
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 90 در سالبرنامه هاي اجرا شده مرکز آموزش مداوم 

 مدون 

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
1رادیولوژي  1  

  
 دکتر مجید جدیدي 1/2/90

 دکتر محمدرضا جوادي 2/2/90 دارو درمانی بیماریهاي عفونی 2
درمانی درد و اختالالت روماتوئیديدارو  3  دکتر محمدرضا جوادي 2/2/90 
 دکتر محمدرضا تمدن 29/2/90 فشار خون 4
 دکتر مژگان رحمانیان 5/3/90 درمان جایگزین هورمونی واختالالت کف لگن 5
 دکتر اعظم اذرگون 5/3/90 2نازائی  6
آماده کردن وپرکردن کانال و ابزارو وسایل جدید درمان  7

 دندانهاي تروماتیزه
 دکتر اسماعیل یاسینی 19/3/90

پرکردن +ماده کردن کانال با سیستم دوتاريآ 8
آشنائی با ابزار جدید در اندودانتیکس+کانال  

 دکتر اسماعیل یاسینی 19/3/90

 دکتر یلدا زرگر 17/6/90 مسمومیت هاي رایج 9
 دکتر محمدکاظم ماهر 7/7/90 2داخلی  10
اختالالت کلیه و مجاري ادراري دارو درمانی 11  دکتر محمدرضا جوادي 8/7/90 
3(حرفه اي  –مباحث اجتماعی  12  دکتر محمدرضا جوادي 8/7/90 (
 دکتر داریوش پهلوان 24/7/90 1طب کار  13
 دکتر داریوش پهلوان 25/7/90 2طب کار  14
)1(اصول تشخیص و درمانهاي ارتودنسی 15  یاسینیدکتر اسماعیل  28/7/90 
)2(مبانی تئوري درمانهاي ارتودنسی 16  دکتر اسماعیل یاسینی 28/7/90 
 دکتر مجتبی ملک 5/8/90 9داخلی  17
 دکتر داریوش پهلوان 9/8/90 3طب کار  18
 دکتر داریوش پهلوان 10/8/90 4طب کار  19
 دکتر داریوش پهلوان 11/8/90 5طب کار  20
 دکتر فرهاد ملک 3/9/90 ریه 21
 دکتر سید اشین سمائی 3/9/90 اعصاب 22

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 سمینار  

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
1راقبتهاي حیاتی پیشرفته در ترومام 1  

  
 محسن سلیمانی دکتر  10/12/90

)با تأکید بر نقش اخالق و تغذیه(پژوهی و طب ¬قرآن 2  غالمحسین مهدوي نژاد 25/11/90 
   
   
   
   
   

 کارگاه   

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
جنسی در مردان تشخیص و درمان اختالالت 1 دکتر محمدرضا صفري نزاد  4/3/90 

 مقدم
2 CPR 9/3/90 دکتر بابک حسین زاده 
 دکتر ناهید رهبر 19/3/90 کولپوسکپی 3
4 CPR دکتر محمدرضا عسگري 14/6/90 پیشرفته 
 فرحناز قهرمانفرددکتر  24/6/90 طب مبتنی بر شواهد 5
و پایگاه هاي اطالعاتی  PMDRآشنایی با پورتال  6

باتوجه به لزوم برگزاري این کارگاه و شرایط مرکز (آن
 همکار فاصله زمانی رعایت نشده است

 دکتر سعید ولی زاده 26/7/90

به علت بیمارستان دوستدار مادر و ( تغذیه با شیر مادر 7
رعایت نگردیدهبرگزاري کارگاه فواصل زمانی   

 دکتر شمس اله نوري پور 28/7/90-27/7/90

8 Spssدکتر راهب قربانی 27/7/90 آمارو 
 دکتر شمس اله نوري پور 11/8/90-12/8/90 کارگاه احیاي نوزادان 9
)1(کارگاه آموزشی مراقبتهاي بارداري و آمادگی زایمان 10  فریده ایزدي ثابت 22/8/90-21/8/90 
)2(آموزشی مراقبتهاي بارداري و آمادگی زایمانکارگاه  11  فریده ایزدي ثابت 22/8/90-21/8/90 
 فریده ایزدي ثابت 5/9/90-7/9/90 کارگاه مراقبتهاي بارداري و آمادگی زایمان 12
)پیشرفته(کارگاه کاربرد آمار و کامپیوتر در پزشکی 13  دکتر جعفر عالوي طوسی 10/9/90 
نویسی هاي مقاله اي مهارت حرفهکارگاه آموزش  14  دکتر محمدرضا عسگري 14/11/90-12/11/90 
 دکتر علی رشیدي پور 27/11/90 پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد محرك و شیشه 15
 دکتر بابک حسین زاده 29/11/90 کارگاه احیائ قلبی ریوي پایه وپیشرفته 16
 دکتر سعید عسگري cem cement 4/12/90 درمان پالپ زنده با استفاده از 17
 روش تحقیق کیفی مقدماتی 18

