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مقذمه :
وبسآٔٛص ٌشأی ث ٝثخؾ خشاحی ػٕٔٛی خٛؽ آٔذیذ .ؿٕب ثٔ ٝذت دٔٚب ٜدس ایٗ ثخؾ آٔٛصؽ  ٚفؼبِیت خٛاٞیذ داؿت .ؿٕب دس
ایٗ چشخؾ آٔٛصؿی اص عشیك ٔـبسوت دس خّؼبت ٌضاسؽ كجحٍبٞی ،سا٘ذ ثخؾ  ٚحضٛس دس دسٔبٍ٘ب ٚ ٜوالػٟبی آٔٛصؿی ٚ
آٔٛصؽ ٔدبصی  sky roomث ٝایٗ اٞذاف دػت خٛاٞیذ یبفت .ثذیٟی اػت ٔغبِؼ ٝفشدی ؿٕب دس سػیذٖ ث ٝاٞذاف آٔٛصؿی ایٗ
ثخؾ ثؼیبس تأثیش ٌزاس خٛاٞذ ثٛد.
سؿت ٝخشاحی ػٕٔٛی ث ٝاٍّ٘یؼی ) : (General surgeryیىی اص تخلقٞبی پضؿىی اػت و ٝث ٝدسٔبٖ ثیٕبسیٞبی لؼٕتٞبی
ٔختّف ثذٖ ا٘ؼبٖ ثبتىی ٝثش اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی دسٔب٘ی خشاحی ٔی پشداصد .تأویذ ایٗ سؿت ،ٝوبس ثش سٚی تشٔٚبٞب،
ثیٕبسیٞبی دػتٍبٌٛ ٜاسؽ ،ؿىٌٓ ،شدٖ ،غذد دسٖٚسیض ،ػشٚق ٔحیغی  ٚپؼتبٖ ٔیثبؿذ.
ایٗ سؿت ٝثشخالف ٘بٔؾ ،یه تخلق خشاحی اػت و ٝثش ا٘ذاْٞبی ؿىٕی (ٔب٘ٙذ سٚدٜٞب ) تٕشوض داسد ،و ٝؿبُٔ ٔشیٔ ،ؼذ ،ٜسٚدٜ
ثبسیه ،سٚد ٜثضسي ،وجذِٛ ،صإِؼذ ،ٜویؼ ٝكفشا ٔ ٚدبسی كفشاٚی ٚ ،اغّت غذ ٜتیشٚئیذ ( ث٘ ٝؼجت ٔیضاٖ دػتشػی ثٔ ٝتخللبٖ
خشاحی ػش ٌ ٚشدٖ) ٔیؿٛد .خشاحبٖ ػٕٔٛی ٕٞچٙیٗ ثب ثیٕبسیٞبی دسثشداس٘ذ ٜپٛػت ،پؼتبٖ  ٚفتك ػشٚوبس داس٘ذ .آٖٞب ػٕذتبً
ثب ت ٝٙػشٚوبس داس٘ذ اص آ٘دب ؤ ٝتخللیٗ خشاحی ػٕٔٛی دس ثؼیبسی اص ٔشاوض د٘یب ،اِٚیٗ ػغح اسائ ٝخذٔبت ث ٝثیٕبساٖ تلبدفی ٚ
اٚسطا٘غٞبی تٟذیذوٙٙذ ٜحیبت ٔی ثبؿٙذ ،دأ ٝٙفؼبِیت ٞب  ٚتٛا٘بیی ؿبٖ ثؼیبس ٚػیغ اػت  ٚدس ٔٛالغ ِض ْٚلبدس ث ٝا٘دبْ
خشاحیٞبی اٚسطا٘غ سؿتٞٝبی دیٍش ٔب٘ٙذ خشاحیٞبی استٛپذی ،خشاحیٞبی ص٘بٖ ،خشاحیٞبی اٚسِٛٚطی ٚ ،دس ٔٛاسدی اص
خشاحیٞبی ٔغض  ٚا ػلبة ٘یض ٔیثبؿٙذ.
ٔتخللیٗ خشاحی ػٕٔٛی ث ٝایٗ ػجت ػٕٔٛی ٘بٔیذٔ ٜی ؿ٘ٛذ و ٝلبدس ث ٝخشاحی  ٕٝٞاػضبی ثذٖ ٔی ثبؿٙذ  ٚایٗ سؿت ٝتٟٙب
سؿت ٝاص سؿتٞٝبی تخللی خشاحی اػت و ٝدس آٖ اك َٛخشاحی آٔٛصؽ دادٔ ٜیؿٛد.

آشنایی عمومی با دوره:
دس ایٗ چشخؾ آٔٛصؿی وبسآٔٛصاٖ اص عشی ك ٔـبسوت دس اسائ ٝخذٔبت ػالٔت دس ػشكٞ ٝبی ٔشتجظ (ثیٕبسػتبٖ ،دسٔبٍ٘بٔ ،ٜشاوض
خذٔبت ػالٔت ،) . . . ،حضٛس دس خّؼبت آٔٛصؿی تؼییٗ ؿذٌ( ٜضاسؽ كجحٍبٞی ،سا٘ذٞبی ثبِیٙی ،دسٔبٍ٘بٟٞبی آٔٛصؿی )... ٚ
ٔغبِؼ ٝفشدی تٛإ٘ٙذی الصْ ثشای ا٘دبْ ٔؼتمُ خذٔبت ٔشتجظ ثب ایٗ ثخؾ سا دس حیغ ٝعت ػٕٔٛی ٔتٙبػت ثب ػٙذ تٛإ٘ٙذی
ٞبی ٔٛسد ا٘تظبس اص پضؿىبٖ ػٕٔٛی وؼت ٔی وٙٙذ.
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مروری بر عناوین دوره:
ػالئن ٍ ؼکبیبت ؼبیغ در ایي ثخػ
تٛدٌ ٜشدٖ

تشؿح پؼتبٖ

تٛد ٜؿىٓ

تٛد ٜوـبِ ٝساٖ

دسد ٔضٔٗ ؿىٓ

تٛد ٜپؼتبٖ

دیغ فبطی

اػتفشاؽ  ٚتٟٛع

یشلبٖ ا٘ؼذادی

دسد حبد ؿىٓ

دسد پؼتبٖ

٘ذ َٚتیشٚئیذ

پّٛساَ افیٛطٖ

اختالَ دفغ ٔذفٛع

خ٘ٛشیضی ٌٛاسؿی اتؼبع ؿىٓ

دسد ٔمؼذ

خبسؽ ٔمؼذ

فٛلب٘ی (ٕٞبتٕض )
پب دسد حبد ا٘ذاْ خ٘ٛشیضی ٌٛاسؿی دسد ٔضٔٗ ا٘ذاْ ِٙفبد٘ ٛپبتی ٘ٛاحی ػذْ دفغ ٌبص ٚ
ٍِٙؾ
ٔذفٛع
تحتب٘ی ثب تٛخ ٝث ٝتحتب٘ی (خ٘ٛشیضی ) تحتب٘ی ثب تٛخ ٝثٌ ٝشدٖ،آٌضیالٚ
(والدیىبػی) ٖٛ
ٔـىالت ػشٚلی

