
 

 

 
پیمانیهمعاونت آموزش بیمارستان   

 قابل توجه دانشجویان گرامی:

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

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

 شب( در بخش حضور داشته باشند. 11کشیکهای هر روز موظفند تا پایان ساعت کشیک ) -3

 حضور تمام وقت دانشجویان در بیمارستان الزامی است.-4

 در راند آموزشی روزانه اتندینگ، حضور همه اینترنها و استیودنتها الزامی است.-5

 ر در بخش بدون مرخصی، غیبت محسوب میشود.عدم حضو-6

 به عهده گروه مقیم در بخش و بعد از آن به عهده کشیک همان روز است.  2مسؤلیت انجام امور بخش تا ساعت -7

در زمان انجام کنفرانسهای بخش، حضور همه دانشجویان الزامی است به جز استیودنت و اینترن کشیک در صورت الزام -8

 حضور در بخش.

 غیبت در هر جلسه کنفرانس در نمره نهایی دانشجویان منظور خواهد شد.-9

 میباشند. 3و  2اینترنهای هر روز موظف به پوشش دادن آی سی یو جراحی، بخش جراحی -11

 بعد از ظهر است. 2ساعات حضور در درمانگاه و اتاق عمل از شروع تا اتمام بیماران یا تا ساعت -11

 رنامه فوق باید به اطالع بخش جراحی رسانده شود.هرگونه تغییر در ب-12

در صورت عدم حضور اتندینگ در اتاق عمل، حضور دانشجویان در بخش و یا اتاق عمل اتندینگهای جایگزین از همان -13 

 .سرویس الزامی میباشد

 

 

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

 دانشجویان بخشکلیه  روز هفته

 )ثبت گزارش سیر پیشرفت (

صبح اینترن راند درمانی 

 کشیک با کلیه دانشجویان

راند آموزشی با 

 اتندینگ مربوطه

 استاد

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

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

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

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

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

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

تعیین ساعت طبق  فقط دانشجویان کشیک دانشجویان کشیک معهج

 نظر استاد مربوطه

 

 

 

 



 

 

 
پیمانیهمعاونت آموزش بیمارستان   

 0011 ماه تیر –خرداد      Morning Reportبرنامه 

 استیودنت  اینترن  مسئول برگزاری تاریخ روز

    11/3/1411 دوشنبه

    17/3/1411 دوشنبه

    24/3/1411 دوشنبه

    31/3/1411 دوشنبه

    7/4/1411 دوشنبه

    14/4/1411 دوشنبه

 

 

 0011 ماه تیر –خرداد جراحی   Tumor Boardبرنامه 

 دانشجو مسئول برگزاری تاریخ روز

  دکتر حق بین 21/4/1411 دوشنبه

 

 

 

 توجه : 

 صبح در محل سالن کنفراس بیمارستان پیمانیه برگزار می گردد. 8برنامه های آموزشی فوق راس ساعت 

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

 

 

 گروه جراحی مدیر

 دکتر عبدالعلی سپیدکار

 

 

 



 

 

 
پیمانیهمعاونت آموزش بیمارستان   

 )کارآموزی و کارورزی (مباحث تئوری بالینی و عملی در گروه جراحی عمومی 

 شنبه ها )یک هفته درمیان( :

 

 

 :ها  یک شنبه 

 

 آقای دکتر قائدی

 سوختگی-1

 اداره زخم ها و ترمیم زخم و زخم دیابتی -2

 بدخیم و خیم خوش -تیروئید های بیماری -3

 پاراتیروئید های بیماری -4

 پوست بدخیم ضایعات -5

 آقای دکتر دهقانی

 شوک-1

 تحتانی و فوقانی گوارشی خونریزی-2

 GERDI Ca – مری های بیماری-3

 ATLS براساس ماژور ترومای-4

 عفونت های جراحی-5

 خانم دکتر حق بین

 مزمن و حاد پانکراتیت-1

 سرطان بر تأکید با پانکراس های توده-2

 بدخیم و خیم خوش پستان های بیماری-3

 پلور و تراشه ریه، و سینه قفسه های بیماری-4

 آن از ناشی عوارض و پورت هایپرتانسیون -5

 ها اورژانس و شایع موارد– کودکان جراحی -6

 (واریس و (DVT وریدی های بیماری ها، شریان آنوریسم محیطی، عروق های بیماری -7



 

 

 
پیمانیهمعاونت آموزش بیمارستان   

 دوشنبه ها : 

 

 

 سه شنبه ها  : 

 

 

 

 

 

 

 قای دکتر طاهریآ

 خوش خیم و بدخیم –بیماری های روده باریک -1

 دیورتیکول ،,IBDخیم خوش – بدخیم -بزرگ روده-معده های بیماری -2

 آدرنال های بیماری -3

 گرفتن plan و بالینی عالئم با آشنایی معاینه، حال، شرح گرفتن توانایی -4

 جراحی در رادیولوژی -5

 جراحی بیماران در تغذیه -6

 ران کشاله و اگزیال گردن، نواحی لنفادنوپاتی -لنفاوی غدد و طحال های بیماری -7

 جراحی بیمار در باز اسیدو و الکترولیت و آب اداره -8

 چاقی -9

 آقای دکترسپیدکار

 ران کشاله و شکم جدار های فتق-1

 صفرا سنگ بر تأکید با صفراوی مجاری های بیماری-2

 سرطان-فیستول هموروئید، فیشر، آبسه، درد، خارش، -آنال پری و آنوس های بیماری-3

 جراحی های مینوراصول  -4

 روده انسداد -5

 شکم حاد درد -6

 بدخیم و خوش خیم، کیست ها و بیماری های شایع در کشور -توده های کبد -7



 

 

 
پیمانیهمعاونت آموزش بیمارستان   

 چهارشنبه ها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای دکتررمضانی

 N/S در معاینه و حال شرح-1

2-Head injury- معاینه ، CT،بیمار اداره.. . 

 ها اورژانس فقراتستون  ترومای بیمار اداره -3

 مغز عروقی های بیماری-4

5-Base skull fx 

 _CP مننگوسفالی و هیدروسفالی-6

 لومبار دیسک هرنیاسیون و کمردرد-7

 تومورهای مغز)انواع،نشانه ها،یافته ها،پروگنوز(-8

 رادیولوژی -9

 دورال ساب-11


