
  بعوِ تؼالیبعوِ تؼالی

  داًؽکذُ پیراپسؼکیداًؽکذُ پیراپسؼکی  ––داًؽگاُ ػلَم پسؼکی لرظتاى داًؽگاُ ػلَم پسؼکی لرظتاى 

  گرٍُ اتاق ػول ٍ َّؼبری ٍ فَریتْاگرٍُ اتاق ػول ٍ َّؼبری ٍ فَریتْا

  ((CCoouurrssee  PPllaannطرح برًاهِ درظی ) طرح برًاهِ درظی ) 

  ارتوپدی و مغز و اعصابارتوپدی و مغز و اعصابتکٌَلَشی جراحی در جراحیْای تکٌَلَشی جراحی در جراحیْای ًام درض:ًام درض:

  ًظریًظری  ٍاحذٍاحذ  33تؼذاد ٍاحذ:تؼذاد ٍاحذ:

  کارؼٌاظی پیَظتِکارؼٌاظی پیَظتِ  ––اتاق ػول اتاق ػول   ؼؽن ؼؽن   داًؽجَیاى ترمداًؽجَیاى ترمهخاطباى:هخاطباى:

  9966--9977    اٍلاٍل  ًیوعالًیوعال  هاى برگساری) ًیوعال تحصیلی(:هاى برگساری) ًیوعال تحصیلی(:زز

  جَادیجَادیًام اظتاد یا ّواٌّگ کٌٌذُ درض:ًام اظتاد یا ّواٌّگ کٌٌذُ درض:

  ؼرح هختصری از درض ) هَضَع یا هَضَػات اظاظی ، اّویت درض، چگًَگی چارچَب هباحث(:ؼرح هختصری از درض ) هَضَع یا هَضَػات اظاظی ، اّویت درض، چگًَگی چارچَب هباحث(:

راحی هربَط بِ راحی هربَط بِ کِ ًیازهٌذ جراحی اظت را هی ؼٌاظذ ٍ با اػوال جکِ ًیازهٌذ جراحی اظت را هی ؼٌاظذ ٍ با اػوال جارتَپذی ٍ هغس ٍ اػصاب ارتَپذی ٍ هغس ٍ اػصاب در ایي درض داًؽجَ بیواریْای در ایي درض داًؽجَ بیواریْای 

  آى ٍ هراقبتْای قبل ٍ بؼذ از ػول آؼٌا هیؽَد.آى ٍ هراقبتْای قبل ٍ بؼذ از ػول آؼٌا هیؽَد.

  ارتَپذی ٍ هغس ٍ اػصابارتَپذی ٍ هغس ٍ اػصاباؼٌایی با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا  ، تکٌیکْای جراحی در جراحیْای اؼٌایی با کلیات ٍ هفاّین بیواریْا  ، تکٌیکْای جراحی در جراحیْای ّذف کلی درض:ّذف کلی درض:

  اّذاف رفتاری:اّذاف رفتاری:

را را های ارتوپدی های ارتوپدی جراحی جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه   بیواریْا ، بیواریْا ، ((11

  شرح دهد.شرح دهد.

را شرح را شرح   های مغز و اعصاب های مغز و اعصاب اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی اندیکاسیون ، پوزیشن ، بیهوشی،   روش انسزیون ، وسایل مورد استفاده و نحوه جراحی   ((22

  دهد.دهد.

