
 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 )بیمارستان پیمانیه ( جراحی  بخش در دانشجویان و اتندینگ حضور برنامه

 کلیه دانشجویان بخش روز هفته

 )ثبت گزارش سیر پیشرفت (

صبح اینترن راند درمانی 

 کشیک با کلیه دانشجویان

راند آموزشی با 

 اتندینگ مربوطه

 استاد

 دکتر نقشوار صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 شنبه

 دکتر حق بین صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 یکشنبه

 دکتر طاهری صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 دوشنبه

 دکتر سپیدکار صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 سه شنبه

 دکتر عیسائی صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 چهار شنبه

 دکتر دهقان صبح تا پایان راند 9 03:7 صبح 8-9 پنج شنبه

تعیین ساعت طبق  فقط دانشجویان کشیک دانشجویان کشیک معهج

 نظر استاد مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 

 برنامه هفته های فرد اینترن های گروه جراحی

 درمانگاه اتاق عمل بخش 

 ............... )دکتر حق بین( A B شنبه

 ............... )دکتر سپیدکار( B A یک شنبه

 )دکتر سپیدکار( A ............... B دو شنبه

 )دکتر طاهری( B ............... A سه شنبه

 (B2، دکتر حق بینB1)دکتر سپیدکار A ............... B چهار شنبه

 ............... ............... ............... پنج شنبه

 

 جراحیگروه های  برنامه هفته های زوج اینترن

 درمانگاه اتاق عمل بخش 

 ............... )دکتر حق بین(B  A شنبه

 ............... (دکتر سپیدکار) A B یک شنبه

 )دکتر سپیدکار( B ............... A دو شنبه

 )دکتر طاهری( A ............... B سه شنبه

 (A2، دکتر حق بینA1)دکتر سپیدکار B ............... A چهار شنبه

 ............... ............... ............... پنج شنبه

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی3

 میباشد. 12تا  8بعد از ظهر و پنج شنبه از  2صبح تا  8ساعات حضور در بخش، شنبه تا چهارشنبه از  -1

صبح ( مریضهای بخش را به کشیک روز بعد تحویل  8کشیکهای هر روز موظفند قبل از راند اتندینگ ) قبل از  -2

 دهند.

 حضور تمام وقت دانشجویان در بیمارستان الزامی است. -:

 در راند آموزشی روزانه اتندینگ، حضور همه اینترنها و استیودنتها الزامی است. -4

 غیبت محسوب میشود.عدم حضور در بخش بدون مرخصی،  -5

 به عهده گروه مقیم در بخش و بعد از آن به عهده کشیک همان روز است.  2مسؤلیت انجام امور بخش تا ساعت  -6

در زمان انجام کنفرانسهای بخش، حضور همه دانشجویان الزامی است به جز استیودنت و اینترن کشیک در صورت  -0

 الزام حضور در بخش.

 در نمره نهایی دانشجویان منظور خواهد شد.غیبت در هر جلسه کنفرانس  -8

و بیماران اورژانس جراحی  :و  2اینترنهای هر روز موظف به پوشش دادن آی سی یو جراحی، بخش جراحی  -9

 میباشند.

 بعد از ظهر است. 2ساعات حضور در درمانگاه و اتاق عمل از شروع تا اتمام بیماران یا تا ساعت  -17

 اید به اطالع بخش جراحی رسانده شود.هرگونه تغییر در برنامه فوق ب -11

در صورت عدم حضور اتندینگ در اتاق عمل، حضور دانشجویان در بخش و یا اتاق عمل اتندینگهای جایگزین از   -12

 همان سرویس الزامی میباشد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 برنامه هفته های فرد استیودنت های گروه جراحی

 درمانگاه اتاق عمل بخش 

 (B2، دکتر سپیدکارB1دکتر نقشوار) A ............... B شنبه

 (A2، دکتر نقشوارA1)دکتر طاهری B ............... A یک شنبه

 ............... ............... A+B دو شنبه

 ............... (A2، دکتر سپیدکارA1)دکتر دهقانی B A سه شنبه

 ............... )دکتر طاهری( A B چهارشنبه

 ............... ............... ............... پنج شنبه

 

 برنامه هفته های زوج استیودنت های گروه جراحی

 درمانگاه اتاق عمل بخش 

 (A2، دکتر سپیدکارA1دکتر نقشوار) B ............... A شنبه

 (B2، دکتر نقشوارB1)دکتر طاهری A ............... B یک شنبه

 ............... ............... A+B دو شنبه

 ............... (B2، دکتر سپیدکارB1)دکتر دهقانی A B سه شنبه

 ............... )دکتر طاهری( B A چهارشنبه

 ............... ............... ............... پنج شنبه

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی3

 میباشد. 12تا  8بعد از ظهر و پنج شنبه از  2صبح تا  8چهارشنبه از ساعات حضور در بخش، شنبه تا  -1