ٔـىالت ػشٚلی

اص ٔمؼذ

وـبِ ٝساٖ

اهذاف یادگیری:
در پبیبى ایي چرخػ آهَزؼی کبرآهَز ثبیذ ثتَاًذ9
 - 1ثب ٔشاخؼبٖ ،ثیٕبساٖ ،وبسوٙبٖ  ٚػبیش اػضبی تیٓ ػالٔت ث٘ ٝح ٛؿبیؼت ٝاستجبط ثشلشاس وٙذ ٚ ٚیظٌی ٞبی سفتبس حشف ٝای ٔٙبػت
سا دس تؼبٔالت خٛد ث٘ ٝحٔ ٛغّٛة ٘ـبٖ دٞذ.
 - 2اص ثیٕبس ٔجتال ث ٝػالئٓ  ٚؿىبیبت ؿبیغ ٔ ٟٓٔ ٚشتجظ ثب ایٗ ثخؾ (فْرظت پیَظت) ؿشح حبَ ثٍیشدٔ ،ؼبیٙبت فیضیىی الصْ
سا ا٘دبْ دٞذ ،تـخیق ٞبی افتشالی ٔ ٟٓسا ٔغشح وٙذ  ٚتـخیق ٘ ٚحٔ ٜٛذیشیت ٔـىُ ثیٕبس سا پیـٟٙبد دٞذ.
ٔ - 3ـىالت ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝثیٕبسیٟبی ؿبیغ ٔ ٟٓٔ ٚشتجظ ثب ایٗ ثخؾ (فْرظت پیَظت) سا ؿٙبػبیی وٙذ ،ثشاػبع ؿٛاٞذ
ػّٕی ٌ ٚبیذالیٟٙبی ثٔٛی ،دس ٔٛسد الذأبت پیـٍیشی ،دسٔبٖ  ٚتٛا٘جخـی ثیٕبس دس حذ ٔٛسد ا٘تظبس اص پضؿه ػٕٔٛی اػتذالَ ٚ
پیـٟٙبد ٕ٘بیذ  ٚدس ٔذیشیت ٔـىُ ثیٕبس ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبی ثخؾ صیش ٘ظش ػغٛح ثبالتش (ٔغبثك ضٛاثظ ثخؾ)ٔـبسوت وٙذ.
 - 4پشٚػیدشٞبی ضشٚسی ٔشتجظ ثب ایٗ ثخؾ (فْرظت پیَظت ) سا ثب سػبیت اك َٛایٕٙی ثیٕبس  ٚتحت ٘ظبست ٔٙبػت ػغٛح
ثبالتش ( ٔغبثك ضٛاثظ ثخؾ) آٔٛصؽ ثجیٙذ *.دس عی ایٗ چشخؾ الصْ اػت آصٔبیـ ٟب  ٚسٚؿٟبی تـخیلی سایح داسای وبسثشد دس
حیغ ٝفؼبِیت ثبِیٙی پضؿه ػٕٔٛی٘ ٚ ،ح ٜٛدسخٛاػت  ٚتفؼیش ٘تبیح ایٗ آصٔبیـٟب  ٚسٚؿٟب دس اختالالت  ٚثیٕبسیٟبی ؿبیغ خشاحی
آٔٛصؽ داد ٜؿٛد.
** دس ایٗ چشخؾ آٔٛصؿی وبسآٔٛص ثبیذ اص عشیك حضٛس دس سا٘ذٞبی ثبِیٙی ،دسٔبٍ٘بٟٞبی آٔٛصؿی  ٚا٘دبْ تىبِیف فشدی ٌ ٚشٞٚی
ث ٝاٞذاف ٔـخق ؿذ ٜدػت یبثذ.ثشای تبٔیٗ دا٘ؾ ٘ظشی والػٟبی آٔٛصؽ ٘ظشی ٔٛسد ٘یبص ثشٌضاس ؿٛد.
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فؼبِیتٟبی یبدٌیشی ایٗ ثخؾ ثبیذ تشویت ٔتٛاص٘ی اص آٔٛصؽ ثش ثبِیٗ ثیٕبسٔ ،غبِؼ ٝفشدی  ٚثحث ٌشٞٚی ،اسائٛٔ ٝاسد ثیٕبسی ،ا٘دبْ
پشٚػیدشٞبی ػٕ ّی تحت ٘ظبست اػتبد ،ؿشوت دس خّؼبت آٔٛصؿی ٌش ،ٜٚسا ؿبُٔ ؿٛد.
صٔبٖ ثٙذی  ٚتشویت ایٗ فؼبِیتٟب  ٚػشكٞ ٝبی ٔٛسد ٘یبص ثشای ٞش فؼبِیت (اػٓ اص ثیٕبسػتبٖ ،اتبق ػُٕ ،دسٔبٍ٘بٔ ،ٜشاوض خذٔبت
ػالٔت ،آصٔبیـٍب ،ٜاٚسطا٘غٔ ،شوض یبدٌیشی ٟٔبستٟبی ثبِیٙی  ) Skill Labدس سإٙٞبی یبدٌیشی ثبِیٙی Clinical Study Guide
ٕٞب ًٙٞثب اػتب٘ذاسدٞبی اػالْ ؿذ ٜاص ػٛی دثیشخب٘ ٝؿٛسای آٔٛصؽ پضؿىی ػٕٔٛی تٛػظ ٞش دا٘ـىذ ٜپضؿىی تؼییٗ ٔی ؿٛد.
کذ درض
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ًبم درض

