
 

 

 

  

 

ارائه دهنده يا ارائه  گروه همكار دبير علمي

 دهندگان

 رديف عنوان تاريخ پيشنهادي محل اجرا

  .9 تازه هاي لوپوس 91/9/9011 وبينار مجازي داخلی نفرو-روماتو-پوست دکتر نوبختخانم 

  .2 تغذیه با شير مادر 91/2/9011 وبينار مجازي کودکان  دکتر بيات مختاريخانم 

  .3 درمان هاي نوین استئوپروز 21/3/9011 وبينار مجازي داخلی  نوبختدکتر خانم 

  .0 9اورژانس هاي کودکان  3/0/9011 وبينار مجازي کودکان  دکتر ابطحیآقاي 

  .5 2اورژانس هاي کودکان  39/0/9011 وبينار مجازي کودکان  دکتر ابطحیآقاي 

  .1 آرتروپاتی اپروچ به 90/5/9011 وبينار مجازي داخلی  دکتر نوبختخانم 

تمهیدات الزم قبل از جراحی های اورژانس و الکتیو جهت  مرداد وبينار مجازي جراحی  دکتر ميرصادقیآقاي 

 91تشخیص و پیشگیری کووید 

7.  

  .1 اختالالت خواب 91/5/9011 وبينار مجازي نورولوژي  دکتر آل هاشمیآقاي 

  .1 91تصویربرداري در کوید  شهریور وبينار مجازي رادیولوژي  دکتر رجب زادهآقاي 

  .CPR 91 91/1/9011 وبينار مجازي اورژانس  دکتر کيخاآقاي 

  .99 دیابتيک رتينوپاتی مهر وبينار مجازي چشم  دکتر آل شيخآقاي 

  .HIV 92 آبان وبينار مجازي عفونی  دکتر کازرانیخانم 

  .93 اورژانس های ارولوژی آبان وبينار مجازي اورولوژي  دکتر عيسی پورآقاي 

  .90 آسم  آبان وبينار مجازي داخلی  دکتر ميرصدراییآقاي 

  .95 یائسگی و بی اختياري ادراري آذر وبينار مجازي زنان  دکتر مهاجريخانم 

  .91 اختالل وسواس جبری وابسته بهمن وبينار مجازي روانپزشکی  دکتر سعادتيانآقاي 

  .97 استئوپروز اسفند وبينار مجازي ارتوپدي  دکتر مهدي نژادآقاي 



 

 بهمن 22بيمارستان  ماماييبرنامه هاي 

 دبير علمي گروه همكار ارايه دهنده محل اجرا تاريخ پيشنهادي عنوان رديف

 خانم دینا آبادی  مامايي وبينار مجازي 22/3/1011 آزمایشات دوران بارداریمراقبت های بارداری و   .1

 دکتر طاهره فتحی نجفی  مامايي وبينار مجازي 20/3/1011 اصالح حرکات در بارداری و زایمان  .2

 خانم مریم صبور پارسا  مامايي وبينار مجازي 20/0/1011 آنومالی اسکن جنین و ناهنجاری های جنینی  .3

 خانم آیتای آل شیخ  مامايي وبينار مجازي 21/5/1011 تغذیه با شیر مادر ترویج  .0

 خانم مریم صبور پارسا  مامايي وبينار مجازي شهريور (NIPTتست پره ناتال غیر تهاجمی )  .5

 خانم دینا آبادی  مامايي وبينار مجازي مهر خونریزی در بارداری و پس از زایمان  .6

 خانم نفیسه اندرون  مامايي وبينار مجازي آبان کاربرد طب فشاری در زایمان  .7

 خانم ندا شریفی  مامايي وبينار مجازي دي شیر مادر  .8

 خانم ملیحه رضوانی فرد  مامايي وبينار مجازي دي تازه های شیر مادر و بانک شیر  .2

 خانم ندا شریفی  مامايي وبينار مجازي اسفند تکنیک های تنفسی زایمان  .11

 

 بهمن 22پرستاري بيمارستان برنامه هاي 

 دبير علمي گروه همكار ارايه دهنده محل اجرا تاريخ پيشنهادي عنوان رديف

اختالالت شایع روان در کادر درمان به دنبال بروز پاندکی   .1

 91کوید 
 خانم دکتر سودمند  پرستاري وبينار مجازي 11/3/1011

 آدینهخانم   پرستاري وبينار مجازي ECG 21/0/1011تفسیر   .2

مشکالت شایع اخالق حرفه ای و راه های برخورد با آن ها   .3

 در کادر پرستاری

 خانم کریمی  پرستاري وبينار مجازي مرداد

 خانم شریفی  پرستاري وبينار مجازي مهر تریاژ  .0

 خانم جمال آبادی  پرستاري وبينار مجازي آذر احیا در اورژانس های اطفال  .5

 


