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  بسمه تعالی

  
قادر و توانا را سپاسگذاریم که توفیق شروع سال تحصیلی  اوندخد

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید . ا عطا کردجدید را به م
ریزي، عالوه بر رشد و توسعه  امیدواریم که با تالش و کوشش و برنامه 
طب  مندي بیماران از خدمات رشته طب فیزیکی و توانبخشی و بهره

توانبخشی، شاهد درخشش و موفقیت گروه در سطح دانشگاه و کشور 
دقیق برنامه آموزشی و نظم و  باشیم که البته این امر جز با رعایت

  .انضباط میسر نخواهد شد
هاي علمی و آموزشی را براي  در پایان آرزوي موفقیت در تمام عرصه

  .شما عزیزان دارم
  

  
  

  غالمرضا رئیسیدکتر 
  مدیرگروه طب فیزیکی و توانبخشی
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  مشخصات گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی
  :اعضاي هیئت علمی گروه

 ریاست بخش طب فیزیکی و توانبخشی فیروزگر: فروغ دکتر بیژن-1

 bijanfr@gmail.com                  

  http://bijanfr.blogfa.com  
 مدیر گروه :دکتر غالمرضا رئیسی -2

 http://rehab.blogfa.com 

grezaraissi@yahoo.com   
 دانشکده معاون امور دستیاري: دکتر کوروش منصوري -3

kmansoorimd@yahoo.com                 
 معاون پژوهشی گروه: دکتر پژمان مدنی-4

 pejman599@yahoo.com 

  معاون آموزشی گروه: دکتر طناز احدي-5

  http://rehab.blogfa.com  
tannaz.ahadi@yahoo.com 

 مسئول امتحانات: دکتر سیمین سجادي- 6

 dr.sajadi_pmr@yahoo.com 

 ریاست بخش بیمارستان رسول اکرم :دکتر ارش بابایی-7

arashbabaie@gmail.com  
  دکتر معصومه باقرزاده-8            
            masumehbagherzadeh@gmail.com   

  دکتر لبانه جانبازي-9
Lobaneh.janbazi@gmail.com  
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  دستیاري گروه امور معاون: دکتر ناصح یوسفی -10
nasehusefi@gmail.com     

  
  
  

  بیمارستان فیروزگر: دفتر گروهمحل استقرار 

    82141229: تلفن 
    88942970: فکس 

 

  :سایر بیمارستانهاي آموزشی
  

  )س(بیمارستان حضرت فاطمه
  بیمارستان شفا یحیانیان
 بیمارستان حضرت رسول

 )ع(بیمارستان حضرت علی اصغر
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  :و کالس ها مقررات بخش
  

-دقیقه می 45وده و مدت آن ب 7:30شروع کالسهاي رزیدنتی ساعت  -1
توسط  log bookکیفیت مطلب ارائه شده توسط رزیدنت در . باشد

گردد و در نمرة درون بخشی تأثیر خواهد استاد مربوطه درج می
دستیاران موظفند کنفرانس خود را طی زمان تعیین شده به .داشت

  .پایان رسانند

باید بعد از کالس دستیارانی که در روتیشن سایر بیمارستانها هستند  -2
حضور .دربیمارستان مربوطه حضورداشته باشند 9:15- 9بین ساعت 

وغیاب   در فرم جداگانه اي در آخر هر ماه به مدیر گروه توسط اساتید 
 .این بیمارستانها ارایه می شود

 .دستیاران کلیه روتیشن ها باید در کالس هاي صبح شرکت نمایند -3

 از شیب بتیغ. باشدی م مجاز بتیغ جلسه 3 ،یآموزش سه ماه هر در -4
 خواهد ارانیدستی بخش درونی ابیارزش از نمره کسر موجب جلسهسه 
 .شد

 ارانیدست ابیغ و حضور به مربوط فصل، هری ابیارزش از نمره ده -5
 .بود خواهد

 تماس قیطر از دیبا جلسه مسئول اریدست جلسه هر از قبل هفته کی - 6
 .آورد عمل به ار الزمی هماهنگ مربوطه استاد بای تلفن

 اریدست جلسه هر ازین موردی آموزش کمک امکاناتي ساز آماده جهت -7
 .آورد عمل به را الزمی هماهنگ ارشد اریدست با دیبا مسئول
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 جلساتي برگزار و مطالب ارائه تیفیکی آموزش کورس هر انیپا در -8
 مورد آماده شیپ ازي ها فرم قیطر از محترم دیاسات و ارانیدست توسط

