
 اتاق عمل سی تکنولوژی ترمی کارشنا هشتبرنامه 

 ترم دوم  ترم اول

کد 

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 درس

کد  

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 عملی نظری  عملی نظری درس

 - 26 5/1 باکتریولوژی  و انگل شناسی تئوری 06
 

2312901 
 

05،04،03،0  34 2 داروشناسی 15

6 

2312741 

 2311971 - - 17 1 اصول استراليزاسيون و ضد عفونی 23  2311912  17 - 5/0 عملی   باکتریولوژی  و انگل شناسی  06

 13173  - 51 3 زبان عمومی   12001  - 34 2 زبان پيش دانشگاهی 

 2312701 - - 34 2 روانشناسی عمومی 14  2311921   17 1 بيوشيمی 05

 2311981 03 - 17 1 (2فيزیولوژی  ) 04  2312931  - 26 5/1 (  تئوری1تشریح  ) 01

 2312711 01 - 26 5/1 ( تئوری2تشریح ) 02  2311942  17 - 5/0 (  عملی1تشریح ) 01

 2311002 01 17 - 5/0 (  عملی2تشریح ) 02  2311953  - 9 5/0 اصول و فنون مهارتهای بالينی   تئوری 20

 2312721   34 2 آشنایی با وسائل و تجهيزات اتاق عمل 24    17 - 5/0 و فنون مهارتهای بالينی   عملی اصول 20

 2312951 04 - 26 5/1 آسيب شناسی و بافت شناسی   تئوری  07  2312971  - 34 2 (1فيزیولوژی ) 03

 2311862 04 17 - 5/0 آسيب شناسی و بافت شناسی  07  2312981  - 34 2 اصول و فنون فرد  سيار و اسكراب   تئوری 21

 2311801 - - 17 1 آمار حياتی  10  2311992  34 - 1 اصول و فنون فرد  سيار و اسكراب   عملی  21

 2311811 05 - 17 1 تغذیه در جراحی  22      7 دروس عمومی  

 2311841 -  17 1 مقدمه ای بر تكنولوژی جراحی  25        

     2 دروس عمومی          

     20 جمع      20 جمع

      واحد 22دروس عمومی    واحد  84دروس اختصاصی و پایه   

         واحد 24کارآموزی در عرصه   

      واحد 130جمع واحدها   

 ترم چهارم  ترم سوم

کد 

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 درس

کد  

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 عملی نظری  عملی نظری درس

 2312801 37 - 26 5/1 روشهای احياء قلبی و ریوی و اصول مراقتبهای ویژه تئوری 38  2312734 20 102 - 2 کارآموزی  مهارتهای بالينی  44

 2311902 37 17 - 5/0 روشهای احياء قلبی و ریوی و اصول مراقتبهای ویژه عملی  38  2311884  24،  25 51 - 1 کارآموزی رفتار در اتاق عمل  45

 2311821  - 17 1 اخالق حرفه های در اتاق عمل  42  2312991 25همزمان   34 2 اصطالحات پزشكی  16

 2313811 02،04،07  51 3 تكنولوژی جراحی در جراحی های گوارش و غدد و مراقبت آن  27  2314851  02،  04  68 4 آشنایی با بيماریهای داخلی و مراقبت های ان  26

 2312821   34 2 بهداشت در اتاق  عمل  19  2311853 04  9 1 ایمونولوژی  تئوری  09

 2312831 04،02،  07  34 2 تكنولوژی جراحی در جراحی های زنان و ارولوژی 28   04 17   ایمونولوژی عملی  09

 2312844 25،24،21،45 102 - 2 کارآموزی اصول و قنون فرد  سيار 47  2311911 14 17  1 بهداشت روان در اتاق عمل  18

 2312761 16زبان عمومی و  - 34 2 زبان تخصصی  17  2312791 -  26 5/1 روش تحقيق د راتاق عمل تئوری  11

 2311923   17 1 فناوری اطالعات در اتاق عمل تئوری  12  2311882 - 17  5/0 روش تحقيق در اتاق عمل  عملی  11

 2312864  17  1 فناوری اطالعات در اتاق عمل    عملی  12  2312771 -  26 5/1 بيهوشی و مراقبتهای آن  تئوری  037

