 آناتومی چشم را توضیح دهد. .9

 رفلکس چشمی قلبی را در جراحی چشم را شرح دهد. .2

 اهمیت فشار داخل چشم را در جراحی چشم را بیان نماید. .3

 هیپرترمی بدخیم در جراحی استرابیسم شرح دهد. .4

 شایع در جراحی چشم را بیان نماید.بلوک های  .5

 اینداکشن بیهوشی در جراحی چشم را شرح دهد. .6

 نگهداری بیهوشی در بیهوشی جراحی چشم را توضیح دهد. .7

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی چشم را شرح دهد. .8

 ریکاوری بیمار در جراحی چشم را عنوان نماید. .1

 اهداف کلی 

را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب  گوش و حلق و بینیروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 نماید.
 

 

 



 

 :اهداف اختصاصی 

 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی را توضیح دهد. .9

 اینداکشن بیهوشی در جراحی گوش و حلق و بینی را شرح دهد. .2

 و حلق و بینی را توضیح دهد.نگهداری بیهوشی در بیهوشی در جراحی گوش  .3

 گوش و حلق و بینی را شرح دهد. های جراحیدر مراقبت های حین بیهوشی  .4

 گوش و حلق و بینی را عنوان نماید. های ریکاوری بیمار در جراحی  .5

 روش های کنترل درد بعد از عمل در جراحی های گوش و حلق و بینی را بیان نماید. .6

 

 اهداف کلی 

را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب استخوان و مفاصل روش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 نماید.

 :اهداف اختصاصی 

 پیش درمانی در بیهوشی جراحی استخوان و مفاصل را توضیح دهد. .9

 اینداکشن بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل را شرح دهد. .2

 در بیهوشی جراحی استخوان و مفاصل را توضیح دهد.نگهداری بیهوشی  .3

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی های استخوان و مفاصل را شرح دهد. .4

 ریکاوری بیمار در جراحی استخوان و مفاصل را عنوان نماید. .5

 مونیتور عملکرد نخاع حین عمل جراحی ستون فقرات را شرح دهد. .6

 را عنوان نماید.عوارض سیمان حین عمل جراحی ارتوپدی  .7

 کنترل درد بعد عمل در جراحی استخوان و مفاصل را توضیح دهد. .8

 نحوه اداره تورنیکه و عوارض آن را شرح دهد. .1

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. فک و صورت روش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 اسیون از راه بینی را توضیح دهد.اینتوب .9

 بیماری های شایع و مرتبط با جراحی فک و صورت را شرح دهد. .2

 خطر فشردگی راه هوایی در بیماری ها و جراحی فک و صورت را شرح دهد. .3

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی فک و صورت را شرح دهد. .4

 ریکاوری بیمار در جراحی فک و صورت را عنوان نماید. .5

 های کنترل درد بعد از عمل جراحی فک و صورت را بیان نماید. روش .6

 

 

 

 



 

 اهداف کلی 

را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب  کلیه و مجاری ادراریروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 نماید.

 :اهداف اختصاصی 

 بیماری های شایع کلیه و مجاری ادراری را شرح دهد. .9

 تست های تشخیصی بیماران کلیوی را لیست نماید. .2

 ادگی قبل از عمل بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را شرح دهد.آم .3

 داروهای بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را بیان نماید. .4

 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را توضیح دهد. .5

 تکنیک های بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را توضیح دهد. .6

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را شرح دهد. .7

 ریکاوری بیمار در جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی را بیان نماید. .8

 اهداف کلی 

 ا بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید.ر پیوند اعضاروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 شرایط دهنده و گیرنده در پیوند اعضا را توضیح دهد. .9

 ارزیابی قبل از عمل در پیوند اعضا را شرح دهد. .2

 تکنیک ها، اینداکشن و نگهداری بیهوشی در پیوند اعضا را شرح دهد. .3

 احی پیوند اعضا را بیان نماید.ریکاوری بیمار در جر .4

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. الپاراسکوپیروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 مزایا و خطرات جراحی الپاراسکوپی را شرح دهد. .9