ثیٕبسیٟبی خشاحی ػٕٔٛی

هرحلِ ارائِ

وبسآٔٛصی

پیػ ًیبز9

_

ًَع درض

٘ظشی

هذت آهَزغ

 85ػبػت

ّذف ّبی کلی

در پبیبى ایي درض،داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ ( ثر اظبض فْرظت پیَظت)9
الف)در هَاجِْ ثب ّر یک از ػالئن ٍ ؼکبیبت ؼبیغ ٍ هْن9
 -1تؼشیف آٖ سا ثیبٖ وٙذ.
 -2ؿشح حبَ وبُٔ اص ثیٕبس اخز ٕ٘بیذ
ٔ - 3ؼبیٙبت فیضیىی الصْ ( ) focused history taking and physical examثشای سٚیىشد ث ٝآٖ سا ؿشح
دٞذ.
 - 4تـخیق ٞبی افتشالی ٔ ٟٓسا ٔغشح وٙذ ٌ ٚبٟٔبی ضشٚسی ثشای سػیذٖ ث ٝتـخیق ٔ ٚذیشیت ٔـىُ ثیٕبس سا
پیـٟٙبد دٞذ.
ة) در هَردثیوبریْبی ؼبیغ ٍ هْن9
 - 1تؼشیف ،اتیِٛٛطی ٚ ،اپیذٔیِٛٛطی ثیٕبسی سا ؿشح دٞذ.
ٔ - 2ـىالت ثیٕبساٖ ٔجتال ث ٝثیٕبسی ٟبی ؿبیغ  ٟٓٔ ٚسا تٛضیح دٞذ.
 - 3سٚؿٟبی تـخیق ثیٕبسی سا ؿشح دٞذ.
ٕٟٔ - 4تشیٗ الذأبت پیـٍیشی دس ػغٛح ٔختّفٔ ،ـتُٕ ثش دسٔبٖ  ٚتٛا٘جخـی ثیٕبس سا ثش اػبع ؿٛاٞذ ػّٕی ٚ
ٌبیذالیٟٙبی ثٔٛی دس حذ ٔٛسد ا٘تظبس اص پضؿه ػٕٔٛی تٛضیح دٞذ.
 - 5دس ٔٛاخ ٟٝثب ػٙبسی ٛیب ؿشح ٔ ٛاسد ثیٕبساٖ ٔشتجظ ثب ایٗ ثیٕبسیٟب ،دا٘ؾ آٔٛخت ٝؿذ ٜسا ثشای اػتذالَ ثبِیٙی ٚ
پیـٟٙبد سٚیىشدٞبی تـخیلی یب دسٔب٘ی ث ٝوبس ثٙذد.
ج) ًعجت ثِ هعبئل هْوی کِ هراػبت آى در هحیط ثبلیٌی ایي حیطِ ضرٍرت دارد تَجِ کٌذ.

ؼرح ثعتِ

دس ایٗ دسع،دا٘ـد ٛثبیذ اص عشیك حضٛس دس والع دسعٔ ،شوض یبدٌیشی ٟٔبستٟبی ثبِیٙی ،Skill Labوبسٌبٜ
آٔٛصؿی ٚ ،ا٘دبْ تىبِیف فشدی ٌ ٚشٞٚی ث ٝاٞذاف ٔـخق دػت یبثذ.

فؼبلیت ّبی

فؼبِیتٟبی یبدٌیشی ایٗ دسع ثبیذ تشویت ٔتٛاص٘ی اص آٔٛصؽ ٘ظشیٔ ،غبِؼ ٝفشدی  ٚثحث ٌشٞٚی ،ثشسػی ٔٛاسد

آهَزؼی9

آهَزؼی9

ثیٕبسی ٚ ،ا٘د بْ ػبیش تىبِیف یبدٌیشی سا ؿبُٔ ؿٛد.
صٔبٖ ثٙذی  ٚتشویت ایٗ فؼبِیتٟب  ٚػشكٞ ٝبی ٔٛسد ٘یبص ثشای ٞش فؼبِیت (اػٓ اص والع دسعٔ ،شوض یبدٌیشی
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ٟٔبستٟبی ثبِیٙی  ٚ ،Skill Labػشكٞ ٝبی ثبِیٙی ،دس سإٙٞبی یبدٌیشی ٕٞ Study Guideب ًٙٞثب
اػتب٘ذاسدٞبی اػالْ ؿذ ٜاص ػٛی دثیش خب٘ ٝؿٛسای آٔٛصؽ پضؿىی ػٕٔٛی تٛػظ ٞش دا٘ـىذ ٜپضؿىی تؼییٗ ٔی
ؿٛد.
تَضیحبت

* ثب تٛخ ٝث ٝؿشایظ ٔتفبٚت آٔٛصؽ ثبِیٙی دس دا٘ـىذٞ ٜبی ٔختّف ،الصْ اػت سإٙٞبی یبدٌیشی ثبِیٙی ٔغبثك ػٙذ
تٛإ٘ٙذی ٞبی ٔٛسد ا٘تظبس دا٘ؾ آٔٛختٍبٖ دٚس ٜدوتشای پضؿىی ػٕٔٛی  ٚثب دس٘ظ ش ٌشفتٗ اػتب٘ذاسدٞبی اػالْ ؿذ ٜاص ػٛی
دثیشخب٘ ٝؿٛسای آٔٛصؽ پضؿىی ػٕٔٛی ٚصاست ثٟذاؿت دسٔبٖ ٚآٔٛصؽ پضؿىی تٛػظ دا٘ـىذ ٜپضؿىی تذٚیٗ  ٚدس اختیبس
فشاٌیشاٖ لشاس ٌیشد.
** ٔیضاٖ  ٚصٔبٖ اسائ ٝوالػٟبی ٘ظشی ٘جبیذ ث٘ ٝحٛی ثبؿذ و ٝیبدٌیشی ثبِیٙی دا٘ـد ٛسا ٔختُ وٙذ.
** *الصْ اػت سٚؽ ٞب  ٚثش٘بٔ ٝآٔٛصؽ  ٚاسصیبثی دا٘ـد ٛثش اػبع اك َٛػّٕی ٔٙبػت تٛػظ ٌش ٜٚآٔٛصؿی تؼییٗ ،اػالْ ٚ
اخشا ؿٛد.تبییذ ثش٘بٔ٘ ،ٝظبست ثش اخشا ٚاسصؿیبثی ثش٘بٔ ٝثش ػٟذ ٜدا٘ـىذ ٜپضؿىی اػت.

ضرٍری

ظٌذرم ّب ٍ ثیوبری ّبی هْن در ایي ثخػ9
هَارد الساهی ()Must Know
 .1ؿٛن
 .2ػٛختٍی
 .3ؿىٓ حبد خشاحی
.4تشٔٚب
هَارد ترجیحی ()Better to Know
 . 1وبسػٙیٔ ْٛشی
 . 3ثیٕبسیٟبی دیٛستیىٛالس
 . 4ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ پؼتبٖ
 . 5ثیٕبسی ٞبی تیشٚییذ  ٚپبساتیشٚئیذ
 . 6ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ سٚد ٜثضسي
 . 7ػشعبٖ ٔؼذٜ

پیش نیاز:
 خٟت ٌزسا٘ذٖ ٔٛفك ایٗ دٚس ،ٜالصْ اػت ٔشٚسی ثش  clinicalآ٘بتٔٛی ،فیضیِٛٛطی  ٚپبتِٛٛطی ث ذٖ  ٚآٔٛختٞ ٝبی دٚسٜ
ػٕیِٛٛطی داؿت ٝثبؿیذٙٔ .بثؼی و ٝدس ساػتبی سػیذٖ ث ٝایٗ اٞذاف دس دػتشع  ٚوٕه وٙٙذٞ ٜؼتٙذ ث ٝؿشح صیش ٔی
ثبؿذ:
ؿٛاستض

الس٘غ

ػبثیؼتٖٛ
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ؿشح حبَ ٌیشی ثبسثبساثیتض

ٌ زسا٘ذٖ دٚس ٜػٕیِٛٛطی  ٚفیضیٛپبتِٛٛطی
ػال ٜٚثش ٔٛاسد فٛق ٔغبِؼ ٝػبیش سفش٘غ ٞبی ٔؼتجش  ٚوتت ٔٛخٛد دس وتبثخب٘ ٝدا٘ـٍب ٚ ٜػبیت ٞبی ٔؼتجش ػّٕی Up-to- ٚ
٘ dateیض ساٍٞـب خٛاٞذ ثٛد.

