
  

  1401ماه  مهر -برنامه درس نظري ارتوپدي دانشجویان بالینی رشته پزشکی

  مکان  استاد  عنوان          

  /06/07  رشنبهچها

  مطیفی فرد دکتر   کلیات شکستگی هاي اطفال و درمان آنها -   30/9لغایت  8

  مرکز پزشکی کاشانی
  15/11لغایت  45/9

  بیماریهاي پارالیتیک اندام ها و ستون فقرات  - 

  میلیومننگوسل و بیماریهاي فلجی عضالت) - CP - (پولیومیلیت
  تحریریان دکتر

  13لغایت  30/11
کلی بیماري هاي التهابی و دژنراتیو مفاصل و درمان آنها در مراحل مختلف  اصول - 

  بیماري
  موسوي دکتر

  /07/07  پنج شنبه

  دهقان دکتر    شکستگی هاي شایع اندام فوقانی ( از کالویکل تا انگشتان دست) -   30/9لغایت  8

  15/11لغایت  45/9  کز پزشکی الزهرا (س)مر
  آسیب ها و بیماریهاي شایع تاندون ها - 

   اتور کاف و شانه منجمد)پارگی روت -تئوسینویت -(قطع تاندون
  دهقاندکتر 

  دکتر طالبی  دررفتگی هاي شایع مفاصل بزرگ اندام هاي فوقانی و تحتانی -   13لغایت  30/11

  /09/07  شنبه

  30/9لغایت  8
  بیماري ها و آسیب هاي شایع اعصاب محیطی (تروماتیک و فشاري) - 

  تشخیص و درمان  -عالئم  - مکانیسم تقسیم بندي ضایعات - 
  ر دهقانیدکت

  15/11لغایت  45/9  مرکز پزشکی کاشانی
  عفونت هاي استخوان ها و مفاصل - 

  اصول آمپوتاسیون در اندام ها و انواع شایع آن  - 
  دکتر پرهام فر

  دکتر پرهام فر  بیماري هاي متابولیک استخوان    - کمر درد و انواع آن -   13لغایت  30/11

  /10/07  یکشنبه

  دکتر اکبري اقدم  معاینه فیزیکی در بیماران ارتوپدي و تروما -   30/9لغایت  8

  مرکز پزشکی کاشانی
  15/11لغایت  45/9

  بیماریهاي مادرزادي شایع اندام ها (کلیات، تشخیص و درمان) - 

  )D.D.H - پلی داکتیلی) - سینداکتیلی   -کف پاي صاف - کالب فوت  
  تیموري دکتر

  /11/07  دوشنبه

  هاديدکتر   شکستگی ها و دررفتگی هاي ستون فقرات و لگن -   10لغایت  8:30

  عندلیبدکتر   فقراتآنومالی ها و دفرمیتی هاي شایع مادرزادي و اکتسابی ستون -   12لغایت 10:30  کز پزشکی الزهرا (س)مر

  دکتر رستگار  شکستگی هاي شایع اندام تحتانی (از گردن ران تا انگشتان پا) -   13:30لغایت  12:15

  12/07  سه شنبه

  10لغایت  30/8
  اصول کلی تومورهاي استخوان و نسوج نرم اندام ها و ستون فقرات - 

  اولیه و متاستاتیک)  -بدخیم  - (خوش خیم  
  حیدريدکتر 

  12لغایت  10:30   کز پزشکی الزهرا (س)مر
  اصول کلی شکستگی ها و دررفتگی ها - 

  عوارض سیستماتیک و عوارض موضعی شکستگی ها و دررفتگی ها - 
  بنی اسدي دکتر

  13:30لغایت   12:15
  مکانیسم ترمیم استخوان، تاندون و لیگامان - 

  استئونکروزیس و انواع شایع آن - 
  دکتر بنی اسدي
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