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 اّداف ٍیصُ جلعِ بیعت ٍ ظَم

 داًشجَ در پایاى قادر خَاّد بَد7

 اًَاع دررفتگی را ثب یکذیگر همبیعِ ًوبیذ. 1-23

 ػَارض ًبؼی از دررفتگی را ثیبى ًوبیذ. 2-23

 درفتگی ّب را ثب یکذیگر همبیعِ ًوبیذ.اًَاع درهبى ّبی ثِ کبر گرفتِ ؼذُ در  3-23

 ّدف کلی جلعِ بیعت ٍ چْارم7 آشٌایی با ظایر اعوال جراحی ارتَپدی

 اّداف ٍیصُ جلعِ بیعت ٍ چْارم

 داًشجَ در پایاى قادر خَاّد بَد7

 هَارد کبرثرد آرترٍدزیط را در جراحی ارتَپذی ؼرح دّذ.



 ًوبیذ. رٍغ ّبی اًجبم آرترٍدزیط را ثب یکذیگر  همبیعِ

 کبرپبل تًَل را ؼرح دّذ.رهبًی در ظٌذرم ػلل ثرٍز ٍ رٍغ ّبی د

 هَارد کبرثرد ٍ اًَاع گرافت اظتخَاًی را ًبم ثجرد.

 هراحل اًجبم کبر در گرافت اظتخَاًی را تَضیح دّذ.

 ّدف کلی جلعِ بیعت ٍ پٌجن  7 آشٌایی با ظایر اعوال جراحی ارتَپدی

 اّداف ٍیصُ جلعِ پیعت ٍ پٌجن

 در پایاى داًشجَ قادر خَاّد بَد7

 هَارد ًیبز ثِ اظتئَتَهی ٍ هراحل اًجبم آى را ثیبى ًوبیذ. 1-25

 ثِ ػصت اٍلٌبر ٍ رٍغ ّبی درهبًی در آى را ؼرح دّذ.ػلل آظیت   2-25

 در هَرد خبرج کردى  فیکعبتَرّبی داخلی ٍ هرالجت ّبی الزم ثؼذ از آى را تَضیح دّذ. 3-25

 در هَرد پبرگی رثبط داخلی زاًَ ٍ درهبى ّبی رایج آى را تَضیح دّذ.  4-25

 ّدف کلی جلعِ بیعت ٍ ششن7 آشٌایی با اٍرشاًط ّای ارتَپدی

 اّداف ٍیصُ جلعِ بیعت ٍ ششن

 داًشجَ در پایاى قادر خَاّد بَد7



 ظٌذرم کوپبرتوبى را تَضیح دّذ.26 -1

 ًکرٍز آٍاظکَالر را تَضیح دّذ.26 -2

 چرثی ٍ ػَارض آى را تَضیح دّذ. آهجَلی26 -3

 آرتریت ظپتیک را تَضیح دّذ.26 -4
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:رٍغ تدریط    
ظخٌراًی   

 پرظػ ٍ پبظخ

 ثحث گرٍّی

 ًوبیػ فیلن

 ي هَزغ ثر رٍی هبًکآ 

 ، اظالیذ، هبًکيفیلن، ٍایت ثردٍظایل آهَزشی7 



 

 ظاعت تاریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

در بیي جلعات  01 آزهَى کتبی کَئیس

 کالض

 5-01دٍشٌبِ 

 01-03دٍشٌبِ  20/5/64 02 آزهَى کتبی آزهَى هیاى دٍرُ

آزهَى کتبی ٍ  آزهَى پایاى دٍرُ

 عولی

32 22/01/64 01/02 -01/00 

حضَر فعال در 

 کالض

   2 ارزشیابی اظتاد

   2 ارزشیابی اظتاد تکالیف داًشجَ

 

 هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًشج7َ

 ض کال در فؼبل ثِ هَلغ ٍ  حضَر -

 لجل از جلعِ درض اصغالحبت هرثَط ثِ ّر درضهغبلؼِ  -

 هغبلؼِ خالصِ ّر درض لجل از جلعِ ثؼذی -

  هغبلؼبت ثر اظتٌبد ثب کالض گرٍّی ّبی ثحث در ؼرکت ٍ -

 آهَزؼی هحَلِ تکبلیف اًجبم -

 

 

 

 

 جذٍل زهبًجٌذی درض )ًظری(

 

 داًؽکذُ: EDOخبًن جاللًَذی                       ًبم ٍ اهضبی هعئَل  :بم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ ً           خبًن ریسُ ًٍذی  :اهضبی هذرضًبم ٍ 

                        

 تبریخ ارظبل                                               تبریخ ارظبل                                               تبریخ تحَیل                   

  تبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب                           خیر             آیب عرح درض ثرای اٍلیي ثبر تذٍیي ؼذُ اظت؟ ثلِ

                                                                                                                                               

 



 جلعِ 

 

 تبریخ هذرض هَضَع ّر جلعِ

 23/3/67 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب آًبتَهی فیسیَلَشی هغس ٍ اػصبة 0

2 
 آؼٌبیی ثب پبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبة

 

 23/3/64 ریسُ ًٍدی

 2/4/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب پبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبة 0

 2/4/64 ریسُ ًٍدی  آؼٌبیی ثب پبتَلَشی هرتجظ ثب جراحی هغس ٍ اػصبة 1

2 
 آؼٌبیی ثب الذاهبت تؽخیصی در ًَرٍظرجری

 

 6/4/64 ریسُ ًٍدی

 6/4/64 ًٍدیریسُ   آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی هغس ٍ اػصبة 3

4 
 .آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی ّبی اظپبیٌبل

 

 03/4/64 ریسُ ًٍدی

 03/4/64 ریسُ ًٍدی .آؼٌبیی ثب تکٌَلَشی جراحی ّبی اظپبیٌبل 5

 20/4/64 ریسُ ًٍدی  آؼٌبیی ثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی 6

 20/4/64 ریسُ ًٍدی  آؼٌبیی ثب جراحی ّبی اػصبة هحیغی 01

 اٍرشاًط ّای هغس ٍ اعصابآشٌایی با  00

 

 01/4/64 ریسُ ًٍدی



 آشٌایی با اٍرشاًط ّای هغس ٍ اعصاب 02

 

 01/4/64 ریسُ ًٍدی

 4/5/64 ریسُ ًٍدی  آؼٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ارتَپذی 00

01 
 آؼٌبیی ثب آهبدگی ّبی لجل از ػول جراحی ارتَپذی

 

 4/5/64 ریسُ ًٍدی

 01/5/64 ریسُ ًٍدی  ًیبز جْت اػوبل ارتَپذیآؼٌبیی ثب تجْیسات هَرد  02

 01/5/64 ریسُ ًٍدی  آؼٌبیی ثب اًَاع ؼکعتگی 03

04 
 آؼٌبیی ثب جراحی آرترٍپالظتی

 

 20/5/64 ریسُ ًٍدی

 20/5/64 ریسُ ًٍدی  آؼٌبیی ثب جراحی آرترٍظکَپی 05

 25/5/64 ریسُ ًٍدی جراحی ترهین تاًدٍى آشٌایی با 06

 25/5/64 ریسُ ًٍدی جراحی ترهین تاًدٍى آشٌایی با 21

 2/6/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب تراکؽي اظتخَاى ٍ پَظتی 20

 02/6/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب آهپَتبظیَى اًذام 22

 06/6/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب اًَاع در رفتگی ٍ درهبى آى 20



 23/6/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب ظبیر اػوبل جراحی ارتَپذی 21

 0/01/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب ظبیر اػوبل جراحی ارتَپذی 22

 01/01/64 ریسُ ًٍدی آؼٌبیی ثب اٍرشاًط ّبی ارتَپذی 23

 22/01/64 ریسُ ًٍدی آزهَى پایاى ترم 24

 

 

 


