
 

 تزًاهِ کارگاُ ّای چْاردّویي کٌگزُ ساالًِ طة اٍرصاًس ایزاى

 

 آقای دکتز هحوذ افضلی هقذم:  دتیز کارگاُ ّا

 هذرساى کارگاُ دتیز کارگاُ عٌَاى کارگاُ هکاى رٍس ٍ ساعت

3/10/98 

 

13:30-16:45 

 

 

 6سالي ضوارُ 
 احیای هقذهاتی ٍ پیطزفتِ قلثی ریَی

 

داًطگاُ علَم پشضکی جٌذی ضاپَر )

 (اَّاس

 آقای دکتز آرش فزٍساى
 آقای دکتز آرش فزٍساى  -1

 آقای دکتز علی دلیز رٍیفزد -2

4/10/98 

 

8:30-11:30 

 

 هذیزیت پیطزفتِ راُ َّایی 6سالي ضوارُ 

 (داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى)

آقای دکتز ضْزام تاقزی 

 حزیزی

 آقای دکتز ضْزام تاقزی حزیزی -1

 خاًن دکتز حویذُ اکثزی -2

 آقای دکتز علیزضا جاللی -3

4/10/98 

 

13:30-16:30 
 

 

 6سالي ضوارُ 

 سًََگزافی پایِ ٍ پیطزفتِ در اٍرصاًس

 (داًطگاُ علَم پشضکی ایزاى ٍ تْزاى)
 آقای دکتز سعیذ عثاسی

 آقای دکتز سعیذ عثاسی -1

 خاًن دکتز آتَسا هصطفَی  -2

 آقای دکتز داٍٍد فارسی -3

 خاًن دکتز فاطوِ رسَلی -4

 خاًن دکتز فاطوِ هحوذی -5

 خاًن دکتز هزین تحزیٌی -6

 آقای دکتز ضثاٌّگ جعفز ًضاد -7

4/10/98 

 

13:30-16:40 
 

 

 4سالي ضوارُ 

هذیزیت تزٍها  در اٍرصاًس پیص 

 (PHTM)تیوارستاًی 

 (ساسهاى اٍرصاًس کطَر)

 آقای دکتز حسي ًَری

 آقای دکتز حسي ًَری -1

 آقای دکتز پضهاى آقاسادُ -2

 آقای سعیذ هْزسزٍش -3

 آقای هْذی پَرًَرٍس -4

 آقای ایَب صاحة جوع -5

 آقای هْذی گزٍسی -6

5/10/98 

 

8:30-12:15 
 

 

تَْیِ هکاًیکی کارتزدی در تخص  6سالي ضوارُ 

 اٍرصاًس

 (داًطگاُ علَم پشضکی تْزاى)

 آقای دکتز آرش صفایی

 آقای دکتز آرش صفایی -1

 آقای دکتز هْزاى ستَدُ ًیا -2

 خاًن دکتز عاطفِ عثذاللْی -3

 



 

 جشئیات تزًاهِ کارگاُ ّا

 

 3/10/98 –کار گاُ احیای قلثی ریَی 

سخٌزاًی ٍ کار 

 عولی

 آقای دکتز علی دلیز رٍیفزد احیای قلثی ریَی هقذهاتی 13:30- 15:00

 آقای دکتز آرش فزٍساى احیار قلثی ریَی پیطزفتِ 15:15- 16:45

 

 4/10/98 –کارگاُ هذیزیت پیطزفتِ راُ َّایی 

سخٌزاًی ٍ کار 

 عولی

 ّوِ اساتیذ الرًگَسکَپی هستقین ٍ استفادُ اس پَصی 8:30- 9:15

  ّوِ اساتیذ  ٍیذئَالرًگَسکَپی 9:15- 10:00

10:45 -10:00 
 video lightedلَلِ گذاری تا رٍش 

stylet 
 ّوِ اساتیذ

 ّوِ اساتیذ اًتَتاسیَى اطفال تا رٍش ٍیذئَالًگَسکَج 10:45- 11:30

 

 

 4/10/98 –کارگاُ سًََگزافی پایِ ٍ پیطزفتِ در اٍرصاًس 

 سخٌزاًی 

 خاًن دکتز آتَسا هصطفَی سًََگزافی قلة 13:30- 14:00

 خاًن دکتز فاطوِ رسَلی سًََگزافی تافت ًزم 14:00- 14:30

 آقای دکتز داٍٍد فارسی  DVT سًََگزافی تطخیص 14:30- 14:45

 خاًن دکتز فاطوِ هحوذی سًََگزافی چطن 14:45- 15:00

 خاًن دکتز هزین تحزیٌی سًََگزافی اٍرصاًس ّای ضکوی 15:00- 15:15

 ّوِ اساتیذ سًََگزافی تز تالیي 15:15- 16:30  کار عولی

 

 



 4/10/98 –کارگاُ هذیزیت تزٍها در اٍرصاًس پیص تیوارستاًی 

 

 

 سخٌزاًی

 

 

13:45 _13:30 
هقذهِ ای تز هذیزیت تزٍها در اٍرصاًس 

 پیص تیوارستاًی
 آقای سعیذ هْزسزٍش

 آقای ایَب صاحة جوع ارسیاتی راُ َّایی 13:45 – 14:00

 آقای سعیذ هْزسزٍش ارسیاتی تٌفس 14:00 – 14:15

 آقای دکتز پضهاى آقاسادُ ارسیاتی گزدش خَى 14:15- 14:30

 آقای هْذی  پَرًَرٍس ارسیاتی ًَرٍلَصیک 14:30 – 14:45

 آقای هْذی گزٍسی خارج کزدى تیوار ٍ اًتقال 14:45- 15:00

 

 

 کار عولی

 

 

16:40 -15:00 

  دقیق20ِسهاى ّز کارگاُ 

 

 آقای ایَب صاحة جوع ارسیاتی راُ َّایی

 آقای سعیذ هْزسزٍش ارسیاتی تٌفس

 آقای دکتز پضهاى آقاسادُ ارسیاتی گزدش خَى

 آقای هْذی پَرًَرٍس ارسیاتی ًَرٍلَصیک

 آقای هْذی گزٍسی خارج کزدى تیوار ٍ اًتقال

 

 

 5/10/98 –کارگاُ تَْیِ هکاًیکی کارتزدی در تخص اٍرصاًس 

 

سخٌزاًی ٍ کار 

 عولی

 آقای دکتز هْزاى ستَدُ ًیا اصَل تَْیِ هکاًیکی 8:30- 9:45

 خاًن دکتز عاطفِ عثذاللْی تَْیِ هکاًیکی در تیواری ّای هختلف 9:45- 11:00

12:15 -11:00 
چالص ّای تَْیِ هکاًیکی در تخص 

 اٍرصاًس
 آقای دکتز آرش صفایی

 

 


