بسوِ تعالی

« تقَین برًاهِ هَرًیٌگ هشترک »
( ّوکاری گرٍُ ّای هختلف پسشکی ،پرستاری ،پیراپسشکی )
در سال 8931

هجشیٍ :احذ آهَصش بیواسستاى
تْیِ ٍ تٌظین  :سیذُ طاّشُ هَسَی
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زهاى ٍ هکاى برگـــساری برًاهــــِ:
بشًاهِ هَسًیٌگ هطتشک با ّوکاسی گشٍُ ّای هختلف بالیٌی سِضٌبِّای اٍل ّش هاُ ساػت 08:00
صبح ،دس هحل سالي کٌفشاًس ٍاحذ آهَصش هشکض آهَصضی دسهاًی اهام خویٌی (سُ) ،بشگضاس هیگشدد.

گرٍُ ّــــای ّذف:
تواهی گشٍُ ّای بالیٌی
الصم بِ رکش است کِ ػالقِ هٌذاى هی تَاًٌذ فایل ّای هشبَط بِ اسائِ ّای گشٍُ ّای هختلف بالیٌی سا دس کاًال

گشٍُ آهَصش بیواسستاى با لیٌک  ،@amouzeshemamilamدسیافت کشدُ ٍ یا بِ آهَصش هشاجؼِ ًوایٌذ.

هَرًیٌـگّای اًجام شــذُ پیشیـــي
تاریـخ برگـساری

1398/04/04

گـرٍُ

ارائِ کٌٌذُ

ارائـِ کٌٌذُ
طب اٍسطاًس

دکتش ًیوا ضْشیاسپَس

عٌــَاى ارائــِ
هؼشفی یک هَسد آقای هیاًسال
با دسد ضکن

شرح هختصری از ارائِ اًجام شذُ
بیواس آقای هیاًسالی بَد کِ با دسد ضکوی بِ اٍسطاًس هشاجؼِ کشدُ بَد .آصهایطات ٍ سًََگشافی تطخیصی
ًبَدُ ٍ دس ًْایت بیواس سی تی ضکن ٍ لگي با کٌتشاست قشاس گشفت ،کِ تطخیص ایسکوی هضاًتش دادُ ضذ ٍ
تَسط سشٍیس جشاحی بِ اتاق ػول هٌتقل ضذ.
2

تاریـخ برگـساری

1398/05/01

گـرٍُ

ارائِ کٌٌذُ

ارائـِ کٌٌذُ
طب اٍسطاًس

دکتش ًیوا ضْشیاسپَس

عٌــَاى ارائــِ
هؼشفی یک هَسد پسشبچِ 4
سالِ با دسد ضکن

شرح هختصری از ارائِ اًجام شذُ
کیس هَسد بحث پسشبچِ ای با دسد ضکوی ٍ استفشاؽ بَد کِ اص چٌذ سٍص پیص بِ اٍسطاًس آٍسدُ ضذُ بَد .اخیشاً
استفشاؽ بیواس حاٍی فکال ضذُ بَد ٍ دس آصهایطات ّایوًَاتشهی داضت .دس یافتِ ّای گشافی ضکن بِ ًفغ
اًسذاد دس سٍدُ کَچک بَد .دس ًْایت بیواس بِ اتاق ػول هٌتقل ضذ ٍ تطخیص دیَستیکل هکل گزاضتِ ضذ کِ
لیذپَیٌت ایٌتَساسپطي ضذُ بَد.

تاریـخ برگـساری

گـرٍُ

ارائِ کٌٌذُ

ارائـِ کٌٌذُ

دکتش یاسیي یؼقَبیاى

1398/06/05

کَدکاى

(استاد) ،دکتش سضا

عٌــَاى ارائــِ
ًَصاد پسش  9سٍصُ با دیستشس

ػبذالْی (ایٌتشى)

تٌفسی

شرح هختصری از ارائِ اًجام شذُ
بیواس پسش  9سٍصُ ای با هطکل تٌفسی ٍ کبَدضذگی بَد ،کِ پس اص بشسسی ّا ٍ هطاٍسُ ّای صَست گشفتِ ،بشای
ًَصاد تطخیص کَآسکتاسیَى قلبی صَست گشفت .سپس جْت اداهِ دسهاى اسجاع دادُ ضذ.
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هَرًیٌگ هشترک ّای پیش بیٌی شذُ در شش هاِّ دٍم سال 8931
تاریخ برگساری

گرٍُ ارائِ کٌٌذُ

1398/07/02

کَدکـــاى

1398/08/14

جشاحـــی

1398/09/05

استَپـــذی

1398/10/03

طب اٍسطاًــس

1398/11/01

اٍسٍلـــَطی

1398/12/06

جشاحـــی

گاّی بِ دالیل غیش هتشقبِ اهکاى تغییش دس بشًاهِ هَسًیٌگ هطتشک ٍجَد داسد ،کِ دس ایي صَست هتؼاقباً اص طشق
پیص گفتِ اطالع سساًی خَاّذ ضذ.
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