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1  

آؼنننٌبیی ثنننب تبریخچنننِ 
 جراحی

 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

 دّذ ؼرح را جراحی تبریخچِ
 دّذ تَضیح را جراحی ػول ؽىالته ٍ هعبئل

   . تبریخچِ ای از  ظیر تىبهلی جراحی را ثیبى وٌذ

 حیغِ ػبعفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثنِ دلنت   

 گَغ دّذ.
 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

 

-ؼٌبختی

 ػبعفی

ظخٌراًی  ثحث 

گرٍّی پرظػ ٍ 

ظخپب  

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 
 والظی

 آزهَى ٍرٍدی

2  
تَصیف ؼغل وبرؼٌبظی 
اتبق ػول ٍ حرفنِ ّنبی   

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 
دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

، آزهَى تىَیٌی

 تؽخیصی
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 هرثَعِ  

 
 .دّذ تَضیح را ػول اتبق وبرؼٌبض ولی ٍظبیف
 .ثجرد ًبم را ػول اتبق ثِ هرثَط ّبی حرفِ

حرفنننِ وبرؼٌبظنننی اتنننبق ػونننل را ثْونننراُ     
،احتیبجبت،صالحیت افراد درایي رؼنتِ را ؼنرح ٍ   

 تَصیف ًوبیذ.
ًحَُ ی حرفِ ای ؼذى را در راثغنِ ثنب تىٌَلنَشی    

 جراحی ثیبى وٌذ.
 حیغِ ػبعفی:

 ِ دلنت   در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثن
 گَغ دّذ.

 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

 

 پرظػ ٍ پبظخ

 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 
 والظی

3  
 هؼرفی اػضب تین جراحی

 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

 .ثجرد ًبم را جراحی تین اػضب

 ؼنرح  را جراحنی  تنین  اػضنبی  از ّروذام ٍظبیف

 .دّذ

ثب افراد اظتریل ٍ غیر اظنتریل تنین جراحنی آؼنٌب     
 .ؼَد

 حیغِ ػبعفی:
ٍ ثنِ دلنت    در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ

 گَغ دّذ.
 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

 

-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

 پرظػ ٍ پبظخ

 

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

خبرج فؼبلیت 
 والظی

، آزهَى تىَیٌی

 تؽخیصی

4  
لننسٍم داؼننتي ارتجبعننبت 

 یحرفِ ا
 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:

 حیغِ ؼٌبختی:
-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 
دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

، آزهَى تىَیٌی

 تؽخیصی
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ٍجذاى حرفِ ای را در ولیِ زهیٌِ ّنبی ونبرثردی   
 ،ارتجبعی ٍ هحیغی هَرد ثحث لرار دّذ.

ثب حط ّوىبری آؼٌب ؼنذُ ٍآى را در اتنبق ػونل    
 ثىبرثجٌذًذ.

ٌب ؼنذُ ٍ آى را پیگینری   ثب ارتجبعبت حرفِ ای آؼن 
 .ًوبیٌذ

 حیغِ ػبعفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثنِ دلنت   

 گَغ دّذ.
 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

 

 پرظػ ٍ پبظخ

 

وبیػ ٍایت ثرد،ً

وتبة - تصبٍیر  

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 
 والظی

5  
 هْبرت ّبی ؼغل یبثی

 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

ٍضؼیت ًٍحَُ ی اػتجبر ثخؽنی ثنِ حرفنِ، اداهنِ     
 تحصیل ٍفرصتْبی ؼغلی خَدرا ثیبى وٌذ.

ؼروتْبیی را وِ در راظنتبی ارتجنبط ثنب    ظبزهبًْب ٍ 
 ؼغل وبرؼٌبض اتبق ػول هی ثبؼذ فْرظت ًوبیذ.

 حیغِ ػبعفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثنِ دلنت   

 گَغ دّذ.
 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.

 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

 پرظػ ٍ پبظخ

 

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 
 والظی

، آزهَى تىَیٌی

 تؽخیصی

6  

ؼننٌبخت جٌجننِ ّننبی   
فیسیىی هحنیظ در ینه   

 ٍاحذ جراحی  

 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

 ثجرد ًبم را ػول اتبق هختلف هٌبعك
 ؼرح را ػول اتبق از لعوت ّر ٍیصگی

 .دّذ

-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

 پرظػ ٍ پبظخ

 

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 

، آزهَى تىَیٌی

 تؽخیصی
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 ؼرایظ فیسیىی هحیظ اتبق ػول را تَصیف ًوبیذ.
 تجْیسات ضرٍری در ولیِ اتبق ّبی ػول را ثذاًذ.

 حیغِ ػبعفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثنِ دلنت   

 گَغ دّذ.
 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.

 هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ. در
 

 والظی

7  

آؼنننٌبیی ثنننب هفنننبّین  
 ت خغرهذیری

 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

 .هذیریت خغر را تؼریف ًوبیٌذ

 ارزغ هذیریت ریعه را تَصیف وٌذ.
خغبّب ٍخغنرات رایند دراتنبق ػونل را ًنبم ثنردُ       

 ٍرٍغ هذیریت ّریه از خغرات را ثیبى وٌذ.
 حیغِ ػبعفی:

در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثنِ دلنت   
 گَغ دّذ.
 هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.در هجبحث 

 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

 پرظػ ٍ پبظخ

 

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 
 والظی

، آزهَى تىَیٌی

صیتؽخی  

8  

آؼنننٌبیی ثنننب هفنننبّین  
 هذیریت خغر

 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیغِ ؼٌبختی:

 اجسای هذیریت ریعه را ًبم ثردُ ٍ تَضیح دّذ.
 .رٍغ ّبی حل هؽىالت را ثیبى ٍ تَضیح دّذ
 .ثب عجمِ ثٌذی خغرات در اتبق ػول آؼٌب ؼَد

 حیغِ ػبعفی:
در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثنِ دلنت   

 ّذ.گَغ د
 در هجبحث هغرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.

-ؼٌبختی

 ػبعفی

 ظخٌراًی
 ثحث گرٍّی

 پرظػ ٍ پبظخ

 

وبهپیَتر ٍ دیتب 

پرٍشوتَر،هبشیه ٍ 

ٍایت ثرد،ًوبیػ 

وتبة - تصبٍیر  

دلیمِ 09  

آهبدگی جْت 
وَئیس در 

جلعِ ثؼذ، 
پرٍشُ یب 

فؼبلیت خبرج 
 والظی

، تىَیٌی آزهَى

 تؽخیصی
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 در هَرد هَضَع هغرح ؼذُ اظْبر ًظر وٌذ.

 اهتحبى پبیبى ترم  9

 ثبؼذ: لبدر داًؽجَ
داًؽجَ  ثتَاًذ هغبلت ارایِ ؼنذُ در عنَت تنرم را    

 تَضیح جبهؼی ثذّذ.
 ّذف از ارایِ ایي ٍاحذ درظی را درن وردُ ثبؼذ.

ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحنبى پبینبى تنرم ؼنروت     
 ًوبیذ.

-ؼٌبختی
 ػبعفی

 029 ----- حل هعئلِ
حل ظَاالت 

 دادُ ؼذُ
 آزهَى پبیبًی
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