جذول زمانبنذی:

گسارغ
ایبم ّفتِ

صجحگبّی7921

–

6921
ؼٌجِ

یکؽٌجِ

دٍؼٌجِ

دکتر ؼیریسدی
دکتر اًتظبری

دکتر فالح ()7 – 8

دکتر هحوذی

دکتر کبرگر

دکتر هحوذزارع
دکتر ػوَیی

ظِ ؼٌجِ دکتر حیراًی زادُ
جراحی پالظتیک

پٌجؽٌجِ

صذٍقی
دکتر هیرغٌی زادُ

دکتر هیرغٌی زادُ

چْبرؼٌجِ

درهبًگبُ

ؼْیذ

دکتر کبرگر
دکتر طجبطجبیی
شٍرًبل کالة ظبػت 01
8-

راًذ ثخػ

اتبق ػول ؼْیذ صذٍقی
دکتر کبرگر ،دکتر ػوَئی ،دکتر
اًتظبری

دکتر ؼیریسدی

دکترؼیریسدی  ،دکتر زارع  ،دکتر
دکتر اًتظبری

هیرغٌی زادُ،
دکتر اًتظبری
دکتر کبرگر  ،دکتر ػوَیی،

دکتر دکتر

دکتر حیراًی زادُ هیرغٌی زادُ،
دکتر اًتظبری ،دکتر فالح (ػصر)
دکتر ػوَیی( - 01دکترؼیریسدی ،دکتر کبرگر  ،دکتر
حیراًی زادُ،

)7

دکتر زارع( )01 - 01دکتر اًتظبری ،دکتر فالح (صجح)
دکترزارع ،دکتر ػوَئی  ،دکتر اًتظبری،

دکتر ؼیریسدی

دکتر فالح (صجح)
-

دکتر ػوَیی

هحوذزارع
دکترػوَیی
دکتر هیرغٌی
زادُ
دکتر کبرگر
جلعِ

هبّبًِ

گرٍُ

جراحی

ظبػت 01 - 00
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مراکس آموزشی:
 - 1ثیٕبسػتبٖ ؿٟیذكذٚلی
 - 2ثیٕبسػتبٖ ؿٟیذ سٖٕٛٙٞ
 - 3ثیٕبسػتبٖ افـبس

راهبرد یادگیری :
اػتشاتظی آٔٛصؿی دس ایٗ ثخؾ دا٘ـدٔ ٛحٛسی اػت و ٝعی آٖ اص وبسآٔٛص ا٘تظبس ٔی سٚد ث ٝكٛست فؼبَ دس فشایٙذ آٔٛصؽ
ٔـبسوت داؿت ٝثبؿذ.
ػال ٜٚثش ایٗ اص اػتشاتظی ٔج تٙی ثش حُ ٔؼئّ ٝاػتفبدٔ ٜی ؿٛد و ٝعی آٖ ٔٛاسد یب ثیٕبساٖ ثؼتشی  ٚدسٔبٍ٘بٞی ث ٝوبسآٔٛص ٔؼشفی
 ٚایـبٖ ثبیذ ثشای یبفتٗ ساٞىبس تـخیلی یب دسٔب٘ی ث ٝخؼتد ٛثپشداصد  ٚدس ٌشٟٞٚبی وٛچه ،چٍٍ٘ٛی حُ ٔؼئّ ٝسا فشا ثٍیشد.

فرصت یادگیری :
دس ایٗ ثخؾ اص عشق صیش فشكت یبدٌیشی ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی خشاحی سا خٛاٞیذ داؿت:
.0گسارغ صجحگبّی 9وبسآٔٛص ثبیذ دس والع ٌضاسؽ كجحٍبٞی ساع ػبػت اػالْ ؿذ ٜحضٛس فؼبَ داؿت ٝثبؿذ  ٚحتی
االٔىبٖ دس ٔٛسد ویغ ٔؼشفی ؿذ،ٜثحث  ٚتجبدَ ٘ظش داؿت ٝثبؿذ
 .1ارائِ کٌفراًط رٍزاًِ تٕبٔی وبسآٔٛصاٖ ٔٛظف ث ٝاسائ ٝوٙفشا٘غ دس دٚس ٜآٔٛصؿی خٛد ثش اػبع ثیٕبسی ٞبی ؿبیغ دس
ثخؾ خشاحی عجك ثش٘بٔ ٝسیضی دػتیبساٖ ٔی ثبؿٙذ و ٝؿبُٔ تٟی ٝپبٚسپٛیٙت  ٚآٔبدٌی وبُٔ وبسآٔٛص ٔی ثبؿذ .الصْ ث ٝروش
اػت حضٛس وّی ٝوبسآٔٛصاٖ دس ایٗ وٙفشا٘غ اِضأی ٔی ثبؿذ.
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 .2ثرخَرد ثب ثیوبراى ثعتری در ثخػ ٍ ثیوبراى ظرپبیی هراجؼِ کٌٌذُ ثِ درهبًگبُ 9ؿٕب دس ایٗ چشخؾ آهَزؼی
سٚؽ ؿشح حبَ ٌیشی ٔٙبػت  ٚا٘دبْ ٔؼبی ٝٙثبِیٙی دلیك ،عشح تـخیلی افتشالی  ٚاپشٚذ تـخیلی كحیح ث ٝثیٕبسیٟب سا فشا
ٔی ٌیشی ذ .تٕبٔی ایٗ ٔشاحُ تحت ٘ظبست ٔؼتمیٓ دػتیبس ثخؾ ا٘دبْ ٔی ؿٛد  ٚسفغ اؿىب الت احتٕبِی دس سا٘ذ ثبِیٙی ٚ
ٚیضیت ٟ٘بیی تٛػظ اتٙذیٔ ًٙشثٛع ٝكٛست ٔی ٌیشد .الصْ ث ٝروش اػت ؿٕب ٔٛظف ث ٝپیٍیشی دلیك سٚصا٘ ٝثیٕبس ثؼتشی تب
تؼییٗ تىّیف ؿذٖ آٟ٘ب ٔی ثبؿیذ.
 .3ؼرکت در جلعبت  9Case Reportدس آٖ ویغ ٞبی خذیذ  ٚخبِت ٔؼشفی ؿذٔ ،ٜؼتٙذات  ٚآصٔبیـبت اسائ ٚ ٝدس ٔٛسد
اپشٚذ تـخیلی  ٚدسٔب٘ی ایـبٖ ثحث ٌ ٚفتٍ ٛخٛاٞذ ؿذ .ثؼیبسی اص ایٗ خّؼبت ثیٗ ٌشٞٚی  ٚثب حضٛس اػبتیذ ػبیش ٌشٟٞٚبی
آٔٛصؿی اص خّٕ ٝسادیِٛٛطیٌٛ ،اسؽ ،داخّی ،سی ،ٝپبتِٛٛطی ،سادیٛتشاپی  ... ٚدس كٛست ِض ْٚثشٌضاس ٔی ؿٛد.
 .4ؼرکت در جلعبت شٍرًبل کالة 9دس ایٗ خّؼبت اثتذا یه ویغ چبِؾ ثشاٍ٘یض و ٝدػتیبس ثخؾ لجالً ثب آٖ ثشخٛسد ٕ٘ٛدٜ
اػت ٔغشح ٔی ٌشدد PICO .اسائ ٝؿذ ،ٜسٚؽ ػشذ دػتیبس خٟت دػتیبثی ث ٝپبػخ تٛػظ ایـبٖ ثیبٖ ٔی ؿٛد  ٚدس ٟ٘بیت ٔشتجظ
تشیٗ ٔمبِ ٝدس ٔٛسد آٖ ث ٝآ٘بِیض  ٚثحث ٌزاؿ تٔ ٝی ؿٛد  ٚػپغ ثش اػبع ػشذ ٞبی ا٘دبْ ؿذ٘ ٚ ٜتبیح ٔغبِؼبت ،ساٞىبس ٔٙبػت
خٟت ثشخٛسد ثب آٖ ویغ ػٙبسی ٛاسائٔ ٝی ؿٛد.