  47 102 - 2 کارآموزی اصول و فنون  عملكرد فرد  اسكراب    48  2311872 - 17  5/0 بيهوشی و مراقبتهای آن  عملی  037



         2312781    2 خونشناسی و انتقال خون  

         2311894 23 51 - 1 کارآموزی بخش استریل مرکزی  46

             3 دروس عمومی  

     18 جمع      18 جمع

 اتاق عملترمی کارشناسی تکنولوژی  هشتبرنامه 

 ششمترم   پنجمترم 

کد 

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 درس

کد  

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 عملی نظری  عملی نظری درس

 35  2311941 37و 38 - 17 1 اصول مراقبت در اتاق عمل  بهبودی 39
تكنولوژ اتاق عمل ترميمی پالستيک و پوست و سوختگی و 

 آن مراقبت
 2312941 02و04و07 - 34 2

 2311721 03و02و07 - 17 1 تكنولوژی  اتاق عمل اطفال و نوزادان  و مراقبت آن 34  2312874 47و48 102 - 2 (1کارآموزی تكنيک اتاق عمل ) 49

 51 - 1 کارآموزی در اتاق عمل اورژانس 53  2312851  - 34 2 مدیریت در اتاق عمل 41
40و49و50و51

 36و
2311892 

 2312774 41و  53 102 - 2 کارآموزی مدیریت در اتاق  عمل 54  2312891 03و01و07 - 34 2 فک و صورت ENTتكنولوژی اتاق عمل در جراحی های  32

 2312751 39 102 - 2 بهبودیکارآموزی اصول مراقبت در اتاق  52  2312841 - - 34 2 فيزیک  پزشكی و الكتریسيته  و رباتيک و کاربردآن در اتاق عمل 13

 2311684 38 51 - 1 کارآموزی روشهای احياء قلبی و ریوی 51  2311951  - 17 1 فوریتهای پزشكی 40

 2313761 03و01و07 - 51 3 تكنولوژی اتاق عمل توراکس قلب و عروق و مراقبت آن 29  2312861 02و04و07 - 34 2 تكنولوژ اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن 30

 2311771 01و02 - 17 1 آشنایی با کليات تصاویر رادیولوژی رایج د راتاق عمل 43  2312731 01و07 - 34 2 تكنولوژی اتاق عمل ارتوپدی  و مراقبتهای آن 31

     5 دروس عمومی   2311961 07،02،03 - 17 1 تكنولوژ اتاق عمل در چشم  و مراقبتهای آن 33

36 
عمل و اورژانس تروما و بحرانها و حوادث غير تكنولوژی اتاق 

 مترقبه و  مراقبتهای آن
         2311931 02و04و07 - 17 1

         2312764 47، 48 102 - 2 (2کارآموزی تكنيک اتاق عمل ) 50

             4 دروس عمومی 

     18 جمع       جمع

      واحد 22دروس عمومی    واحد  84دروس اختصاصی و پایه   

         واحد 24کارآموزی در عرصه   

      واحد 130جمع واحدها   

 هشتمترم   ترم هفتم

کد 

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 درس

کد  

 درس
 واحد نام درس

 ساعت
 پیشنیاز

شماره 

 عملی نظری  عملی نظری درس

 2311874  51  1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل فک و صورت 62  2311781  51 - 1 جراحی پالستيککارآموزی در عرصه اتاق عمل و ترميمی و  57

 2311814  51  1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل  توراکس 63  2311784  51 - 1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل  قلب و عروق 60

 2311824  51  1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل اطفال 65  2312794  102 - 2 کارآموزی در عرصه اتاق عمل   اعصاب 56

 2312814  102  2 کارآموزی در عرصه اتاق عمل گوارش و غدد 66  2311794  51 - 1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل ارولوژی 59

 ENT 1  51  2311834کارآموزی در عرصه اتاق عمل  64  2311804  51 - 1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل زنان 58

 2311844  51  1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل  چشم 61  2312804  102 - 2 کارآموزی در عرصه ارتوپدی 55



 2311854  51  1 تروما ) انتخابی ( کارآموزی در عرصه اتاق عمل  1/67        

 2311864  51  1 کارآموزی در عرصه اتاق عمل  پيوند ) انتخابی ( 2/67        

     9 جمع      9 جمع

 