 گرفت خواهد قراری ابیارز

شروع و از  8ساعت شروع به کار بخش قبل از شروع کالسها ساعت  -9
در  14دستیاران موظفند تا ساعت .می باشد 7:30از ساعت  کالسها

 .بخش حضور داشته باشند

کلیه  .زیدنت ارشد می باشدر حضور با  8:30-9ویزیت بخش ساعت  -10
و  2ت هاي  سال رزیدنتهاي سال اول بیمارستان فیروزگر، رزیدن

 .بخش توانبخشی اعصاب موظف به حضور در ویزیت روزانه می باشند3

-برگزار می 7:30ساعت  journal club اول هر ماه شنبه ي دوروزها -11
شود ترجیحاً باید از مجالت رفرانس مقاالتی که مطرح می. گردد

و براي  امتحان بورد بوده و قبالً به تأیید استاد مربوطه رسیده باشد
 .ساعت قبل ایمیل شده باشد 48حداقل  کلیه اساتید و دستیاران

عنوان اصلی  .شنبه ماه جلسه گزارش موردي برگزار می شوددو دومین -12
ساعت قبل  48گزارش باید براي کلیه اساتید و دستیاران حداقل 

 .ایمیل شده باشد

 .برگزار می شود problem solving  جلسه سومین دوشنبه هر ماه  -13

رایه یک جلسه ژورنال و گزارش موردي توسط رزیدنت هاي بعد از ا -14
 .می باشد دستیارسال یک به عهده   این جلساتبرگزاري  2سال 

هاي هماهنگی گروه و رزیدنت ارشد روزهاي پنج شنبه کالس با . -15
اینترونشن ، و مانیپوالسیونآموزشی مربوط به طب سوزنی ، –عملی

 .گرددزار میبرگسایر مباحث  و ،سونوگرافیرادیولژي
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الزم بوده و بعد از آن  18:00تا ساعت  سال یک حضور رزیدنت کشیک -16
بخش طب فیزیکی  سرپاییمسؤول بیماران بستري و  آنکالبه صورت 

 .باشدمی

بوده و بعد از آن هر روز یک رزیدنت سال دوم کشیک  ماهمهر پایان تا  -17
 .کشیک سال دو به صورت آنکال است

بصورت آنکال است ولی در  تعطیالت رسمیو  کشیک روز جمعه -18
 .ضروري است  صورت نیاز بیمار حضور رزیدنت مسئول

هر ماه به معاونت ماه قبل آماده شده و  25روز برنامه کشیک ماهانه  -19
 .شودتحویل داده می و بیمارستان آموزشی گروه

 معاینه مسؤولیت با نظارت رزیدنت سال دوم و استادرزیدنت سال اول  -20
  .واهد داشتو نوشتن شرح حال کامل در درمانگاه مربوطه را خ بیمار

ها با هماهنگی اساتید مسؤولیت انجام مشاوره بخش بهمن ماهاز آغاز  -21
حضور یک رزیدنت سال اول .میباشدي سال اول هابه عهده رزیدنت

ضروري  قبل از این تاریخهمراه با سال دوم جهت انجام مشاوره ها
 .است 

 هماهنگی و تائید رزیدنت ارشدوعیین جانشین و بامرخصی به شرط ت -22
بوده و برگه مرخصی به  و معاونت آموزشی گروهموافقت استاد مربوطه 

 .شودتحویل داده میدر بیمارستان فیروزگر  منشی گروه 

 حداکثر زمان مرخصیو گروه،   در صورت موافقت استاد مربوطه   -23
 .است  ماهروز در 2

وزانه با سیستم حضور و غیاب کامپیوتري ها رضور و غیاب رزیدنتح -24
 .چک خواهد شد

 :درون بخشیآزمون  -25
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a.  رزیدنت هاي براي  ماهمهر  18آسکی معاینه بالینی آزمون
 سال اول

b.  رزیدنت هاي براي  ماهآبان  22به صورت کتبی اناتومیآزمون
 سال اول

c.  دي ماه 4آزمون  از کنفرانس هاي برگزار شده 

d. اسفندماه 8 آزمون آسکی  

e. و دلیزا  ،فرونترااز برادوم ،دومیترو اي چند گزینه زمون کتبیآ 
  99اردیبهشت 

f. قبل  تا با هماهنگی استاد راهنماي مربوطه زمون داپسیک آ
 از امتحان اردیبهشت ماه

ها به امتحان ارتقا و بورد، نمره امتحانات داخلی معیار معرفی رزیدنت -26
از امتحان ارتقا  است قبل ملزم باشد همچنین رزیدنت سال اولمی

