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 7 افزایش كراتینین شهریور71بیمارستان  دكتر نجارزاده

 بهمن22بیمارستان  دكتر رضایي
 

 ABGتفسیر اختالالت اسید و باز 
2 

 بهمن22بیمارستان  دكتر رضایي
 

 اختالالت الكترولیتي شایع
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 4 پروتئینوري و هماتوري  شهریور71بیمارستان  عماد زادهي دكتر 

 بهمن22بیمارستان  دكتر رضایي
 

 هیپرتانسیون 
5 

 شهریور71بیمارستان  عماد زادهدكتر 
 

 دیزوري
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 1 كم خوني  شهریور71بیمارستان  دكتر مقدم

 8 ترومبوسیتوپني شهریور71بیمارستان  دكتر شریفان

 9 انعقادي خونریزي ناشي از سیستم شهریور71بیمارستان  دكتر شریفان

 71 افزایش و كاهش گلبولهاي سفید  شهریور71بیمارستان  دكتر مقدم

 بهمن22بیمارستان  امیر آباديدكتر 
 

 لنفادنوپاتي
77 

 بهمن22بیمارستان  امیر آباديدكتر 
 

 اسپلنومگالي و هپاتومگالي
72 

 بیمارستان آریا دكتر سرافرازیزدي
 

 FUOتب و 
73 

 بهمن22یمارستان ب تقويدكتر 
 

 بزرگي تیروئید
74 

 75 عضالني )موسكولواسكلتال( و درد مفاصل –دردهاي استخواني  شهریور71یمارستان ب نوبختدكتر 

 بهمن22یمارستان ب تقويدكتر 
 

 دیابت ملیتوس
76 

 

 دكتر میرصدرایي
 71 تنگي نفس بهمن22بیمارستان 

 بیمارستان آریا ملك نژاددكتر 
 

 هموپتزي
78 

 بیمارستان آریا نژادملك دكتر 
 

 التهاب و افیوژن پلور
79 

 بهمن22بیمارستان  دكتر میرصدرایي
 

 سرفه هاي حاد و مزمن
21 

 بهمن22بیمارستان  دكتر میرصدرایي
 

 ( DVTترومبوز وریدي )
27 

 بیمارستان آریا دكتر صفاري
 خونریزي گوارشي

 
22 

 بیمارستان آریا دكتر صفاري
 

 دردهاي شكمي 
23 

 بیمارستان آریا صفاريدكتر 
 

 دیس پپسي 
24 

 25 یبوست شهریور71بیمارستان  مختاريدكتر 

 26 اسهال  شهریور71بیمارستان  مختاريدكتر 

 بیمارستان آریا دكتر سرافرازیزدي
 

 استفراغ
21 

 بهمن22یمارستان ب مختاريدكتر 
 

 ایكتر 
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 29 آسیت شهریور71یمارستان ب مختاريدكتر 
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 بیمارستان آریا سرافرازیزديدكتر 

 

گرفتن شرح حال كامل و معاینه فیزیكي دقیق در بیماري هاي 

 داخلي

 

31 

 بیمارستان آریا دكتر سرافرازیزدي
 نحوه نگارش سیر بیماري و یادداشت روزانه

 
37 

 كیخادكتر 
 بهمن22یمارستان ب

SKill  lab 

 ) حداقل بر روي مدل ( ABGانجام 

 
32 

 كیخادكتر 
 بهمن22یمارستان ب

SKill  lab 

  () حداقل بر روي مدلتراشهگذاشتن لوله 

 
33 

 SKill  lab كیخادكتر 
 احیاي قلبي عروقي ) برروي مدل (

 
34 

 35 هاي ادراري test tapeتوانائي آنالیز ادرار با استفاده از آزمایشگاه زیر نظر متخصصین آزمایشگاه

 بیمارستان آریا دكتر سرافرازیزدي

 CBCآنالیز 

 
 

36 

 SKill  lab نوبختدكتر 
 انجام پونكسیون مایع مفصل زانو )بر روي مدل (

  
31 

 SKill  lab ملك نژاددكتر 
  (انجام پونكسیون مایع پلور )بر روي مدل

 
38 

 SKill  lab مختاريدكتر 
 

 انجام پونكسیون مایع آسیت )بر روي مدل (
39 

 گروه رادیولوژي
 كنفرانس مشترك

 بیمارستان آریا

  CXRتوانایي تفسیر 

 
 

41 

 بیمارستان آریا گروه رادیولوژي
 

 توانایي تفسیر عكس ساده شكم
47 

 یمارستان آریاب نوبختدكتر 
  

 پوكي استخوان در سالمندان
42 

 یمارستان آریاب تقويدكتر 
مراقبت ادغام یافته سالمندان :تغذیه ، چاقي و اترواسكلروز و  

 دیابت
43 

 

 