تکالیف آموزشی:
-

تحّیُ ویغ دس ٌضاسؽ كجحٍبٞی

-

تىٕیُ الي ثٛن ثشاػبع ویغ ٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ثخـٟبی ٔشثٛع ٚ ٝدسٔبٍ٘ب ٚ ٜالذأبت ٔذاخٌّ ٝش و ٝث ٝكٛست
ٔؼتمُ یب وٕه ث ٝدػتیبس خشاحی ٔی ثبؿذ.

-

حضٛس فؼبَ دس وـیه ٞب 7 ،وـیه دس ٔبٜ

-

حضٛس فؼبَ دس سا٘ذٞبی آٔٛصؿی

-

اسائ ٝوٙفشا٘ؼٟبی سٚصا٘ٝ

-

حضٛس فؼبَ دس دسٔبٍ٘ب ٜآٔٛصؿی

-

حضٛس دس اتبق ػُٕ
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ظٌبریَ
 - 1خٛاٖ  25ػبِ ٝای ثب دسد ؿىٓ اص ؿت ٌزؿتٔ ٝشاخؼ ٝوشد ٜاػت WBC = 8500 .ثٛد ٜاػت  ٚػٌٛ٘ٛشافی ؿىٓ
٘ىت ٝای ٘ذاسد .دس ٔؼبی ٝٙتٙذس٘غ  ٚسیجب٘ذ تٙذس٘غ دس ٘بحیٔ ٝه ثٛس٘ی داسد .الذاْ ٔٙبػت ؿٕب ثؼذ اص ثؼتشی وذاْ
اػت؟
اِف) ٔ CBCدذد
ة) ػٌٛ٘ٛشافی ٍِٗ
ج) چه CRP
د) ا٘دبْ ػُٕ خشاحی
 - 2ثیٕبس خب٘ٓ  35ػبِ ٝو ٝثب دسد ؿىٓ  ٚتٟٛع  ٚاػتفشاؽ  ٚػذْ دفغ ٌبص ٔ ٚذفٛع ٔشاخؼ ٝوشد ٜػت .ثیٕبس ػبثمٝ
ػضاسیٗ ثب ثشؽ ٔیذالیٗ ٔ 4ب ٜلجُ سا روش ٔی وٙذ .دس ٔؼبی ٝٙؿىٓ ٔتؼغ اػت ٚ .تٙذس٘غ اعشاف ٘بف داسد .وذاْ یه اص
الذأبت تـخیلی صیش کوتریي وٕه سا خٟت تـخیق ٔی وٙذ؟
اِف) ٌشافی ایؼتبد ٜؿىٓ
ة) ػٌٛ٘ٛشافی ؿىٓ ٍِٗ ٚ
ج) ٌشافی خٛاثیذ ٜؿىٓ
د)  CTاػىٗ ؿىٓ  ٍِٗ ٚثب وٙتشاػت

ارزیابی :
دا٘ـدٛی ٌشأی ؿٕب دس پبیبٖ ایٗ دٚس ٜثب أتحبٖ تئٛسی و ٝث ٝكٛست ػٛاالت چٟبس ٌضی ٝٙای ٔی ثبؿذ  ٚأتحبٖ  KFاسصیبثی
خٛاٞیذ ؿذ .ضٕٙبً دس پبیبٖ ثخؾ تىٕیُ  ٚاسائ ٝالي ثٛن ٞب (ویغ ٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاص ٘ظش تـخیق ٔ ٚذیشیت ) ٘یض اِضأیؼت.
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رئَض هطبلت درض ًظری ثیوبریْبی جراحی ػوَهی
اِف) ثشخٛسد ثب ػالئٓ  ٚؿىبیبت ؿبیغ دس ثیٕبسیٟبی خشاحی:
 .1دیغ فبطی
 .2تٛدٞ ٜبی ػش ٌ ٚشدٖ
ٔ .3ـىالت ؿبیغ پؼتبٖ:تٛد ،ٜدسد ،تشؿح
 .4اػتفشاؽ  ٚتٟٛع
 .5دسد حبد ٔ ٚضٔٗ ؿىٓ
 .6تٛد ٜؿىٓ  ٚوـبِ ٝساٖ
 .7یشلبٖ ا٘ؼذادی
 .8خ٘ٛشیضی ٌٛاسؿی (فٛلب٘ی  ٚتحتب٘ی)
ٍِٙ .9ؾ پب (والدیىبػی) ٖٛ
 .11دسد حبد ا٘ذاْ تحتب٘ی ثب تٛخ ٝثٔ ٝـىالت ػشٚلی
 .11دسد ٔضٔٗ ا٘ذاْ تحتب٘ی ثب تٛخ ٝثٔ ٝـىالت ػشٚلی
٘ .12ذ َٚتیشٚئیذ
ِٙ .13فبد٘ ٛپبتی ٘ٛاحی ٌشدٖ،آٌضیال ٚوـبِ ٝساٖ
 .14پّٛساَ افیٛطٖ
 .15اختالَ دفغ ٔذفٛع
 .16ؿىبیبت ؿبیغ آ٘ٛسوتبَ (دسد  ٚخبسؽ ٔمؼذ)
 .17ؿٛن
 .18ػٛختٍی
ة) ثیوبری ّبی ؼبیغ ٍ هْن در جراحی ػوَهی
 .19ػشعبٖ ٔؼذٜ
 .21آپب٘ذیؼت حبد
 .21ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ سٚد ٜثضسي
 .22ثیٕبسی ٞبی خٛؽ خیٓ سٚد ٜوٛچه  ٚسٚد ٜثضسي  ٚآ٘ٛع
 .23ثیٕبسیٟبی پپتیه ٔؼذ ٚ ٜدٚاصدٓٞ
 .24پب٘ىشاتیت حبد ٔٚضٔٗ
 .25ا٘ؼذاد سٚدٜ
 .26فتك ٞبی خذاس ؿىٓ  ٚوـبِ ٝساٖ
 .27ثیٕبسیٟبی ٔدبسی كفشاٚی ثب تبویذ ثش ثیٕبسیٟبی ٘بؿی اص ػ ًٙویؼ ٝكفشا
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رئَض هطبلت درض ًظری ثیوبریْبی جراحی ػوَهی
.28
.29
.31
.31
.32

