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 :گرٍُ آهَزشی پشتیجبًی وٌٌذُ ثب رور تعذاد اعضبء ّیبت علوی

 مربی استادیار دانشیار استاد نام گروه ردیف

 - 16 2 - جراحی 1

 - 6 1 - ارتْپذی 2

 



 اسبهی تین اجرایی اتبق عول

 رشتِ وبرشٌبسی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی وبرشٌبس ردیف
 وبرشٌبس تجْیسات پسشىی  خبًن 1

2 
 وبرشٌبس اطالعبت في آٍری خضری خبًن راضیِ

3 
وبرشٌبس ثرًبهِ ریسی درسی   همذم خبًن رٍضِ

 ٍ آهَزشی



 :فضای آموزشی گروه
 

اتبق اسبتیذ 
ًِاتبق رایب 
اتبق پراتیه 
 سبلي وٌفراًس 
وتبثخبًِ تخصصی 
ِوتبثخبًِ فرٌّگی ط 
2 آهفی تئبتر 
سبلي ٍرزشی 
10درس  والس 

 



 :اهىبًبت آهَزشی

 وتبثخبًِ تخصصی داًشىذُ پیراپسشىی 
  عٌَاى وتبة فبرسی  3481................  جلذ   9223ثب 
  عٌَاى وتبة التیي 1025................   جلذ   1803ثب 

 
   ، ایٌترًت ثب سرعت وبفی، اتبق رایبًِوبهپیَتر، هذالیي ... 

 پرٍشوتَر ٍ اسالیذ تختِ َّشوٌذ ، ٍسبیل سوعی ثصری هبًٌذ
 ...، اٍرّذ ٍ 

ُدسترسی ثِ وتبثخبًِ هروسی داًشگب 

 



 فضا َا ي عرصٍ َای  آمًزشی پشتیباوی کىىدٌ گريٌ اتاق عمل

دانشکده ها 
داًطکذٍ پسضکی 

داًطکذٍ بِذاضت 

داًطکذٍ پیراپسضکی 

داًطکذٍ علْم تْاًبخطی 

داًطکذٍ پرستاری ّ هاهایی 

داًطکذٍ هذیریت ّاطالع رساًی پسضکی 

داًطکذٍ علْم رفتاری ّ سالهت رّاى 

داًطکذٍ فٌاّری ُای ًْیي پسضکی 

 

 داًطکذٍ علْم پسضکی کرج ًیس کَ پیص تر جسیی از ایي داًطگاٍ بْد اکٌْى بَ صْرت هستمل ّ زیر ًام
 .بَ کار خْد اداهَ هی دُذ داًطگاٍ علْم پسضکی البرز

 
اتبق عولْبی  تخصصی هراوس تبثعِ داًشگبُ شبهل  : 

پالستیه ٍ ترهیوی  -چشن -گَش ٍ حلك ٍ ثیٌی -هغس ٍ اعصبة -زًبى–  
 –جراحی اطفبل  –ارٍلَشی ولیِ ٍ –ارتَپذی  –للت ، تَراوس ٍ عرٍق 

 اًذٍسىَپیه پیًَذ ٍ جراحی ّبی الپبرسىَپیه ٍ  –فه ٍ صَرت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2


:تجْیسات آهَزشی سرهبیِ ای  
 ست ّبی جراحی عوَهی ٍ اختصبصی1)
 تخت عول2)
 دستگبُ ثیَْشی3)
 ٍسبیل هبًیتَریٌگ4)
 چراغ سیبلیتیه5)
 اًَاع سبوشي6)
 دستگبّْبی لیسر عول جراحی7)
 تختْب ٍ ٍسبیل هبًیتَریٌگ ریىبٍری8)
 تجْیسات استریلیساسیَى9)

 .....اًَاع پرٍتس   ٍ 01)
 اًَاع هبًىي ّبی اهَزشی11)
 CPR   هبًىي ّبی21)

 



 بیمارستان های آموزشی درمانی
(ظ)هرکس آهْزضی پژُّطی درهاًی حضرت رسْل 

َ(ش)هرکس آهْزضی درهاًی حضرت فاطو 

(ع)هرکس آهْزضی درهاًی حضرت علی اصغر 

هرکس آهْزضی درهاًی ضفا یحیائیاى 

هرکس آهْزضی درهاًی ضِیذ اکبرآبادی 

هرکس آهْزضی درهاًی ضِیذ هطِری 

هرکس آهْزضی درهاًی ضِیذ ُاضوی ًژاد 

هرکس آهْزضی درهاًی رّاًپسضکی ایراى 

هرکس آهْزضی درهاًی فیرّزگر 

هرکس آهْزضی تحمیماتی ّ درهاًی هرکس للب ّ عرّق ضِیذ رجائی 

بیمارستان  های درمانی 

بیوارستاى ضِذای ُفتن تیر 

بیوارستاى لْالگر 

بیوارستاى فیرّزآبادی 

بیوارستاى ضِذای یافت آباد 

ٍبیوارستاى ضِیذ فِویذ 

بیوارستاى اهام سجاد ضِریار 

بیوارستاى حضرت فاطوَ رباط کرین 

 



 

 مراکس تحقیقاتی

 
هرکس تحمیمات هذیریت بیوارستاًی 

 ،هکول طب اسالهیهْسسَ تحمیمات هطالعات تاریخ پسضکی ّ 

هرکس تحمیمات علْم دارّیی رازی 

هرکس تحمیمات سلْلی ّ هْلکْلی 

 سرّ گردى گْش ّ حلك ّ بیٌیهرکس تحمیمات ّ 

هرکس تحمیمات ایوًْْلْژی 

 چطن پسضکیهرکس تحمیمات 

هرکس تحمیمات هرالبت ُای پرستاری 

هرکس تحمیمات بِذاضت رّاى 

هرکس تحمیمات تْاًبخطی 

هرکس تحمیمات آسیب ضٌاسی ّ سرطاى 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4_%D9%88_%D8%AD%D9%84%D9%82_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C


 مراکس تحقیقاتی

 
هرکس تحمیمات طب کار 

هرکس تحمیمات بیواری ُای گْارش ّ کبذ ایراى 

هرکس تحمیمات سْختگی 

هرکس تحمیمات فیسیْلْژی 

هرکس تحمیمات علْم آزهایطگاُی 

هرکس تحمیمات بیواریِای اطفال 

هرکس تحمیمات بِذاضت کار 

هرکس تحمیمات هماّهت ُای هیکرّبی 

هرکس تحمیمات جراحی ُای کن تِاجوی 

هرکس تحمیمات غذد درّى ریس ّ هتابْلیسن 

هرکس تحمیمات علْم هذیریت ّ التصاد سالهت 
 



 مراکس تحقیقاتی

هرکس تحمیمات آهْزش علْم پسضکی 

هرکس تحمیمات للب ّ عرّق ضِیذ رجائی 

هرکس تحمیمات اکْکاردیْگرافی للب 

هرکس تحمیمات بیواری ُای دریچَ ی للب 

هرکس تحمیمات الکترّفیسیْلْژیک للب 

هرکس تحمیمات هذاخالت للب عرّلی 

انستیتو ها 

اًستیتْ تحمیمات غذد درّى ریس ّ هتابْلیسن 

 



 نشریات رسمی

هجلَ رّاًپسضکی ّ رّاًطٌاسی بالیٌی ایراى 

هجلَ پرستاری ایراى 

هجلَ سالهت کار ایراى 

هجلَ هذیریت سالهت 

هجلَ علْم پسضکی رازی 

فصلٌاهَ بیِْضی ّ درد 
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