 را توضیح دهد.پنوموپریتونئوم و پوزیشن در جراحی الپاراسکوپی  .2

 تغییرات فیزیولوژیک و ونتیالتوری در جراحی الپاراسکوپی را عنوان کند. .3

 عوارض و درمان در جراحی الپاراسکوپی را شرح دهد. .4

 پوزیشن های جراحی الپاراسکوپی را بیان نماید. .5

 پیش درمانی در بیهوشی  در جراحی الپاراسکوپی را شرح دهد. .6

 سکوپی را عنوان نماید.ریکاوری بیمار در جراحی الپارا .7

 

 

 

 



 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. اورژانسروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 سرویس های درمانی اورژانس پیش بیمارستانی را شرح دهد. .9

 اورژانسی را عنوان کند.معاینه اولیه و تست های تشخیصی در بیماران  .2

 مدیریت راه هوایی در جراحی اورژانسی را شرح دهد. .3

 داروهای بیهوشی در جراحی اورژانسی را بیان نماید. .4

 تکنیک های بیهوشی در جراحی اورژانس را توضیح دهد. .5

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. بیماران تروماییروش های خاص بیهوشی در

 :اهداف اختصاصی 

 حمایت از سرو گردن و حفظ راه هوایی در بیمار ترومایی را شرح دهد. .9

 معاینه و تست های تشخیصی بیماران ترومایی را عنوان کند. .2

 شرایط شایع ترومای نیازمند جراحی را عنوان کند. .3

 هوشی و القا بیهوشی در جراحی تروما را بیان نماید.داروهای بی .4

 

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. سوختگیروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 طبقه بندی سوختگی را شرح دهد. .9

 احیا در سوختگی را توضیح دهد. .2

 سوختگی را عنوان کند.مایع درمانی در  .3

 حمایت تغذیه ای در بیمار سوختگی را شرح دهد. .4

 داروها و تکنیک های بیهوشی در سوختگی را بیان نماید. .5

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. اطفالروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 کننده پاسخ اطفال به داروها را توضیح دهد. عوامل تعیین .9

 فارماکولوژی و فارماکودینامیک دارو در اطفال را عنوان کند. .2

 داروهای بیهوشی در جراحی اطفال را بیان نماید. .3

 پیش درمانی در بیهوشی در جراحی اطفال را توضیح دهد. .4

 تکنیک های بیهوشی در جراحی اطفال را توضیح دهد. .5

 جراحی اطفال را عنوان نماید. ریکاوری بیمار در .6



 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. سرپاییروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 

 :اهداف اختصاصی 

 فواید جراحی سرپایی را توضیح دهد. .9

 ارزیابی قبل عمل در جراحی سرپایی را شرح دهد. .2

 سرپایی را توضیح دهد.تکنیک های بیهوشی  .3

 مراقبت های حین بیهوشی در جراحی سرپایی را شرح دهد. .4

 ریکاوری بیمار در جراحی سرپایی را عنوان نماید. .5

 اهداف کلی 

را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب  خارج از اتاق عملروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 نماید.

 اهداف اختصاصی: 

 تجهیزات پایه بیهوشی در خارج از اتاق عمل را عنوان نماید. .9

 مونیتورینگ بیهوشی در خارج از اتاق را شرح دهد. .2

 تکنیک های بیهوشی در خارج از اتاق عمل را توضیح دهد. .3

 موارد شایع نیازمند بیهوشی در خارج از اتاق عمل را شرح دهد. .4

 

 اهداف کلی 

 را بشناسد و توانمندی الزم در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نماید. زنان و ماماییروش های خاص بیهوشی در جراحی های 

 :اهداف اختصاصی 

 تغییرات فیزیولوژیک طی بارداری را توضیح دهد. .9

 تکنیک های بیهوشی در جراحی زنان و زایمان را شرح دهد. .2

 روش های تسکین درد زایمان طبیعی را شرح دهد. .3

 بر جنین را عنوان نماید.تاثیر داروهای بیهوشی  .4

 نحوه برخورد با عوارض حاملگی را بیان نماید. .5

 روش آموزش 
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 استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید 
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 خیر  بلی        در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

----  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

فایل برای آماده بودن 

 ** اریذبارگ

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه نوید  - اسالید پاورپوینت

 .بارگذاری خواهد شد
- 



   منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
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 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

  مطول تر فیتکال 

 