 شب( در بخش حضور داشته باشند. 17کشیکهای هر روز موظفند تا پایان ساعت کشیک ) -2

 حضور تمام وقت دانشجویان در بیمارستان الزامی است. -:

 است.در راند آموزشی روزانه اتندینگ، حضور همه اینترنها و استیودنتها الزامی  -4

 عدم حضور در بخش بدون مرخصی، غیبت محسوب میشود. -5

 به عهده گروه مقیم در بخش و بعد از آن به عهده کشیک همان روز است.  2مسؤلیت انجام امور بخش تا ساعت  -6

در زمان انجام کنفرانسهای بخش، حضور همه دانشجویان الزامی است به جز استیودنت و اینترن کشیک در صورت  -0

 در بخش.ضرورت حضور 

 غیبت در هر جلسه کنفرانس در نمره نهایی دانشجویان منظور خواهد شد. -8

 و آی سی یو جراحی میباشند. :و  2اینترنهای هر روز موظف به پوشش دادن بخش جراحی  -9

 بعد از ظهر است. 2ساعات حضور در درمانگاه و اتاق عمل از شروع تا اتمام بیماران یا تا ساعت  -17

 برنامه فوق باید به اطالع بخش جراحی رسانده شود.هرگونه تغییر در  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 

 7931فروردین و اردیبهشت ماه جراحی  برنامه ژورنال کالب گروه

 دانشجو مسئول برگزاری تاریخ روز

  دکتر نقشوار 27/1/1:90 دوشنبه

  دکتر حق بین 20/1/1:90 دوشنبه

  دکتر سپیدکار 2/1:90/: دوشنبه

  دکتر طاهری 17/2/1:90 دوشنبه

  دکتر عیسایی 10/2/1:90 دوشنبه

  دکتر نقشوار 24/2/1:90 دوشنبه

 

 

 توجه 3 

پیمانیه صبح در محل سالن کنفراس بیمارستان  03:7برنامه های آموزشی فوق راس ساعت 

 .برگزار می گردد

 است.حضور کلیه اینترن ها و استیودنت های بخش جراحی در برنامه فوق الزامی 

 

 

 گروه جراحی مدیر

 دکتر عبدالعلی سپیدکار

 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 

 7931فروردین و اردیبهشت ماه جراحی گاه گروه برنامه کار

 موضوع مسئول برگزاری تاریخ روز

 Chest tub  27/1/1:90 دوشنبه

 سوچر  20/1/1:90 دوشنبه

 NG  Tub  2/1:90/: دوشنبه

 فولی گذاری  17/2/1:90 دوشنبه

 تزریقات داخل وریدی ، عضالنی ، زیر جلدی و...  10/2/1:90 دوشنبه

 Cat down  24/2/1:90 دوشنبه

 رکتال اگزم و تعبیه رکتال تیوب  1/2/1:90: دوشنبه

 Abdominal tap   دوشنبه
 

 

 

 توجه 3 

 .یمارستان پیمانیه برگزار می گرددب  skill labدرمحل   12-:1برنامه های آموزشی فوق راس ساعت 

 ها و استیودنت های بخش جراحی در برنامه فوق الزامی است. حضور کلیه اینترن

 

 

 مدیر گروه جراحی

 دکتر عبدالعلی سپیدکار 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

3179ماه  فروردینبرنامه کنفرانس جراحی   

 

 

 مکان استاد مبحث تاریخ روز

    1/1/1:90 چهارشنبه

    2/1/1:90 پنج شنبه

    1/1:90/: جمعه

    4/1/1:90 شنبه

    5/1/1:90 یکشنبه

    6/1/1:90 دوشنبه

    0/1/1:90 سه شنبه

    8/1/1:90 چهارشنبه

    9/1/1:90 پنج شنبه

    17/1/1:90 جمعه

    11/1/1:90 شنبه

    12/1/1:90 یکشنبه

    1/1:90/:1 دوشنبه

    14/1/1:90 سه شنبه

    15/1/1:90 چهارشنبه

    16/1/1:90 پنج شنبه

    10/1/1:90 جمعه

)ارزیابی  1،  روش برخورد با تروماهای شایع شرح حال و فیزیکال اگزم در بیماران جراحی 18/1/1:90 شنبه

 اولیه، کنترل خونریزی، احیاء و ارزیابی(

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار

 یهپیمانبیمارستان  دکتر حق بین سینههای  بیماری 19/1/1:90 یکشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری بیماریهای شایع روده کوچک و بزرگ  27/1/1:90 دوشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار شکم حاد 21/1/1:90 سه شنبه

