
 1441سبل   اولبـرنبمـــه واحــد تئـــوري ارتوپدي دانشجـــويبن پزشكي درنيمــه 

       دانطکذه پسضکی  هحل تطکیل کالس :  

  15  الی   8سبػت   – پنجطنبه روز وسبػت تطکیل کالس : روزهبی ضنبه تب     

 کتبة ارتوپذی اػلوی هرنذی              نحوه ارزیببی: اهتحبى تستی دانطکذه پسضکی                      رفرانس:هحل برگساری اهتحبى :   

 سبػت          34جوغ سبػبت : ارتوپذی   

 11/3/1441 پبیبى کالسهب:                     18/2/1441ضروع کالسهب:        

 اػالم هی ضود "هتؼبقببتبریخ اهتحبى: 

                     

 ردیف

 هبحث                                          هذت  استبد سبػت تبریخ   روز     

 بیوبری هبی ضبیغ ضبنه-1 سبػت 2 دکتر نوری 11-13 18/2 یکطنبه 1

 هؼبینبت ضبنه-2

 بیوبری هبی ضبیغ هیپ و زانو سبػت2 دکتر هورى جوطیذی 8-14 24/2 سه ضنبه 2

 استئوهلیت و آرتریت هبی چرکی سبػت 2 دکتر لطف الهی 11-13 21/2 چهبرضنبه 3

 و ضرح حبل گیری هب وبررسی بیوبر از نظر ارتوپذی هؼبینه هفبصل واستخواى سبػت 2 دکتر ستبره 13-15 21/2 چهبرضنبه 4

 کلیبتی از ضکستگی هبی انذام فوقبنی ) بجس ضبنه (-1 سبػت3 دکتر ضؼببنی 5/7-5/14 22/2 پنجطنبه 5

 تحتبنی ) بجس هچ پب و پب (کلیبتی از ضکستگی انذام  -2

 کور درد و گردى درد وػلل ودرهبى-3

 ، شنووارومDDHدفورهیتی هبی انذام اطفبل )-4

 ، شنووالگوم و کالة فوت (

 و فلج اطفبل CPػضالنی،  -بیوبری هبی ػصبی -1 سبػت2 نوریدکتر  11-13 25/2 یکطنبه 6

 ػوارض ضکستگی هب و دررفتگی هب ) توتبل وجنرال (-2

 ضکستگی هبی اطراف ضبنه-3

 هؼبینبت هیپ و زانو سبػت 2 رکتر هورى جوطیذی 8-14 27/2 سه ضنبه 7

 Limpingو  Child سبػت 2 دکتر لطف الهی 11-13 28/2 چهبرضنبه 8

 دراورشانستؼریف ضکستگی،تقسین بنذی،ػالئن کلینیکی،تؼریف دررفتگی،بررسی ضکستگی -1 سبػت 2 دکتر ستبره 13-15 28/2 چهبرضنبه 9

 جوش نخوردى ودیرجوش خوردى استخواى،پیونذ استخوانیاستخواى،تبنذوى،لیگبهبنهکبنیسم بهبود-2
 بیوبری هبی ضبیغ آرنج و هچ دست -1 سبػت4 فرزامدکتر  8-12 3/3 سه ضنبه 14

 CTSضبیؼبت اػصبة هحیطی و نوروپبتی هبی فطبری بب تبکیذ بر  -2

 تکنیک هبی هؼبینه آرنج وهچ دست و انگطتبى -3

 

 ضکستگی هبی ستوى فقرات سبػت 2 دکتر لطف الهی 11-13 4/3 چهبرضنبه 11

 و وسبیل هربوطه انواع آهپوتبسیوى سبػت2 دکتر ستبره 13-15 4/3 چهبرضنبه   12

 بیوبری هبی ضبیغ هچ پب-1 سبػت2 دکتر بنگص 11-13 7/3 ضنبه 13

 هؼبینه پب و هچ پبتکنیک هبی -2

 درد پب و هچ پب و ضبیؼبت لیگبهبنی هچ پب و صبفی کف پب -3

 دررفتگی هبی سبق و هچ پب -ضکستگی-4

 ببفت نرمتوهورهبی بب هنطأ استخوانی و-1 سبػت2 دکتر ستبره 13-15 11/3 چهبرضنبه 14

 هیوزیت اسیفیکبى پیص رونذه، توهورهبی ػضالنی-2

    

 دکتر مهران ستبره                                                                                       

 جراحي ارتوپديمدير گروه                                                                                                 
  



 