  بحث ٍ هؽارکت داًؽجَیاى بحث ٍ هؽارکت داًؽجَیاى   ––ظخٌراًی ظخٌراًی   ؼیَُ)ّای ( تذریط:ؼیَُ)ّای ( تذریط:

  کاهپیَتر ٍ اظالیذ کاهپیَتر ٍ اظالیذ   ––ٍایت برد ٍایت برد   رظاًِ ّا ٍ یا هَاد آهَزؼی:رظاًِ ّا ٍ یا هَاد آهَزؼی:

  310310کالض کالض گساری درض:گساری درض:هکاى برهکاى بر

  رٍغ ّا ٍ زهاى ظٌجػ ٍارزؼیابی داًؽجَرٍغ ّا ٍ زهاى ظٌجػ ٍارزؼیابی داًؽجَ

  ظاػتظاػت  تاریدتارید  ًورًُورُ  رٍغرٍغ

      %%1010  کَییسکَییس

    دّندّنظیسظیسجلعِ جلعِ   %%2200  آزهَى هیاى دٍرُآزهَى هیاى دٍرُ

      %%6060  آزهَى پایاى دٍرُآزهَى پایاى دٍرُ

      %  %  1010حضَر ٍ غیابحضَر ٍ غیاب  هَارد دیگر : حضَر ٍ غیاب ، تکلیف ، ٍ هؽارکت در بحثهَارد دیگر : حضَر ٍ غیاب ، تکلیف ، ٍ هؽارکت در بحث

  آهَزؼی هَرد اظتفادُ:آهَزؼی هَرد اظتفادُ:هٌابغ ٍ هَاد هٌابغ ٍ هَاد 

11  ––  BBeerrrryy  aanndd  KKoohhnnss  ..  OOppeerraattiinngg  rroooomm  tteecckknniiqquuee  ..  BBoossttoonn..  MMoossbbyy22001122..  

22  ––  RRaayymmoonndd  JJ  BBrriiggddeenn  ..  OOppeerraattiinngg  tthheeaatteerr  tteecchhnniiqquuee  ..NNeeww  uuoorrkk  ..  11999988  ..  

  33--ssuuggiiccaall  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  tthhee  ssuurrggiiccaall  tteecchhnnoollooggiisstt  ..  ppuubblliisshheerr  DDeellmmaarr  lleeaarrnniinngg  ..  

IISSBBNN00776666880066662266  

44--  ssuuggiiccaall  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  tthhee  ssuurrggiiccaall  tteecchhnnoollooggiisstt..  AA  ppoossiittiivvee  ccaarree  aapppprrooaacchh  ,,  

CCaarruutthheerrss  ,,eett  aall  DDeellmmaarr  ppuubblliisshheerrss  22000000..  

55--  iinnssttrrccttoorrss  mmaannuuaall  ttoo  aaccccoommppaannyy  ssuurrggiiccaall  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  tthhee  ssuurrggiiccaall  tteecchhnnoollooggiisstt  ..  

AA  ppoossiittiivvee  ccaarree  aapppprrooaacchh  jjuunnggee  TT  DDeellmmaarr  ppuubblliisshheerrss  22000000..    



66--  ssttuuddyy  gguuiiddee  ttoo  aaccccoommppaannyy    ssuurrggiiccaall  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  tthhee  ssuurrggiiccaall  tteecchhnnoollooggiisstt..  AA  

ppoossiittiivvee  ccaarree  aapppprrooaacchh  jjuunnggee  TT  DDeellmmaarr  ppuubblliisshheerrss  22001144..                                                                                                                                          
77))  wwwwww..iirraannoorrtthhooppeedd..iirr//ffaa//nneewwss//1100  
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  زهاى بٌذی ٍ هَضَػات درضزهاى بٌذی ٍ هَضَػات درض

جلعاجلعا

  تت

  هَضَعهَضَع  ظاػتظاػت  تاریدتارید  رٍزّایرٍزّای

  اناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتیاناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی  88--1010  66//2277  ؼٌبِؼٌبِ  دٍدٍ  11

  تست های تشخیصی در بررسی سیستم اسکلتی عضالنیتست های تشخیصی در بررسی سیستم اسکلتی عضالنی  1010--1212  66//2929  ر ؼٌبِر ؼٌبِچْاچْا  22

  انواع شکستگیها انواع شکستگیها   88--1010  77//33  دٍ ؼٌبِدٍ ؼٌبِ  33

  شکستگی و اتل گذاریشکستگی و اتل گذاری  درمانهایدرمانهای  1010--1212  77//55  چْار ؼٌبِچْار ؼٌبِ  44