 بیمارستان پیمانیه عیساییدکتر  تروما به سر 22/1/1:90 چهارشنبه

    1/1:90/:2 پنج شنبه

    24/1/1:90 جمعه

    25/1/1:90 شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر حق بین بیماری های شریانی و وریدی و آنوریسم آئورت شکمی 26/1/1:90 یکشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری بیماریهای شایع معده 20/1/1:90 دوشنبه

 یهپیمانبیمارستان  دکتر سپیدکار یرقان انسدادی و تشخیص های افتراقی آن 28/1/1:90 سه شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر عیسائی تروما به ستون فقرات 29/1/1:90 چهارشنبه

    7/1/1:90: پنج شنبه

    1/1/1:90: جمعه



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

7931ماه  اردیبهشتبرنامه کنفرانس جراحی   

 مکان استاد مبحث تاریخ روز

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار خونریزی، احیاء و ارزیابی()ارزیابی اولیه، کنترل  2روش برخورد با تروماهای شایع  1/2/1:90 شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر حق بین تومورهای بافت نرم 2/2/1:90 یکشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری رادیولوژی در جراحی 2/1:90/: دوشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار سنگ های صفراوی و بیماری های مرتبط 4/2/1:90 سه شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر عیسائی رادیولوژی در نوروسرجری 5/2/1:90 چهارشنبه

    6/2/1:90 پنج شنبه

    0/2/1:90 جمعه

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار )ارزیابی اولیه، کنترل خونریزی، احیاء و ارزیابی( :روش برخورد با تروماهای شایع  8/2/1:90 شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر حق بین تیروئید 9/2/1:90 یکشنبه

 تشخیص، نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی، معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی 17/2/1:90 دوشنبه

باز،آب و الکترولیت و مایع  و اسید تشخیصی در بیماران با 3اختالالت plan گذاشتن

 درمانی 

 پیمانیه بیمارستان دکتر طاهری

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار شکایت های پری آنال 11/2/1:90 سه شنبه

    12/2/1:90 چهارشنبه

    2/1:90/:1 پنج شنبه

    14/2/1:90 جمعه

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار های معده  بیماری 15/2/1:90 شنبه

 پیمانیه بیمارستان دکتر حق بین جراحی اطفال 16/2/1:90 یکشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری برخورد با زخم های دیابتی 10/2/1:90 دوشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار انسداد روده 18/2/1:90 سه شنبه

 بیمارستان پیمانیه عیسائیدکتر  ICP 19/2/1:90 چهارشنبه

    27/2/1:90 پنج شنبه

    21/2/1:90 جمعه

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی 22/2/1:90 شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر حق بین سوختگی 2/1:90/:2 یکشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری تفسیر تست های آب و الکترولیت و اسید و باز در حیطه بیماریهای جراحی 24/2/1:90 دوشنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار جراحی های مینوراصول  25/2/1:90 سه شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر عیسائی تومورها 26/2/1:90 چهارشنبه

    20/2/1:90 پنج شنبه

    28/2/1:90 جمعه

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار خونریزی های دستگاه گوارش تحتانی 29/2/1:90 شنبه

 بیمارستان پیمانیه دکتر حق بین  زخم های باز و دبریدمان اقدامات درمانی 7/2/1:90: یکشنبه

   آزمون پایان بخش 1/2/1:90: دوشنبه
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 7931فروردین و اردیبهشت ماه  بخش جراحی دانشجویانگروه بندی 

 استیودنت

A1 فاطمه آتشی، فاطمه وحیدی نژاد 

A2 فرنوش حاتمی 

B1 زهرا رضایی 

B2 نازیال شیروانی 

 

 اینترن

A1  

A2  

B1  

B2  

 

   سایر مباحث در صورت ارائه  

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار های شایع مری بیماری  

 بیمارستان پیمانیه دکترنقشوار های پانکراس بیماری  

 بیمارستان پیمانیه دکتر حق بین ترانسفیوژنهموستاز و اصول   

 تشخیص، نحوه و بالینی باعالئم آشنایی فیزیکی، معاینه انجام حال، شرح گرفتن توانایی  

شوک و روش درمان از   مناسب ارجاع و اولیه درمانی تشخیصی،اقدامات plan گذاشتن

 دید جراحی

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری

 بیمارستان پیمانیه دکتر طاهری سینهبیماری های قفسه   

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار فتق های جدار شکم و اینگوئینال  

 بیمارستان پیمانیه دکتر سپیدکار بیماری طحال  

 بیمارستان پیمانیه دکتر عیسائی آشنائی با ساب دورال ، درمان و عوارض آن  

 بیمارستان پیمانیه عیسائیدکتر  عوارض آن، درمان و base skall fXآشنائی با   

 بیمارستان پیمانیه دکتر عیسائی ، درمان و عوارض آن SAHآشنائی با   


