
 دفتر آموزش           (اولنیمه ) 1401سال   تیر ئی       فرم کالسهای حضوری اجرا

 پایان شروع  تاریخ روز گروه آموزشی   نام استاد موضوع کالس   ردیف

معارفه وآشنایی  1

 اولیه و وب سایت

 خانم اصغری 

 مسئول آموزش

اینترنها و 

 رزیدنتها

 8 7:30 1/4 شنبه چهار

مایع درمانی آب و  2

 الکترولیت 

دکتر خانم  

 امراللهی

اینترنها . 

 رزیدنتها  

 8:30 8 1/4 چهارشنبه 

آشنایی با مدارک  3

 پزشکی 

 آّقای خاکی 

 خانم لطفی

 10 9 1/4 چهارشنبه  اینترنها 

دکتر سید   کلیات سوختگی  4

 حمید صالحی

اینترنها و 

 رزیدنتها

 -  -  1/4 چهارشنبه 

آشنایی با الزامات  5

 بیمه ای 

 دکتر  

 ده مرده ئی

 -  -  1/4 چهارشنبه  اینترن ها 

6 morning     محمدی دکتر

 پناه 

دستیار فوق  

 تخصص 

اینترنها و 

 رزیدنتها

 8 7:15 4/4 شنبه  

 . سوختگی و ترمیم 7

 و راند در بخش 

 11:30 9:30 4/4 شنبه اینترنها  دکتر علیزاده 

توانبخشی در  8

 سوختگی 

 آقای 

 هومن قربانی 

 9 8 5/4 یکشنبه اینترنها 

و   نترنهایا دکتر صبوری راند در بخش 9

 دنتهایرز

 10:30 9:30 5/4 یکشنبه  

10 morning   دکتر 

 محمدی پور   

دستیار فوق  

 تخصص 

اینترنها و 

 رزیدنتها

 8 7 6/4 دوشنبه  

مدیریت راههای  11

 هوایی  

دکتر خانم  

 امامی 

 11 10 6/4 دوشنبه  اینترنها 

عفونتهای  12

 سوختگی 
 

 12 11 6/4 دوشنبه  اینترنها  دکتر میرزائی 



ارائه فصل سوختگی   13

 کتاب الرنس 

 توسط اینترن ها 

 دکتر کرمی 

دستیار فوق  

 تخصص 

 8:30 7 7/4 سه شنبه   اینترن ها 

مدیریت درد و  14

 اخالق پزشکی

 11 10 7/4 شنبهسه   اینترنها  دکتر جعفریان

 12:30 11:30 7/4 سه شنبه اینترنها  دکتر میرزائی  بهداشت دست   15

 ژورنال   16

عفونت در  

 سوختگی 

 دکتر رئوفی

فلوشیپ  

عفونتهای 

 بیمارستانی

و   نترنهایا

 دنتهایرز

 8:20 7:30 8/4 چهارشنبه 

و   نترنهایا دکتر ثبوتی  راند 17

 دنتهایرز

 چهارشنبه  
در بخش  

 کودکان 

8/4 8:30 9:15 

سوختگی   18

 استنشاقی 

کنترل درد در  

 سوختگی 

 دکتر

 رضا صالحی   

  9:30 8/4 چهارشنبه  اینترنها 

 سه شنبه رزیدنتهاو اینترنها  دکتر کشاورزی  انواع سوختگی  19

 

 )آنالین( 

7/4 20:30 21:30 

به شکل   اینترنها  میرزایی خانم   تغذیه در سوختگی  20

 فایل

  -  - 

به شکل   اینترنها  خانم مقیمی   خطاهای پزشکی 21

 فایل

 

 -  -  - 

اختالالت و استرس  22

 پس از ضربه 

به شکل    نترنهایا خانم اندی 

 لیفا

 

 -  -  - 

 راند زخم   23

 در بخش 

 

 

 

 همه روزه  اینترنها  دکتر میرزائی 

 بجز 

روزهای  

 تعطیل

 - 8 10 



 

زخم های  24

 سوختگی 

 درمانگاه

پزشکان درمانگاه  

عمومی. ))و فوق  

 تخصصی 

سه شنبه ها با  

 استاد علیزاده(( 

 همه روزه ها   اینترن

 بجز 

روزهای  

 تعطیل 

 - 10 12 

اساتید هیات  اتاق عمل  25

 علمی 

 دوشنبه ها اینترن ها 

سه شنبه ها 

و چهارشنبه  

 ها

 - 9 11 

اینترن ها و  دکتر کشاورزی  اشاروتومی  26

 رزیدنتها

فایل به شکل 

در گروه 

آموزش 

 سوختگی

 شنبه  

4/4 

 -  - 

آنتی بیوتیک  27

تراپی در کودکان 

 دچار سوختگی 

ها و   نترنیا دکتر ثبوتی 

 دنتهایرز

به شکل فایل 

در گروه 

آموزش 

 سوختگی

پنج 

 شنبه  

2/4 

 -  - 

سرخک و راهنمای  28

کشوری مراقبت 

بیماران مبتال به 

هپاتیت حاد با 

 علت ناشناخته 

ها و   نترنیا ثبوتی دکتر  

 دنتهایرز

به شکل فایل 

در گروه 

آموزش 

 سوختگی

پنج 

 شنبه  

2/4 

 -  - 

 این برنامه به روزرسانی خواهد شد. 

 دکتر آزاده امامی

ش مدیر آموزش و پژوه  

 




