
 

 تمامی کىفراوس ها دارای کذ بازآمًزی ي قابل ثبت در شىاسىامه آمًزشی ي ساماوه آمًزش مذايم می باشذ. 

 صبح در ساله اجتماعات اداری می باشذ. 8-9ها ساعت های هفتگی هر هفته یکشىبهزمان برگساری کىفراوس 

 ي. باشذ می اجباری سال هر در مذايم آمًزش امتیاز 52 حذاقل کسب مذايم، آمًزش دفتر بخشىامه به تًجه با 

 . ومایىذ کسب ادياری های کىفراوس از را خًد امتیاز 52 میتًاوىذ یکسال در محترم مشمًلیه

 مطابق با راهنمای طبابت بالینی  69سال  اولهای شش ماهه لیست کنفرانس

 

 

 تاریخ تخصص ارائه دهنذه عنوان کنفرانس ردیف
 20/01/96 رٍاًپشضک دکتز ساالراى بیص فعالی ٍ کن تَجْی در کَدکاى 1

 27/01/96 کارضٌاس هذّبی ًسب هْذٍی حجت االسالم هزالبت اس بیوار در حال استحضار 2

 03/02/96 کارضٌاس ارضذ پزستاری آلای هٌصَری تفسیز اسپیزٍهتزی 3

 10/02/96 هتخصص داخلی دکتز دلیز آهادگی ّای لبل اس اسکَپی ّا 4

 17/02/96 کارضٌاس پزستاری آلای ایلخاًی اصَل ساکطي 5

 24/02/96 هتخصص بیواری ّای عفًَی دکتز کفاش تب کزیوِ کٌگَ 6

 31/02/96 داًطجَی دکتزای رٍاًطٌاسی آلای ابزاّیوی در پزستاراى کاّص فزسَدگی ضغلی 7

 07/03/96 کارضٌاس ارضذ پزستاری خاًن دُ ًبی گشارش خطاّای پشضکی 8

 21/03/96 رٍاًپشضک دکتز ساالراى فزسًذ پزٍری 9

 28/03/96 هتخصص پَست دکتز کزابی اگشها ٍ حساسیت پَستی 10

 04/04/96 کارضٌاس تغذیِ هٌْذس دررٍدی اًَاع رصین بیوارستاًی 11

 11/04/96 ّواتَلَصیست دکتز پیزٍضعباًی عَارض حاد تشریك خَى 12

 18/04/96 هتخصص پشضکی لاًًَی دکتز سزٍش لصَر پشضکی 13

 25/04/96 فَق تخصص عذد دکتز رحیوی اًسَلیي درهاًی)اًَاع ٍ ...( 14

 01/05/96 کارضٌاس ارضذ پزستاری ًیکآلای جوالی  تکٌیک ّای جابجایی بیوار 15

 08/05/96 فَق تخصص عذد دکتز رحیوی رٍش ّای تشریك اًسَلیي 16

 15/05/96 هتخصص پشضکی لاًًَی دکتز سزٍش اصَل کلی درهاى هسوَهیت ّا 17

 22/05/96 کارضٌاس پزستاری خاًن پَربْزاهی تزیاص در بیوارستاى 18

 29/05/96 هتخصص پَست دکتز کزابی بیواری ّای پَستی هماربتی 19

 05/06/96 کارضٌاس پزستاری آلای ایلخاًی تزاپی O2عولکزد جاهع  20

 12/06/96 هتخصص پشضکی لاًًَی دکتز سزٍش هسوَهیت با رٍاًگزداى ّا 21

 19/06/96 ّواتَلَصیست دکتز پیزٍضعباًی ًگْذاری ٍ تشریك پالکت 22

 26/06/96 کارضٌاس ارضذ پزستاری خاًن دُ ًبی خطای پشضکیگشارش  23