تٛدٞ ٜبی پب٘ىشاع ثب تبویذ ثش ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ پب٘ىشاع
ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ پؼتبٖ
ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ تیشٚئیذ ثب تبویذ ثش ٌٛاتش  ٚپشوبسی تیشٚئیذ
ثیٕبسیٟبی ثذخیٓ تیشٚئیذ
تٛدٞ ٜبی خٛؽ خیٓ  ٚثذخیٓ وجذ ثب تبویذ ثش ثیٕبسیٟبی ؿبیغ دس وـٛس

.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41

تشٔٚبی ٔبطٚس (اداسٔ ٜلذ ْٚثشاػبع آٔٛصٞ ٜبی )ATLS
اداس ٜآة ،اِىتشِٚیت  ٚاػیذ  ٚثبص دس ثیٕبساٖ خشاحی
اداس ٜثیٕبساٖ خشاحی لجُ  ٚثؼذ اص اػٕبَ خشاحی
خ٘ٛشیضی ٕٛٞ ٚػتبص خشاحی  ٚاك َٛا٘تمبَ خٖٛ
ٔشالجتٟبی حبد خشاحی
ػف٘ٛت ٞبی خشاحی
اداس ٜصخٓ ٞب  ٚتشٔیٓ صخٓ
سفالوغ ٔؼذ ٜثٔ ٝشی
ؿشح حبَ ٔ ٚؼبی ٝٙثیٕبس خشاحی ٔغض  ٚاػلبة

 .42سٚیىشد (دػت ٝثٙذی ،یبفتٞ ٝبی ػی تی ،اٚسطا٘ؼٟب)  ٚاداس ٜثیٕبس ٔجتال ث ٝتشٔٚبی خٕدٕHead Injury ٝ
 .43اداس ٜثیٕبس ٔجتال ث ٝتشٔٚبی ػت ٖٛفمشات**
 .44ثیٕبسیٟبی ػشٚلی ٔغض
*دثیشخب٘ ٝؿٛسای آٔٛصؽ پضؿىی ػٕٔٛی ٔی تٛا٘ذ فٟشػت ػالئٓ ٘ ٚـب٘ٞ ٝبی ؿبیغ ،ػٙذسْ ٞب  ٚثیٕبسی ٞبی ٔ ٚ ٟٓپشٚػیدشٞبی ضشٚسی دس
ایٗ ثخؾ سا دسٔمبعغ صٔب٘ی الصْ حؼت ضشٚست  ٚاِٛٚیتٟب ثب ٘ظش ٕٞ ٚبٍٙٞی ثٛسد پضؿىی ػٕٔٛی ٚدا٘ـىذٞ ٜبی پضؿىی تغییش دٞذ.
** ؿىؼتٍی ٞب  ٚدسسفتٍی ٞبی ػت ٖٛفمشات دس ثخؾ خشاحی ٔغض اػلبة آٔٛصؽ دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ.

