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 بسمو تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعو آموزش

  course planتزهی  دّرٍ  طزح 

                                                       دًذاًپشػکی داًؼکذٍ*

*                                    پزیْ ّ پزّتش  *گزٍّ آهْسػی: 

 1044-1041اّل :لیًیوظبل تحصی

                                                                                   ایوپلٌت ًظزی                                                                   ػٌْاى درص: *

                    کذ درص:*

                                                                دکتزی  همطغ : *

                                              دًذاًپشػکیرػتَ تحصیلي : *

   15/7-15/8رّسُبی چِبرػٌجَ سهبى ثزگشاري: *

    : داًؼکذٍ دًذاًپشػکیثزگشاری  هحل* 

                                                        اّاحذ ًظزی:  تؼذاد ّاحذ* 

                                                    ًظزیًْع ّاحذ:    *

                                   جلظَ 14  تؼذاد جلظبت:  *

                                                   ًفز  74 تؼذاد فزاگیزاى: *

                     ًذاردپیغ ًیبس یب ُن ًیبس: *

 احوذی ًیب -صفزی –هیزسایی  -پْری –فخبری  هذرطیي: ًبم 

                                         دکتز احوذی ًیبهظّْل درص: ًبم 

  چِبرػٌجَ ُبرّسُبی توبص ثب هظئْل درص: 

                                                داًؼکذٍ دًذاًپشػکی  آدرص دفتز: 

  تلفي:

 dr_ahmadinia45@YAHOO.COM :پظت الکتزًّیک
هاْارد کابرثزد ّ هٌاغ  آػٌبیی داًؼجْیبى ثب طابتتبر ایوپلٌات: ُذف کلی درص

 کبرثزد درهبى ُبی ایوپلٌت ّ جزاحی ایوپلٌت 
 

 

 اُذاف اتتصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رّد در پبیبى دّرٍ لبدر ثبػٌذ:
 آػٌب ػًْذثب لظوت ُبی هختلف ایوپلٌت  -1
 هْارد اًذیکبطیْى ّ کٌتزا اًذیکبطیْى تجْیش ایوپلٌت را ثیبى کٌذ -2
 اًْاع جزاحی ُبی هْرد اطتفبدٍ در ایوپلٌت را ػزح دُذ -3
 اًْاع رّع ُبی لبلجگیزی ایوپلٌت را ثیبى کٌذ -0
 اطئْایٌتگزیؼي ّ ػْاهل هْثز ثز آى را ثیبى کٌذ -5

 

 

 
 

 ًحٍْ ارسػیبثی داًؼجْ:

 ِبر گشیٌَ ایچ تظتی :پبیبى تزم 

  : ًحٍْ ثزتْرد ثب غیجت ّ تبتیز داًؼجْهمزرات ّ 

کالص  طز  ؼجْ  ضْر داً ظتح هی ُ تبر  الشا ػی رف مزرات آهْس جك ه جت ط صْرت غی ّ در

 تْاُذ ػذ

 

 تمْین داًؼگبُی* تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

     طجك تمْین داًؼگبُی تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: *

 داًؼجْیبى:* طبیز تذکزُبی هِن ثزای 

 رػبیت ػئًْبت ّ اتالق در کالص

  
 

 :یهٌبثغ اصل

 2419 ایوپلٌت دًذاًی هیغ

 2419کبراًشا 

 2415لیٌذٍ 
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 ثزای یبفتي همبلَ ّ طبیز اطالػبت هفیذکوکی : هٌبثغ 

 

 

 یجذّل سهبى ثٌذی ثزًبهَ درط

 تبریخ ردیف

 

 طبػت

 

 رئْص هطبلت
ارائَ  ػیٍْ

 درص

فؼبلیتِبی 

یبدگیزی 

 داًؼجْ

بیل ّط

کوک 

 آهْسػی

 آزاد 7/7 1
آػٌبیی ثب طیز تکبهلی 

 جشای ایوپلٌت اایوپلٌت ّ 

پاورپوین شناختی صفزیدکتز 

 ت

طزاحی ایوپلٌت )هیکزّ ّ  آزاد 11/7 2

  هبکزّ دیشایي(
پاورپوین شناختی فخبریدکتز

 ت

هالحظبت ثیْلْژیک ثبفت طخت  آزاد 21/7 3

 ّ ًزم اطزاف ایوپلٌت 
کتر د

 میرزایی

پاورپوین یشناخت

 ت

در درهبى  آًبتْهی آزاد 22/7 1

  ایوپلٌت

پاورپوین شناختی میرزایی

 ت

تکٌیک ُبی تصْیزثزداری  آزاد 5/2 5

  تؼخیصی
پاورپوین شناختی پْریدکتز 

 ت

اًتخبة ثیوبر ّ طزح  آزاد 12/2 6

 اس ًگبٍ جزاحی  درهبى

دکتر 

 میرزایی

پاورپوین شناختی

 ت

7 11/2 طزح  اًتخبة ثیوبر ّ آزاد 

اس ًگبٍ پزّتش ّ  درهبى

تِیَ کظت ُبی تؼخیصی ّ 

 راٌُوبی جزاحی

 

پاورپوین شناختی صفریدکتر 

 ت

2 26/2 دکتر احمذی  اصْل جزاحی ایوپلٌت  آزاد 

 نیا

پاورپوین شناختی

 ت

1 3/1 رّع ُبی جزاحی پیؼزفتَ  آزاد 

 )طیٌْص لیفت( 
احمذی دکتر

 نیا

پاورپوین شناختی

 ت

11 11/1 جزاحی پیؼزفتَ  رّع ُبی آزاد 

)ثبسطبسی افمی ّ ػوْدی 

  ( ّ پیًْذ ثبفت ًزمریج

احمذی دکتر 

 نیا

پاورپوین شناختی

 ت

11 17/1 ػْارض ّ هْارد ػکظت  آزاد 

ایوپلٌت اس دیگبٍ جزاحی 

 )پزی ایوپلٌتبتیض(

فخاریدکتر   پاورپوین شناختی 

 ت

12 21/1 رّع ُبی درهبًی پزّتش  آزاد 

وبى ّ پیچ ثبثت ) ط

تٌظین  ػًْذٍ( ّ

پزّتش اکلْژى 

 ایوپلٌتی

پاورپوین شناختی دکتر  صفری

 ت

13 1/11 رّع ُبی درهبًی  آزاد 

اّردًچز هتکی ثز 

 ایوپلٌت

پاورپوین شناختی صفریدکتر  

 ت

11 2/11 ػبتص ُب ّ آهْسع  آزاد 

ثِذاػت ّ کٌتزل دّرٍ 

 ای

پوریدکتر   پاورپوین شناختی 

 ت

 
 

 

 


