صفحه 1

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
برنامه کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی سال تحصیلی 96-97
زمان برگزاری :شهریور ماه 96
گروه 1
تعداد

رشته

 62نفر

جراحی مغز و اعصاب -جراحی عمومی -ارتوپدی -بیهوشی -زنان و زایمان-
چشم پزشکی -جراحی کلیه و مجاری ادراری -گوش ،گلو ،بینی و جراحی سر و گردن

روز

تاریخ

یکشنبه

96/6/19

دوشنبه

96/6/20

سه شنبه

96/6/21

8-13

چهارشنبه

96/6/22

8-13

پزشکی مبتنی بر شواهد

پنجشنبه

96/6/23

8-13

پزشکی مبتنی بر شواهد

(تعداد دستیاران رشته زنان و زایمان
هنوز اعالم نشده است)

ساعت

عنوان

نام مدرسان

مکان

8-10/30

تفسیر گرافی قفسه سینه

دکتر ادیبی

تاالر زیتون

10/45-13

پزشکی قانونی

دکتر قشالقی

توسعه آموزش پزشکی

8-10/30

آموزش بیمار

دکتر کشوری

تاالر زیتون

10/45-13

مدیریت در نظام سالمت

دکتر رضایتمند

توسعه آموزش پزشکی

کارگاه احیا قلبی ریوی

گروه آموزشی

مرکز مهارت های

بیهوشی

بالینی دانشگاه

دکتر فرج زادگان
دکتر فرج زادگان

مدیریت مطالعات و

مدیریت مطالعات و

مرکز مهارت های
بالینی دانشگاه
مرکز مهارت های
بالینی دانشگاه

صفحه 2

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
برنامه کارگاه های توانمند سازی دستیاران ورودی سال تحصیلی 96-97
زمان برگزاری :شهریور ماه 96
گروه  -1ادامه
ساعت

عنوان

نام مدرسان

مکان

روز

تاریخ

8-10/45

اصول پرونده نویسی

دکتر سیاوش

تاالر زیتون

شنبه

96/6/25

یکشنبه

96/6/26

8-13

دوشنبه

96/6/27

8-13

پای بندی به اصول حرفه ای

سه شنبه

96/6/28

8-13

برقراری ارتباط موثر حرفهای

دکتر زمانی

چهارشنبه

96/6/29

8-13

جستجوی منابع علمی

دکتر نجیمی

پنجشنبه

96/6/30

8-13

جستجوی منابع علمی

دکتر نجیمی

11/15-13

آشنایی با ضوابط و برنامه های
آموزشی مراکز (الزهرا(س))
آموزش بالینی

دکتر سالکی
دکتر امید

مدیریت مطالعات و
توسعه آموزش پزشکی

تاالر زیتون
مدیریت مطالعات و
توسعه آموزش پزشکی

دکتر رحیمی
دکتر محمدی زاده

تاالر زیتون
مدیریت مطالعات و
توسعه آموزش پزشکی

تاالر زیتون
مدیریت مطالعات و
توسعه آموزش پزشکی

مرکز مهارت های
بالینی دانشگاه
مرکز مهارت های
بالینی دانشگاه

صفحه 3

برنامه کارگاه احیای قلبی ریوی گروه 1
زمان :سه شنبه 96/6/21
مکان :مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

ساعت

عنوان

8-9

Basic Life Support

9-10

Advanced Life Support

10-10/30

استراحت و پذیرایی
کارگاه عملی
(گروه الف)

10/30- 13

بیهوشی -ارتوپدی

مدرس
دکتر بهزاد ناظم الرعایا
هیئت علمی گروه بیهوشی
دکترسید تقی هاشمی
هیئت علمی گروه بیهوشی
-------دکتر بهزاد ناظم الرعایا
هیئت علمی گروه بیهوشی

کارگاه عملی

جراحی عمومی -جراحی مغز و اعصاب-

(گروه ب)

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکترسید تقی هاشمی
هیئت علمی گروه بیهوشی

کارگاه عملی

زنان و زایمان -چشم پزشکی-

(گروه ج)

گوش ،گلو ،بینی و جراحی سر و گردن

دکتربابک علی کیایی
هیئت علمی گروه بیهوشی

