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   Approach  ۹۳  ھارم ما    ی   ا ی    ا  رن  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ü می باشد 4و محل آن کالس شماره  30/12الی  30/11اعت اجراي برنامه هاي آموزشی فوق بین ساعت س.  

ü  د    وه   ا ی                                                     .اجراي برنامه هاي فوق است جهتهماهنگی با اساتید پیگیري  و نماینده کارورزان مسئول  

  

  عنوان  استاد  تاریخ  روز
  جلسه توجیهی  دکتر پهلوان ١/١٠/٩٣ دوشنبه
  --------------------   -----------  ٢/١٠/٩٣ سه شنبه
  آنتی بیوتیک ها در جراحی  عمرانیدکتر  ٣/١٠/٩٣ چهارشنبه
  )پایه(قلبی ریوي احیاي   دکتر حسین زاده ۴/١٠/٩٣ پنجشنبه
  ندول تیروئید  ایزديدکتر  ۶/١٠/٩٣ شنبه
  بیماریهاي کبد و ایکتر  برزگردکتر  ٧/١٠/٩٣ یکشنبه
  اپروچ بیمار در اورژانس تروما  دکتر مونسان ٨/١٠/٩٣ دوشنبه
  و مفصلیتاندونی هاي آسیب   دکتر واحدي ٩/١٠/٩٣ سه شنبه
  اپروچ بیمار در اورژانس جراحی اعصاب  دکتر مونسان ١٠/١٠/٩٣ چهارشنبه
  )پیشرفته(قلبی ریوي احیاي   دکتر حسین زاده ١١/١٠/٩٣ پنجشنبه
  تروماي قلب و عروق  دکتر قدس ١٣/١٠/٩٣ شنبه
  انسداد روده  عمرانیدکتر  ١۴/١٠/٩٣ یکشنبه
  )1( اورژانسهاي اورولوژي  دکتر عرب ١۵/١٠/٩٣ دوشنبه
  شکم حاد در جراحی  همتیدکتر  ١۶/١٠/٩٣ سه شنبه
  )توده، درد، ترشح(شکایت هاي پري آنال  سلطانیدکتر  ١٧/١٠/٩٣ چهارشنبه
  عوارض بعد از عمل جراحی  برزگردکتر  ١٨/١٠/٩٣ پنجشنبه
 اورژانسهاي ارتوپدي  دکتر مینائی ٢٠/١٠/٩٣ شنبه
  شوك در جراحی برخورد با  ایزديدکتر  ٢١/١٠/٩٣ یکشنبه
  )2( اورژانسهاي اورولوژي  دکتر اردستانی ٢٢/١٠/٩٣ دوشنبه
  آب و الکترولیت در جراحی  عمرانی دکتر  ٢٣/١٠/٩٣ سه شنبه
  )3( اورژانسهاي اورولوژي  شهابدکتر  ٢۴/١٠/٩٣ چهارشنبه
  اپروچ بیمار در اورژانس جراحی عمومی  دکترمونسان ٢۵/١٠/٩٣ پنجشنبه
 تحتانیاندام  هاي و شکستگی ها آسیب  دکتر سروش نیا ٢٧/١٠/٩٣ شنبه
  خونریزي هاي دستگاه گوارش  ادهمیدکتر  ٢٨/١٠/٩٣ یکشنبه
 اندام فوقانی هاي شکستگیآسیب ها و   دکتر آهنگر ٢٩/١٠/٩٣ دوشنبه
 تروماي سر و گردن   اسماعیلیدکتر ٣٠/١٠/٩٣ سه شنبه
  بیماریهاي کیسه صفرا و مجاري صفراوي  برزگردکتر  ١/١١/٩٣ چهارشنبه
  بررسی بیمار با جسم خارجی  ادهمیدکتر  ٢/١١/٩٣ پنجشنبه
  تروماي قفسه سینه  همتیدکتر  ۴/١١/٩٣ شنبه
 تروماي ستون فقرات  انبارلوئیدکتر  ۵/١١/٩٣ یکشنبه
  فتق هاي جدار شکم  عمرانیدکتر  ۶/١١/٩٣  دوشنبه
  )توده،درد،ترشح(شکایت هاي پستان  دکتر سلطانی ٧/١١/٩٣ سه شنبه
  سوختگی در جراحی  ایزديدکتر ٨/١١/٩٣ چهارشنبه
 برخورد با بیمار مولتیپل تروما  همتی دکتر  ٩/١١/٩٣ پنجشنبه