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 تکلیف اول کالسی

سواالت به صورت ارائه 

تشریحی ،بارگذاری در 

ماجول تکلیف در سامانه 

 نوید

 در در سامانه اعالم خواهد شد
حداکثر دو هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس از 

پایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات اول تا 

 دوازدهم

کالسیدوم تکلیف   

ارائه سواالت به صورت 

تشریحی ،بارگذاری در 

ماجول تکلیف در سامانه 

 نوید

 در سامانه اعالم خواهد شد
حداکثر دو هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته پس از 

پایان مهلت پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات سیزدهم 

هشتمتا بیست و   



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 8 آزمون میان ترم

 نمره 7 آزمون پایان ترم

 نمره 9 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 چند گزینه ای خواهد بود. -بی ترکیبی از سواالت صحیح و غلطسواالت ارزشیا

 

 



 

 

 

 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی 

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه  (9

 .ام تکالیف انج)کوئیز( و  ،و میان ترم  پایان ترمشرکت در آزمون های  (2

  .نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای می باشد (3

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای  (4

 مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 :91حداقل نمره قبولی 

 طبق مقررات آموزشی می باشد. تعداددفعات مجاز غیبت در کالس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88-0011در نیمسال اول  89ورودی جدول زمان بندی درس روش های بیهوشی در جراحی های اختصاصی دانشجویان هوشبری 

 روش ارزشيابي امكانات مورد نياز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
کودکان و  روش بیهوشی در جراحی های 93-95دوشنبه  00/8/99

 نوزادان

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت

 آزمون پایانی

کودکان و  روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه سه  01/8/99

 نوزادان

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قدمی مغز و اعصاب  جراحی های روش بیهوشی در 93-95دوشنبه  10/8/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قدمی مغز و اعصاب  روش بیهوشی در جراحی های 93-95سه شنبه  0/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری روش بیهوشی در جراحی های سوختگی       93-95دوشنبه  7/7/99

 آزمون پایانی

اورژانس  و  روش بیهوشی در جراحی های 93-95سه شنبه  6/7/99

 تروما     

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت روش بیهوشی در جراحی استخوان و مفاصل 93-95دوشنبه  00/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت روش بیهوشی در جراحی های پیوند اعضا 93-95سه شنبه  01/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف تواتولید محرم افزار ن مجازی آقای دژبخت زنان              روش بیهوشی در جراحی های 93-95دوشنبه  00/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت زنان              روش بیهوشی در جراحی های 93-95سه شنبه  00/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قرائتی الپاراسکوپی روش بیهوشی در جراحی های 93-95دوشنبه  06/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قدمی چشم های جراحی در بیهوشی روش 93-95سه شنبه  09/7/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری قلب روش بیهوشی در جراحی های 93-95دوشنبه  1/6/99

 آزمون پایانی
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 آزمون پایانی
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 آزمون پایانی

     تعطیل رسمی 93-95سه شنبه  01/6/99

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری قلب روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه  دو 09/6/99

 آزمون پایانی



 

 

  

 

 

 

 

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت ENTروش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه سه  01/6/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت  ENTروش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه  دو 08/6/99

 آزمون پایانی

     آزمون میان ترم 92-93شنبه سه  07/6/99

فک  پالستیک روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه سه  07/6/99

 و صورت 

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت

 آزمون پایانی

کلیه و مجاری  روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه دو 1/9/99

 ادراری          

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری  

 آزمون پایانی

کلیه و مجاری  روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه سه  0/9/99

 ادراری          

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دژبختآقای  روش بیهوشی در جراحی های سالمندان 93-95شنبه  دو 01/9/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر شاکری     توراکسروش بیهوشی در جراحی های  93-95شنبه سه  00/9/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توامحرم افزار تولید ن مجازی دکتر شاکری توراکس روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه  دو 07/9/99

 آزمون پایانی

 سرپایی روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه سه  06/9/99

خارج از اتاق  روش بیهوشی در جراحی های

 عمل            

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی آقای دژبخت

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قدمی عمومی روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه  دو 00/9/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قدمی عمومی روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه سه  01/9/99

 آزمون پایانی

 تکلیف توارم افزار تولید محن مجازی دکتر قدمی عمومی روش بیهوشی در جراحی های 93-95شنبه  دو 0/01/99

 آزمون پایانی