مقررات بخش:
ؼرح ٍظبیف کبرٍرزاى جراحی ػوَهی
حضَر در ثخػ9
حضٛس دس ثخؾ خشاحی لجُ اص  6:11كجح یب صٚدتش اص آٖ عجك دػتیبس ٕٞبٖ ػشٚیغٚ ،یضیت ثیٕبساٖ  ٚدسج ػیش ثیٕبسی ثشای
تٕبٔی ثیٕبساٖ ػشٚیغ ٔشثٛع ٝلجُ اص وبسٚسص ٕٞبٖ ػشٚیغ.
حضٛس لجُ اص ػبػت  7:31كجح دس والع آٔٛصؽ خشاحی ثشای ؿشوت دس ٌضاسؽ كجحٍبٞی (حضٛس پغ اص ایٗ ػبػت تب لجُ اص
حضٛس اػتبد آٖ سٚص آصاد اػتِٚ ،ی دس وبس٘بٔ ٝا٘ضجبعی غیجت ٔٙظٛس ٔیـٛد .پغ اص حضٛس اػتبدٚ ،سٚد ث ٝوالع ٕٔٛٙع اػت).
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حضٛس فؼبَ دس ثخؾ خشاحی تب ػبػت  14ثشای وّی ٝوبسآٔٛصاٖ.
خشٚج اص ثخؾ خشاحی پیؾ اص صٔبٖ ٔمشس ،ثب ٕٞبٍٙٞی ػّؼّٔ ٝشاتت دػتیبسی اػت  ٚلجُ اص ٚیضیت اػتبد ٔشثٛع ،ٝخشٚج اص ثخؾ
حتی ثب ٕٞبٍٙٞی سصیذ٘ت ٕٔٛٙع اػت.
ٍظبیف درٍى ثخػ جراحی9
 - 1اخز ؿشح حبَ  ٚا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیضیىی وبُٔ ثشای وّی ٝثیٕبساٖ ثؼتشی دس ثخؾ خشاحی  ٚدسج دس پش٘ٚذ ٜثیٕبس  ٚتؼییٗ پالٖ
دسٔب٘ی.
 - 2دسج ػیش ثیٕبسی سٚصا٘ ٝدس پش٘ٚذ ٜثیٕبساٖ خشاحی (دس ثخؾ خشاحی ،ثخؾ ٔشالجتٟبی ٚیظ ٜیب ػبیش ثخـٟب) ،لجُ اص ٚیضیت
سٚصا٘ ٝثیٕبساٖ تٛػظ وبسٚسص آٖ ػشٚیغ ٘ ٚیض ٞش صٔبٖ اص ؿجب٘ ٝسٚص دس كٛست ٚیضیت ثیٕبساٖ ثذ حبَ یب تغییش دس ٚضؼیت ثیٕبساٖ.
 - 3حضٛس دس ٚیضیت  ٚسا٘ذ اػتبد ٔشثٛع ٚ ٝحضٛس دس سا٘ذ اػتبد ٔؼئ َٛآٔٛصؽ ٞش سٚص ٞفت ٝدس كٛست فشاغت اص ٚظبیف ٔح.ِٝٛ
ٛ٘ - 4ؿتٗ یبدداؿتٟبی ٔخلٛف آغبص  ٚپبیبٖ دٚس.) on and off service note( ٜ
 - 5حضٛس دس اتبق ػُٕ خشاحی عجك خذ َٚثٙذی آٔبد ٜؿذ ٜتٛػظ دػتیبساٖ خشاحی
- 6حضٛس دس دسٔبٍ٘ب ٜاػتبد ٔشثٛع ٝعجك ثش٘بٔ ٝاسای ٝؿذٜ
- 7آٔبد ٜوشدٖ وٙفشا٘غ  ٚاسای ٝآٖ ثب حضٛس  ٕٝٞوبسآٔٛصاٖ  ٚدػتیبس تؼییٗ ؿذٜ
ثرخَرد ثب ثیوبراى هراجؼِ کٌٌذُ ثِ اٍرشاًط9
حضٛس ثش ثبِیٗ ثیٕبساٖ اٚسطا٘غ ثش عجك ثش٘بٔ ٝوـیه اػالْ ؿذ ٚ ٜا٘دبْ الذأبت اِٚی ٚ ٝاخز ؿشححبَ وبُٔ ٔ ٚؼبی ٝٙفیضیىی
دلیك  ٚپیٍیشی س٘ٚذ دسٔبٖ تب تؼییٗ تىّیف ثیٕبس
اهَر آهَزؼی ٍ اًضجبطی9
سػبیت ٔمشسات داخّی ٌش ،ٜٚثخؾ ،ثیٕبسػتبٖ ،دا٘ـىذ ٚ ٜدا٘ـٍب ٚ ٜسػبیت ٔفبد آییٗ ٘ بٔٞ ٝب ٔ ٚمشسات اثالؽ ؿذ ٜاص ٚصاست
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ  ٚآٔٛصؽ پضؿىی.
اػتفبد ٜاص پٛؿؾ ٔلٛة  ٚحفظ ظبٞش آساػتٙٔ ٚ ٝبػت ثب ؿبٖ ثخؾ خشاحیٕٞ ٚ ،شا ٜداؿتٗ اتیىت ٍٙٞبْ حضٛس دس ثخؾ
خشاحی  ٚاٚسطا٘غ.
حضٛس فؼبَ دس دسٔبٍ٘ب ٜخشاحی پیؾ اص حضٛس اػتبد ٔشثٛع ٝدس سٚص تؼییٗ ؿذ ٚ ٜاخز ؿشح حبَ.
حضٛس فؼبَ دس وّی ٝثش٘بٔٞ ٝبی آٔٛصؿی ثخؾ خشاحی ٔب٘ٙذ وٙفشا٘ؼٟبی ػّٕی ،اتبلٟبی ػُٕ ،والػٟبی آٔٛصؿی  ٚغیش.ٜ
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وبُٔ وشدٖ الي ثٛن داسای ٔـخلبت وبُٔ ،ث ٝكٛست دلیك دس ٕٞبٖ وـیه یب ٕٞبٖ سٚص حضٛس دس دسٔبٍ٘ب ٜیب اسائ ٝوٙفشا٘غ.
تٟی ٝوٙفشا٘غ دس صٔبٖ ٔمشس اص ثیٗ ٔٛضٛػبت تؼییٗ ؿذ ٜث ٝكٛست سٚصا٘ ٝث ٝكٛست پبٚسپٛیٙت  ٚاص وتبثٟبی ٔشخغ خشاحی.
حضٛس فؼبَ دس سٚص وـیه تؼییٗ ؿذ ٜاص ػٛی ٌش ٜٚخشاحی  ٚػذْ خشٚج اص ثیٕبسػتبٖ دس ٔذت وـیه ضشٚسیؼت .تغییش تبسیخ
وـیه ث ٝكٛست ٔحذٚد  ٚتٟٙب دس كٛست ٔٛافمت وتجی ٔؼئٔ َٛؼتمیٓ وبسآٔٛصاٖ  ٚحذالُ  24ػبػت لجُ اص تبسیخ تؼییٗ ؿذٜ
أىب٘پزیش اػت.
تمؼیٓ ثٙذی صٔبٖ وـیه تٟٙب ثؼذ اص ػبػت  ٚ 24دسكٛست ػذْ ٚخٛد ثیٕبس ٘یبصٔٙذ پیٍیشی دس ثخؾ یب اٚسطا٘غ  ٚعجك ٘ظش
سصیذ٘ت وـیه  ٚثب تؼییٗ خب٘ـیٗ دس تٕبٔی تمؼیٕبت أىب٘پزیش اػت.
اػتفبد ٜاص ٔشخلی اػتحمبلی ،پیؾ اص سػیذٖ تبسیخ ٔٛسد ٘ظش ،پغ اص تؼییٗ خب٘ـیٗ  ٚدس كٛست ٔٛافمت پبییٙتشیٗ ػّؼّٔ ٝشاتت
دػتیبسی  ٚػپغ ٔٛافمت وتجی ٔؼئٔ َٛؼتمیٓ وبسآٔٛصاٖ  ،ثؼذ اص ثجت دس دفتش ٌش ٜٚخشاحی أىبٖ پزیش اػت.
تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد تخّفبت وبسآٔٛصاٖ  ٚوٛتبٞی دس ا٘دبْ ٚظبیف ٔح ٘ ٚ ،ِٝٛیض ٔٛاسد پیؾ ثیٙی ٘ـذ ٚ ٜخبسج اص ثٙذٞبی فٛق
ثشػٟذ ٜؿٛسای آٔٛصؿی ثخؾٌ ،ش ٜٚخشاحی  ٚیب دا٘ـىذ ٜػّ ْٛپضؿىی اػت.
تماس با پرسنل :
ؿٕب عی ایٗ دٚس ٜتحت ٘ظبست ٔؼتمیٓ اػبتیذ ثخؾ خشاحی  ،فؼبِیت آٔٛصؿی خٛاٞیذ داؿت:
ٔ - 1ذیشٌش :ٜٚدوتش ػؼیذ وبسٌش
ٔ - 2ؼب ٖٚآٔٛصؿی ٌش : ٜٚدوتش ػجذاِحٕیذ ػٕٛیی
 - 3سئیغ ثخؾ  :دوتش ٔحٕذ صاسع
ٔ - 4ؼب ٖٚپظٞٚـی ٌش : ٜٚدوتش ػّی فالح ٟٔشخشدی
 - 5وبسؿٙبع آٔٛصؽ ٌش ٜٚخشاحی  :آرس آة یبسabyar.azar@gmail.com ،
تّفٗ تٕبع 03531833332 :
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ظؼیذ کبرگر
پعت ظبزهبًی 9هذیر گرٍُ ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فلَؼیپ الپبرٍظکَپی از
اًگلعتبى
هرتجِ ػلوی 9اظتبد
ٍضؼیت اظتخذاهی 9رظوی توبم ٍقت
پعت الکترًٍیکsaeedkargar@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Saeed_Kargar 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی ،تلفي توبض 20722221
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر هحوذ زارع
پعت ظبزهبًی 9رئیط ثخػ جراحی ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی ٍ ػضَ ّیئت ػلوی
گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی
هرتجِ ػلوی 9داًؽیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9رظوی توبم ٍقت
پعت الکترًٍیکmohammadzare85@yahoo.com :
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Mohammad_Zare2 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ػجذالحویذ ػوَیی
پعت ظبزهبًی 9هؼبٍى آهَزؼی گرٍُ جراحی ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای فَق تخصصی جراحی اطفبل
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9پیوبًی
پعت الکترًٍیکab.amooee@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Abdolhamid_Amooie 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ظیذهصطفی ؼ یریسدی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی
هرتجِ ػلوی 9اظتبد
ٍضؼیت اظتخذاهی 9رظوی توبم ٍقت
پعت الکترًٍیکsmshiryazdi@gmail.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/SeyedMostafa_Shiryazd i 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ػلی فالح هْرجردی
پعت ظبزهبًی 9هؼبٍى پصٍّؽی گرٍُ جراحی ٍ ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فَق تخصص جراحی تَراکط
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت k
پعت الکترًٍیکalifallahmeh rjardi@gmail.com 9
رزٍهِ9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذصذٍقی ٍ ؼْیذرٌّوَى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر جوبل جؼفری ًذٍؼي
