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کطـًر معايویه محترم آمًزضی داوطگاَُا ي داوطکدٌ َای علًم پسضکی کلیٍ 

جىاب آقای دکتر محسه وفر 

 معاين محترم علًم پسضکی داوطگاٌ آزاد اسالمی

؛ باسالم  و احترام

مىثع آمًسش ي مزجع سًاالت مثاحث تالیىی ارتًپذی در آسمًوُای جامع ديرٌ  تذیىًسیلٍ مزاتة تصزیح ي تصحیح 

ای پششکی عمًمی ي آسمًن پذیزش دستیار تخصصی  را تٍ لحاظ تشاتٍ وام کتاب ي اشتزاک محتًا تز اساس صًرتجلسٍ دکتز

خًاَشمىذ است دستًر فزماییذ مزاتة . کارگزيٌ تخصصی کمیتٍ تعییه مىاتع آسمًن َا تٍ شزح سیز تٍ استحضار می رساوذ

کالن مىطقٍ در داوشگاٌ ي داوشجًیان ي دايطلثان ياجذ شزایط  جُت آگاَی اعضای محتزم َیات علمی، تًرد پششکی عمًمی

 .تٍ وحً مقتضی اعالم گزدد

مىثع آمًسش ي مزجع سًاالت مثاحث تالیىی ارتًپذی در آسمًوُای جامع پیشکاريرسی ي آسمًن صالحیت تالیىی  ديرٌ دکتزای  .1

تالیف دکتر  "امٍ ارتًپدی ي شکستگیُاگسیدٌ درسه"کتاب  99ي تُار ي شُزیًر  98پششکی عمًمی تزای اسفىذ سال 

 .خًاَذ تًد 20ي  16بٍ استثىای فصلُای  1398چاپ سال  -يیرایش ششم -بُادر اعلمی َرودی ي َمکاران

  در چُل ي َفتمیه ديرٌ آسمًن پذیزش دستیار تخصصی   کل کتاب وامثزدٌ خًاَذ تًد. 

َای جامع پیشکاريرسی ي آسمًن صالحیت تالیىی  ديرٌ دکتزای مىثع آمًسش ي مزجع سًاالت مثاحث تالیىی ارتًپذی در آسمًن .2

تالیف دکتر بُادر  "درسىامٍ ارتًپدی ي شکستگیُا "کتاب  1400ي تُار ي شُزیًر  99پششکی عمًمی تزای اسفىذ سال 

 .خًاَذ تًد بٍ استثىای مًارد زیر 1398چاپ سال  -يیرایش ششم -اعلمی َرودی ي َمکاران

 تا آخز فصل( اس اتتذای مثحث گیزکزدن فمًر ي استاتًلًم) 276اس صفحٍ  14فصل  -

 18فصل  -

 20فصل  -

 22فصل  -

 در چُل ي َشتمیه ديرٌ آسمًن پذیزش دستیار تخصصی کل کتاب وامثزدٌ خًاَذ تًد .
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:ريوًضت   

تا سالم ي احترام؛ جُت استحضار ي دستًر رعایت مراتة در طراحی : کی جىاب آقای دکتر حیدرزادٌ سرپرست محترم مرکس سىجص آمًزش علًم پسش

تا سپاس. سًاالت  

 جىاب آقای دکتر َىر پیطٍ عضً َیات علمی دتیرخاوٍ ضًراَای علًم پسضکی
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