
 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 9911ماه  آبان رتوپدیبرنامه راند آموزشی بخش ا

 استاد ساعت روز

 دکتر شفا صبح 8 شنبه

 دکتر پورمختاری صبح 8 یکشنبه

 دکتر پورمختاری صبح 8 دوشنبه

 دکتر فخری نیا صبح 8 سه شنبه

 دکتر فخری نیا صبح 8 چهارشنبه

 

 جهت شروع راند الزامی می باشد . 9صبح در بخش جراحی  8محترم راس ساعت و دانشجویان حضور اساتید 

 برنامه درمانگاه پیمانیه و کلینیک هنری

 دکتر فخری نیا دکتر شفا دکتر پورمختاری 

درمانگاه  روز

امام رضا 

 صبح

درمانگاه 

امام رضا 

 عصر

کلینیک 

 هنری عصر

درمانگاه 

امام رضا 

 صبح

درمانگاه 

امام رضا 

 عصر

کلینیک 

هنری 

 صبح

کلینیک 

 هنری عصر

  * * * *  * شنبه

 * * *    * یک شنبه

 *  * *   * دو شنبه

 * *  *  *  سه شنبه

  * * *   * چهار شنبه

 برنامه اتاق عمل پیمانیه

 دکتر فخری نیا دکتر شفا دکتر پورمختاری 

پیمانیه  روز

 صبح

پیمانیه 

 عصر

پیمانیه 

 صبح

پیمانیه 

 عصر

پیمانیه 

 صبح

پیمانیه 

 عصر

 *      شنبه

    * *  یک شنبه

  *     دو شنبه

   *   * سه شنبه

 *  * *   چهار شنبه

       پنج شنبه

 پنج شنبه عصر یک هفته در میان پزشک آنکال روز قبل ،،،چهارشنبه عصر یک هفته در میان دکتر فخری نیا و دکتر شفا



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 9911ماه  آبانرتوپدی برنامه کنفرانس بخش ا

 استاد ارائه دهنده مبحث تاریخ روز

 دکتر قائم مقامی P/E & history take in ortopedy 5/8/9911 دوشنبه

 دکتر فخری نیا Acetabular & Pelvic Fx 6/8/9911 شه شنبه

 دکتر پورمختاری DDH &club foot 7/8/9911 چهارشنبه

 دکتر قائم مقامی Fx. Dislocation in children 90/8/9911 شنبه

 دکترشفا Non Union & Malunion 91/8/9911 شنبهدو

 دکتر فخری نیا Knee injury 94/8/9911 شنبه چهار

 دکترشفا Non Union & Malunion 97/8/9911 شنبه

 دکتر پورمختاری Infection in ortopedy 91/8/9911 دوشنبه

 دکترشفا Upper & lower ext 14/8/9911 شنبه

 

 

 

 9911ماه  آبان راند اساتیدرنامه ب

 استاد روز

 دکتر قائم مقامی هاشنبه 

 دکتر پورمختاری ها  یک شنبه

 دکتر شفا ها  دوشنبه

 دکتر فخری نیا ها  سه شنبه

 در میان(دکتر فخری نیا+دکتر پورمختاری)یک هفته  ها چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 معاونت آموزش بیمارستان پیمانیه

 

 9911ماه آبان  اسامی دانشجویان بخش ارتوپدی

 استیودنت اینترن

 فائزه احمدی هدی بهجو

 فاطمه رزمجویی صبا شیروانی

 مسعود صفرزاده علی طالبی

 ایرج پورصادق زهرا زارعی

 محسن صفری طاهره خطیب

 سید علی حسینی فاطمه ابطحی

"ام تا سی شانزدهماز   ” 

 کورش هوشیار 

 محمدرضا محمدی 

 محمد رحمانیان 

 ریحانه ایاز 

 ساناز رضائیان 

 زهرا رستمی 

 زهرا دری 

 

 

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

 میباشد. 91تا  8بعد از ظهر و پنج شنبه از  1صبح تا  8ساعات حضور در بخش، شنبه تا چهارشنبه از -9

 صبح ( مریضهای بخش را به کشیک روز بعد تحویل دهند. 8از  کشیکهای هر روز موظفند قبل از راند اتندینگ ) قبل-1

 حضور تمام وقت دانشجویان در بیمارستان الزامی است.

 در راند آموزشی روزانه اتندینگ، حضور همه اینترنها و استیودنتها الزامی است.-9

 عدم حضور در بخش بدون مرخصی، غیبت محسوب میشود.-4

 به عهده گروه مقیم در بخش و بعد از آن به عهده کشیک همان روز است.  1اعت مسؤلیت انجام امور بخش تا س-5

 در زمان انجام کنفرانسهای بخش، حضور همه دانشجویان الزامی است .-6

 غیبت در هر جلسه کنفرانس در نمره نهایی دانشجویان منظور خواهد شد.-7

 بعد از ظهر است. 1ام بیماران یا تا ساعت تا اتم90:90ساعات حضور در درمانگاه و اتاق عمل از ساعت -8

 گروه های دانشجوئی موظف به حضور در درمانگاه و اتاق عمل اساتید مربوطه طبق برنامه زمانبندی شده می باشند . -1