پعت ظبزهبًی 9رئیط ثخػ جراحی ثیوبرظتبى ؼْیذ رٌّوَى ٍ ػضَ ّیئت ػلوی
گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فلَؼیپ اًکَظرجری ٍ
تحصیالت تکویلی ثرظت ایتبلیب
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9پیوبًی
پعت الکترًٍیکjamalnedooshan@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Jamal_JafariNudoshan 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ رٌّوَى
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ًؼیوِ حیراًی زادُ
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ دٍرُ تکویلی جراحی ّبی
اًکَپالظتیک پعتبى از ایتبلیب
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9پیوبًی
پعت الکترًٍیکNaeime.Heiranizadeh@gmail.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Naeimeh_He iranizadeh 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی ٍ ؼْیذ رٌّوَى
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر هجیذ اًتظبری
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فلَؼیپ جراحی ّپبتَپبًکراتیک
ٍثیلیبری ٍ پیًَذ اػضبی داخل ؼکوی
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9رظوی توبم ٍقت
پعت الکترًٍیکMentezari12@gmail .com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Majid_Entezar i 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر احعبى هحوذی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکتر ای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فَق تخصص جراحی ػرٍق
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت k
پعت الکترًٍیکEhsan.mohamadi@yahoo.com 9
رزٍهِ9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ظیذهصطفی طجبطجبیی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت k
پعت الکترًٍیکDr_tabatabaei@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/SeyyedMostafa_Tabatabae i 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ رٌّوَى ٍ افؽبر
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر هحعي دّقبًی فیرٍزآثبدی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت k
پعت الکترًٍیکDr.mohsendehghani@gmail @ yahoo.com :
رزٍهِ9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ رٌّوَى ،افؽبر ٍ ؼْیذثْؽتی تفت
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ظیذهحوذحعیي هَظَی ثیَکی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت k
پعت الکترًٍیکtxhossein@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir /Mohammadhossein_MoosaviBiok i :
هحل کبر 9ثیوبرظتبى افؽبر
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر هحوذرضب ًیک تجبر
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فَق تخصص جراحی پالظتیک ٍ
ترهیوی
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9پیوبًی
پعت الکترًٍیکnictabar@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/SeyedMohammadReza_Niktabar :
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْذای هحراة
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر اثَالفضل فبتحی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَ هی ٍ فَق تخصص جراحی پالظتیک ٍ
ترهیوی
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت k
پعت الکترًٍیکdr.fatehi80@yahoo.com 9
رزٍهِ9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْذای هحراة
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ؼْریبر هبلی
پعت ظ بزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فَق تخصص جراح قلت ٍ ػرٍق
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9پیوبًی
پعت الکترًٍیکMalishahriar4@gmail.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Shahriar_Mal i :
هحل کبر 9ثیوبرظتبى افؽبر
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ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر هْذی حذادزادُ ًیری
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فَق تخصص جراح قلت ٍ ػرٍق
ٍ فلَؼیپ ترهین دریچِ
هرتجِ ػلوی 9داًؽیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9رظوی آزهبیؽی
پعت الکترًٍیکMehad51@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Mehdi_Hadadzadeh 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی ٍ افؽبر
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر ظیذجلیل هیرحعیٌی
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی ػوَهی ٍ فَق تخصص جراح قلت ٍ ػرٍق،
فلَؼیپ پیًَذ قلت ٍ ػرٍق از اًگلعتبى
هرتجِ ػلوی 9اظتبد
ٍضؼیت اظتخذاهی 9رظوی قطؼی
پعت الکترًٍیکmirhosseinidr@gmail.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/SeyedJalil_Mirhossein i 9
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذ صذٍقی ٍ افؽبر
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 9دکتر احعبى ضیبیی ثیذُ
پعت ظبزهبًی 9ػضَ ّیئت ػلوی گرٍُ جراحی
هذرک تحصیلی 9دکترای تخصصی جراحی هغس ٍ اػصبة
هرتجِ ػلوی 9اظتبدیبر
ٍضؼیت اظتخذاهی 9ضریت K
پعت الکترًٍیکehsanziaeii@yahoo.com 9
رزٍهِhttps://isid.research.ac.ir/Ehsan_ZiaeiiBide :
هحل کبر 9ثیوبرظتبى ؼْیذرٌّوَى
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نظر شخصی مولف :
دا٘ـدٛی ػضیض ،ؿٕب دس پبیبٖ ایٗ ثخؾ الصْ اػت ثب تٛخ ٝث ٝیبدٌیشی آ٘بتٔٛی  ٚفیضیِٛٛطی دس دٚسٞ ٜبی لجّی ثٕٞ ٝشا ٜاػتبد ٚ
سصیذ٘ت عشیم  ٝاخز ؿشح حبَٔ ،ؼبی ٝٙثبِیٙی  ٚسٚیىشد ث ٝثیٕبسیٟبی خشاحی سا فشا ٌیشیذ .اصػٛی دیٍش تٛكیٔ ٝیـٛد اص أىب٘بت
أٛصؿی اػىیُ ِت  ٚؿشوت دس ثش٘بٔٞ ٝبی ثبصآٔٛصی ٔشثٛط ثٌ ٝشٔ ٚ ٜٚـبٞذ ٜفیّٕٟبی آٔٛصؿی ٘یض ثٟشٙٔ ٜذ ؿٛیذ.
ضٕٙبً ؿٕب دس ایٗ دٚس ٜثبیذ ثیبٔٛصیذ و ٝتؼذادی اص ثیٕبساٖ دس ٔشاحُ خبف اص تـخیق ،دسٔبٖ یب ثشٚص ػٛاسم ٘یبص ث ٝاسخبع ثٝ
ٔتخلق یب فٛق تخلق ٔشثٛع ٝداس٘ذ  ٚثبیذ لجُ اص ثٛخٛد آٔذٖ چبِؾ خذی ثشای ایـبٖ ،اسخبع كٛست ٌیشد.

منابع برای مطالعه بیشتر:



Up to Date 2020
ٔدّ ٝخشاحبٖ ایؼبتیغ (خبٔؼ ٝخشاحبٖ ایشاٖ ؿبخ ٝاػتبٖ یضد)



اػتفبد ٜاص ػبیت ٞبی ٔؼتجش ٔشثٛع ٝث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ teach me surgery

هٌبثغ درظی9
ؿٛاستض
الس٘غ
ػبثیؼتٖٛ
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