فرهیختگان دانشگاهی
اردکان از دیرباز دیار علما و فضالی بزرگی بوده است که در برخی از متون تاریخی از این شهر به «یونان کوچک» یاد شده
است و هم اکنون نیز با همین عنوان اشتهار دارد .از شهر علم و ادب و ایمان«اردکان» شخصیت هایی برخاسته اند که در
عرصه کشوری و حتی بین الملی منشاء اثر بوده اند.
از این پس سعی خواهیم داشت در این بخش از وب سایت به صورت سلسله وار به معرفی شخصیت های اردکانی برخوردار
از مراتب علمی دانشگاهی که در دانشگاه های مختلف ایران و جهان مشغول به خدمت بوده و هستند ،بپردازیم:

دکتر محمود فرزان:
گروه آموزشی:

ارتوپدی دانشکده پزشکی

فلوشیپ / MS
تخصص / PHD

دانشگاه تهران

فوق تخصص:

دانشگاه آکسفورد ،انگلستان

مرتبه:

استاد

عالیق پژوهشی :

جراحی دست ،آنومالی های مادرزادی دست

گرایشات تخصصی:

جراحی دست

خالصه ای از زندگی نامه:

آقای دکتر محمود فرزان در سال  4231در خانواده ای متدن و زحمت کش در شهرستان اردکان متولد شد .ایشان
تحصیالت ابتدایی را در سال  4224در دبستان فردوسی اردکان و تحصیالت متوسطه را در دبیرستان شرف این شهر آغاز
نمود و در سال  4212موفق به اخذ مدرك دیپلم گردید .تحصیالت عالی خود را در سال  4211در رشته پزشکی دانشکدة
پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال  4234فارغالتحصیل شد .وی در سال  4231موفق به اخذ درجة تخصصی در
رشتة ارتوپدی از دانشکدة پزشکی دانشگاه تهران گردید .سپس تحصیالت فوقتخصصی خود را در رشتة جراحی دست
دانشگاه آکسفورد انگلستان در سال  4231به پایان رساند .ایشان اکنون به عنوان عضو هیأت علمی و استاد گروه ارتوپدی
در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) مشغول به کار میباشند .از افتخارات وی استاد ممتاز دانشگاههای علوم
پزشکی کشور در سال  4211می باشد.
برخی از سمت های اجرائی (گذشته تاکنون):
-4رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی(ره) از سال  4211تاکنون  -3عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی و
پرهبورد تخصصی ارتوپدی از سال - 2 ، 4211مسئول آموزش بخش ارتوپدی به مدت  1سال
دکتر فرزان ظرف مدت  31سال به عنوان یک معلم دانشگاه همواره نشان دادند که عالقه خاصی به آموزش داشته و
سرپرستی بیش از  11پایان نامه دوره دکترای عمومی و بیش از  21پایان نامه دوره تخصصی ارتوپدی را به عهده داشته اند و
مقاالت زیادی از وی به زبانهای فارسی و انگلیسی در مجالت معتبر پزشکی به چاپ رسیده است.
مدارك علمی ايشان به شرح ذيل می باشد:

-دیپلم تجربی از دبیرستان البرز تهران

-دکترای پزشکی سال  4234از دانشگاه تهران

سپاهی ممتاز بهداشت دوره چهاردهم سپاه بهداشت سراسر کشورتخصص ارتوپدی سال  4231از دانشگاه تهرانفوق تخصص جراحی دست از اکسفورد انگلستان سال 4231ارتقاء به درجه استادی سال 4212-استاد نمونه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور سال 4211

برنده جایزه آموزش حکیم جرجانی درهشتمین جشنواره ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران سال4213
 استادمنتخب پیشکسوت دررشته ارتوپدی در هفتمین همایش نکوداشت مقام استاد در31اردیبهشت سال 11کسب باالترین نشان علمی بنیاد بین المللی آکادمیک استاد یلدا در دانش پزشکی(سال)11تألیفات-4:درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها با همکاری گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران -3کتاب جراحی دست

