
 

 

 

  

 

 

 

ارائه دهنده يا ارائه  گروه همكار دبير علمي

 دهندگان

 رديف عنوان تاريخ پيشنهادي محل اجرا

  .0 اسکرینينگ سرطان هاي زنان 92/4/0411 وبينار مجازي زنان  خانم دكتر باباپور

  .9 91تازه های کوید  مرداد وبينار مجازي عفوني  خانم دكتر كازراني

  .ARF 3اپروچ به  شهریور وبينار مجازي داخلي  آقاي دكتر عمادزاده

  .4 اورژانس هاي قلب شهریور وبينار مجازي قلب  آقاي دكتر معنوي فر

  .5 درمان هاي جدید ناباروري مهر وبينار مجازي زنان  خانم دكتر نصيري

  .6 كمردرد مهر وبينار مجازي ارتوپدي  آقاي دكتر مهدي نژاد

  .7 عفونت های تنفسی و تهدیدات راه های هوایی فوقانی مهر وبينار مجازي ENT  آقاي دكتر شریفي

  .8 غربالگری در طب کودکان آذر وبينار مجازي كودكان  آقاي دكتر ابطحي

  .2 غربالگری های روتین در کشور آذر وبينار مجازي پزشکي اجتماعي  خانم دكتر روانشاد

  .01 کبد چرب دي وبينار مجازي داخلي  خانم دكتر مختاري

  .00 تازه های صرع دي وبينار مجازي نورولوژي  همامآقاي دكتر 

  .09 شکم حاد و بروز آن در دوره پاندمی بهمن وبينار مجازي جراحي  آقاي دكتر ميرصادقي

  .03 تازه های ترومبو آمبولی در بارداری بهمن وبينار مجازي زنان  خانم دكتر متقي

  .04 تصویربرداری در ناباروری بهمن وبينار مجازي رادیولوژي  آقاي دكتر رجب زاده

  .05 آشنایی با پروسیجرهای پوست و زیبایی اسفند وبينار مجازي پوست  خانم دكتر دلگشایي



 آريابيمارستان  ماماييبرنامه هاي 

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

 نسیبه بلقن آبادی  مامايي وبينار مجازي 9/3/1011 احیا نوزاد  .1

 نفیسه اندرون  مامايي وبينار مجازي 0/5/1011 مدیریت ترس و استرس زایمان  .2

 دکتر طاهره فتحی نجفی  مامايي وبينار مجازي NST 11/6/1011تفسیر   .3

 ملیحه رضوانی فرد  مامايي وبينار مجازي مهر مسمومیت دوران بارداری  .0

 نسیبه بلقن آبادی  مامايي وبينار مجازي 21/11/1011 نوزاد سالم  .5

 فاطمه جالل مروی  مامايي وبينار مجازي 21/11/1011 تازه های شیر مادر و بانک شیر  .6

 

 بهمن 22برنامه هاي پرستاري بيمارستان 

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

 خانم نهی  پرستاري وبينار مجازي 11/0/1011 پیشگیری از بیماری های واگیردار  .1

 خانم شریفی  پرستاري وبينار مجازي 11/0/1011 اختالالت آب و الکترولیت  .2

 خانم کریمی  پرستاري وبينار مجازي 21/0/1011 زخم و درمان آن   .3

 خانم کریمی  پرستاري وبينار مجازي 22/0/1011 احیا اولیه و پیشرفته  .0

 خانم رمضان زاده  پرستاري وبينار مجازي شهريور مراقبت در منزل  .5

6.  CPR  آقای عبداللهی  پرستاري وبينار مجازي آبان 91پیشرفته و مالحظات آن در کوید 

 خانم حسینی واعظ  پرستاري وبينار مجازي بهمن درمانی و طب سنتی  .1

 