 .دانشکده برساند نامه خود را به ثبت معاونت پژوهشیپروپوزال پایان 

طبق در صورت عدم معرفی به امتحان ارتقاء رزیدنت ملزم خواهد بود  -27
 .نامه دستیاري در مورد ادامه دوره دستیاري عمل نمایدآیین

ه بودها ها موظف به استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی بخشرزیدنت -28
 .کوشا باشند تجهیزات نگهداري از باید در و

 .باشدرعایت اصول اخالق پزشکی در ارائه خدمات به بیماران الزامی می -29
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   :هاي سال اولبرنامه آموزشی رزیدنت

ور در درمانگاه تعیین شده همراه با استاد مربوطه و آشنایی با اصول حض -1
  معاینه، گرفتن شرح حال کامل 

  اي فیزیکی و انجام فیزیوتراپیهیتهآشنایی با مدال -2

 ها بر اساس برنامه تنظیم شدهارائه کنفرانس -3

 در مهرماهمطالعه کتاب آناتومی و گذراندن امتحان آناتومی  -4

 طبق برنامه کنفرانسها و برادوم ژي یولومطالعه کتاب کینز -5

حضور در بالین بیماران بستري و اخذ شرح حال و نوشتن گزارش روزانه  - 6
 و خالصه پرونده دهدر پرون

 .ماه 6در طی  ي شایعشنایی با اصول توانبخشی بیماریهاآمطالعه و  -7

ماه اول در  6در طی  نامهارائه و ثبت پروپزال تحقیقاتی به عنوان پایان -8
هشی دانشکده قبل از ژو گروه و ثبت پروپزال پایان نامه در معاونت پ

 .امتحان ارتقا

 طبق برنامهراند  در گراند caseرفی ارائه  مقاله در ژورنال کالب و مع -9

 انجام مشاوره طبق برنامه مصوب گروه -10
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   :هاي سال دومبرنامه آموزشی رزیدنت

 ،حضور در بخش الکترودیاگنوزیس و آشنایی با پروتکل الکترودیاگنوزیس  -1
 گیري نهایی نتیجهو تفسیر 

 ارائه کنفرانسهاي هفتگی -2

 بحث گروهی طبق برنامه معرفی بیماران گراندراند ونظارت بر  -3

 ویزیت بیماران در درمانگاه با حضور اساتید -4

شرکت در آموزش رزیدنتهاي سال اول  در مورد اصول توانبخشی و  -5
 هاي فیزیکی  مدالیته

 و ثبت سیر بیماري  شرکت فعال در ویزیت بیماران بستري - 6

 طرح پروتکل درمان توانبخشی بیماران بستري -7

  آموزشیهماهنگی کالسهاي  -8
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  :مسوهاي سال برنامه آموزشی رزیدنت

  
انجام تستهاي الکترودیاگنوزیس به حضور در بخش الکترودیاگنوزیس و -1

  گیري نهایی نتیجهو تفسیر  ، صورت مستقل
 ارائه کنفرانسهاي هفتگی -2

  نظارت بر معرفی بیماران گراندراند و بحث گروهی طبق برنامه-3
در مورد اصول توانبخشی و  و دومسال اول  شرکت در آموزش رزیدنتهاي-4

 فیزیکی  معاینات

 شرکت فعال در ویزیت بیماران بستري  -5

 و سرپایی طرح پروتکل درمان توانبخشی بیماران بسترينظارت بر - 6
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  :نکات قابل توجه در مورد پایان نامه

ماه بعد از شروع دوره دستیاري،  6رزیدنتهاي سال اول موظفند حداکثر تا  -1
موضوع پایان نامه خود را با هماهنگی استاد مربوطه انتخاب نموده و  به شوراي 

  .گروه ارائه نمایند
حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب موضوع پیشنهادي در شوراي گروه، پروپوزال  -2

 . تکمیل شود

بعد از تکمیل پروپوزال، رزیدنت موضوع و متد تحقیق خود را در جلسه اي با   -3
 .ضاي هیئت علمی گروه ارائه نمایدحضور اع

زم است تا پایان اردیبهشت ماه پروپوزال تکمیل شده به همراه ضمائم و ال-4
 .مستندات الزم به معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ارسال گردد

بعد از تصویب پایان نامه در معاونت پژوهشی، رزیدنت باید طبق متدولوژي - 6
  .خالقی کار تحقیقی را شروع نمایدارائه شده در پروپوزال وضوابط ا

 . الزامی است آخر اسفند ماه سال سومدفاع از پایان نامه تا -7

استخراج شده از  پایان نامه   ISIمقاله  یکثبت حداقل  مصوب، طبق آیین نامه-8
  .براي معرفی به بورد ضروري است

  
  


