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 شنبه

۲۴/۱/۱۳۹۲ 

کلیات و تاریخچه 

 ارتوپدی

 

 دکتر اعلمی

 تشخیص و درمان در

 بیماریهای ارتوپدی

 

 دکتر اعلمی

ی های کلیات ناهنجار

 اندامها و ستون فقرات

 

 دکتراعلمی

شکستگی های دست و 

 مچ دست

 

 دکتر فرزان

بیماریهای دست و مچ 

 دست

 

 دکتر فرزان

تومورهای خوش خیم  

 استخوان

 

 دکتر صابری

 تومورهای بدخیم استخوان

 

 

 دکترصابری

 کلیات شکستگی

 

 

 دکتر صابری

 دوشنبه

۲۶/۱/۱۳۹۲ 

 سل اندامها و ستون

 فقرات

 

 دکتر بغدادی

بیماری های پا و مچ پا در 

 کودکان

 

 دکتر بغدادی

 بیماریهای آرنج

 

 

 دکتر گیتی

 بیماریهای شانه

 

 

 دکتر گیتی

 ضایعات اعصاب محیطی
 

 

 دکتر کامرانی

در رفتگی –شکستگی 

 اندام فوقانی در بالغین

 

 دکتر کامرانی

بیماریهای مفصل ران در 

 کودکان

 

 دکتر پنجوی

تالالت امتداد و اخ

 چرخش اندام تحتانی

 

 دکترپنجوی

 سه شنبه

۲۷/۱/۱۳۹۲ 

بیماریهای پا و مچ پا 

 دربالغین
 

 

 

 دکتر زهتاب

 بیماریهای مفصلی
 

 

 

 

 دکترزهتاب

بیماریهای زانو 

–استئوارتریت 

استئوکندریت جدا 

 شونده و درد جلو زانو
 

 دکتر معتمدی

بیماریهای زانو 

–استئوارتریت 

استئوکندریت جدا 

 شونده و درد جلو زانو

 

 دکتر معتمدی

شکستگی دررفتگی  

 های اطراف زانو و ساق پا
 

 

 

 دکتر کاسب

شکستگی دررفتگی پا و 

 مچ پا
 

 

 

 دکتر کاسب

استئومیلیت و آرتریت 

 چرکی

 

 

 

 دکتر مرتضوی

بیماریهای متابولیک 

 استخوانی
 

 

 

 دکتر مرتضوی

 رشنبهچها

۲۸/۱/۱۳۹۲ 

 بیماریهای مفصل ران

 
 

 

 

 دکترسوادکوهی

کلیات تومورها  و 

تومورهای حدواسط 

 استخوانی

 تومور نسج نرم +

 

 دکترسوادکوهی

 ضایعات مینیسک و

 لیگامان های زانو
 

 

 

 دکترطهماسبی

 نحوه برخورد  با بیمار

 موتیپل تروما
 

 

 

 اسبیدکتر طهم

کلیات شکستگی و 

 دررفتگی
 

 

 

 دکترمهرپور

رض شکستگی و عوا

 دررفتگی ستون فقرات
 

 

 

 دکتر مهرپور

بیماریهای ستون فقرات 

 گردنی
 

 

 

 دکتر حبیب اله زاده

بیماریهای ستون فقرات 

 توراکولومبر
 

 

 

 دکتر حبیب اله زاده

 پنج شنبه

۲۹/۱/۱۳۹۲ 

شکستگی دررفتگی های 

 لگن و استابولوم

 

 

 دکتر نواب

شکستگی های مفصل 

ران و انتهای فوقانی و 

 وان راناستخ

 

 دکترنواب

شکستگی دررفتگی 

 ستون فقرات گردنی

 

 

 دکتر سادات

شکستگی دررفتگی 

ستون فقرات  کمری و 

 پشتی و ساکروم

 

 دکتر سادات

شکستگی و دررفتگی در 

 کودکان
 

 

 دکتر سیاوشی

شکستگی و دررفتگی 

 کودکان
 

 

 دکترسیاوشی

عوارض شکستگی و 

 دررفتگی

 

 

 دکتر سیاوشی

-بیماری های عصبی

 النیعض
 

 

 دکتر مهرپور