  گچ گیریگچ گیریانواع گچ و انواع گچ و     88--1010  77//1010  دٍؼٌبِدٍؼٌبِ  55

  کشش)تراکشن(کشش)تراکشن(  1010--1212  77//1212  چْار ؼٌبِچْار ؼٌبِ  66

  هراحل ترهین استخواى شكستههراحل ترهین استخواى شكسته  ––گي ها گي ها شكستشكستعوارض عوارض   88--1010  77//1717  دٍؼٌبِ دٍؼٌبِ   77

  ضایعات مفصلیضایعات مفصلی  88--1010  77//1919  چْار ؼٌبِچْار ؼٌبِ  88

  صدمات تاندون ها و روشهای درمانصدمات تاندون ها و روشهای درمان  1010--1212  77//2626  چْار ؼٌبِچْار ؼٌبِ  99

  روشهای درمان شکستگی ها : جااندازی باز و بستهروشهای درمان شکستگی ها : جااندازی باز و بسته  1010--1212  88//33  چْار ؼٌبِچْار ؼٌبِ  1010

  ييجراحي هاي سیستن اسكلتي در  انذام فوقانجراحي هاي سیستن اسكلتي در  انذام فوقان  1010--1212  88//1010  چْارؼٌبِچْارؼٌبِ  1111

  جراحي هاي سیستن اسكلتي در  انذام فوقانيجراحي هاي سیستن اسكلتي در  انذام فوقاني  1010--1212  88//1717  چْارؼٌبِچْارؼٌبِ  1212

  سیستن اسكلتي در  انذام تحتانيسیستن اسكلتي در  انذام تحتاني  بیواریهاي بیواریهاي   1010--1212  88//2424  چْارؼٌبِچْارؼٌبِ  1313

  ازهَى هیاى ترمازهَى هیاى ترم  88--1010  88//2929  ؼٌبِؼٌبِدٍدٍ  1414

  جراحي هاي استخواى راىجراحي هاي استخواى راى  1010--1212  99//11  چْارؼٌبِچْارؼٌبِ  1515

  جراحی ّای اظتخَاى راىجراحی ّای اظتخَاى راى  88--1010  99//66  دٍؼٌبِدٍؼٌبِ  1616

  جراحي هاي استخواى تي بیا و فیبوالجراحي هاي استخواى تي بیا و فیبوال  1010--1212  99//88  ؼٌبِؼٌبِچْارچْار  1177

  درهاىدرهاى  --شكستگي استخوانهاي صورتشكستگي استخوانهاي صورت  88--1010  99//1313  ؼٌبِؼٌبِدٍدٍ  1818

  هغز و اعصابهغز و اعصاباناتومی و فیزیولوژی اناتومی و فیزیولوژی   88--1010  99//2200  دٍ ؼٌبِدٍ ؼٌبِ  1919

    sskkuullppو انواع صدمات و انواع صدمات     HHeeaadd  ttrruummaa  1010--1212  99//2222  چْارؼٌبِچْارؼٌبِ  2020

  و روشهای درمان و روشهای درمان     sskkuullllشکستگی های شکستگی های   88--1010  99//2020  دٍؼٌبِدٍؼٌبِ  2121

  هراقبتْای قبیل ، حیي ٍ پط از جراحیْای هغس ٍ اػصابهراقبتْای قبیل ، حیي ٍ پط از جراحیْای هغس ٍ اػصاب  1010--1212  99//2222  ؼٌبِؼٌبِ  چْارچْار  2222

  ّواتَم ّا ٍ رٍؼْای جراحی ّواتَم ّا ٍ رٍؼْای جراحی   1010--1212  99//2299  ؼٌبِؼٌبِچْارچْار  2323

  راحی اىراحی اىججّرًی دیعک ٍ ّرًی دیعک ٍ   1010--1212  1010//66  چْارؼٌبِچْارؼٌبِ  2424



  