  
 محسن سلیمانیدکتر  20/12/90

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   

 کنفرانس یکروزه    

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
با توجه ( مقاومت به داروهاي ضدمیکروبی یک تهدید جهانی 1

 فاصله 14/12/89مورخ  182955/303به بخشنامه شماره 
 ) زمانی رعایت نگردیده

 دکتر محمد نساجی  18/1/90

با توجه ( مقاومت به داروهاي ضدمیکروبی یک تهدید جهانی 2
رعایت  14/12/89مورخ  182955/303به بخشنامه شماره 

 ) زمانی رعایت نگردیده

 دکتر محمد نساجی  24/1/90

 جدیديدکتر مجید  21/2/90 آموزشی آشنایی با حاکمیت خدمات بالینی 3
 دکتر محمد صادق یزدیها  22/2/90 زردي در نوزادان  4
 دکتر ناهید رهبر 28/2/90 کنفرانس علمی زنان و یائسگی 5
 دکتر محمدصادق یزدیها 19/3/90 عفونت ادراري در کودکان 6
 دکتر مجید جدیدي  30/4/90 حفاظت در برابر تشعشعات و عوارض جانبی پرتوگیري 7
 دکتر فرهاد ملک  30/4/90 آسم  8
 دکتر غالمرضا دارایی  5/6/90 اورژانسهاي شایع چشم 9
)سمنان(تجویز و مصرف منطقی دارو و مقاومت آنتی بیوتیکی 10  دکتر محمد نساجی 11/7/90 
 دکتر فرحناز قهرمانفرد 21/7/90 بر خورد با کم خونی 11
 سیف اله عالیی  21/7/90 مراقبتهاي پرستاري در بیماریهاي گوارشی و اسکلتی 12
 دکتر صنم مرادان  12/8/90 ترویج زایمانهاي طبیعی فیزیولوژیک و بدون درد 13
)دامغان(تجویز و مصرف منطقی دارو و مقاومت آنتی بیوتیکی  14  دکتر محمد نساجی 19/8/90 
 دکتر عباسعلی ابراهیمیان  26/8/90 سوختگی  15
بیوتروریسمسالحهاي بیولوژیکی و  16  دکتر هادي امراللهی  24/9/90 
 دکتر محمد نساجی  8/10/90 بیماریهاي شایع منتقله از راه تنفس 17
تجویز و مصرف منطقی دارو و مقاومت آنتی  18

)گرمسار(بیوتیکی ) 
 دکتر محمد نساجی  12/10/90

 دکتر نجمه دوست محمدیان  27/10/90 بیماریهاي شایع بینی وسینوس 19
 دکتر محمد نساجی  10/11/90 بیماریهاي حاد اسهالی در کودکان 20
 دکتر رامین طاهري  12/11/90 )سالک جلدي(لیشمانیازیس 21
 سیف اله کیقبادي 15/11/90 کنفرانس علمی اختالالت روانی شایع در بحران ها 22
 دکتر بهناز بهنام  27/11/90 آشنایی با اختالالت روانی کودکان و نوجوانان 23
 علی  سعدالهی  NICU 4/12/90 تکامل حرکتی و تغذیه اي نوزادان بستري در 24
 دکتر محمدنساجی  17/12/90 عفونتهاي حاد تنفسی در اطفال 25
 دکتر عباسعلی طاهریان  18/12/90 مدیریت سالمندان در بحران 26

   
   
   
   

 
 
 



 
 

 کنفرانس ادواري     

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر جمیله مقیمی  2/4/90 دوره اي علمی پزشکی  1
 دکتر جمیله مقیمی  23/4/90 دوره اي علمی پزشکی  2
 دکتر جمیله مقیمی  30/4/90 دوره اي علمی پزشکی  3
 دکتر جمیله مقیمی  6/5/90 دوره اي علمی پزشکی  4
 دکتر جمیله مقیمی  13/5/90 دوره اي علمی پزشکی  5
 دکتر جمیله مقیمی  27/5/90 دوره اي علمی پزشکی  6
 دکتر جمیله مقیمی  3/6/90 دوره اي علمی پزشکی  7
 دکتر جمیله مقیمی  17/6/90 دوره اي علمی پزشکی  8
 دکتر جمیله مقیمی  24/6/90 دوره اي علمی پزشکی  9
 دکتر جمیله مقیمی  31/6/90 دوره اي علمی پزشکی  10
 دکتر جمیله مقیمی  7/7/90 دوره اي علمی پزشکی  11
 دکتر جمیله مقیمی  14/7/90 دوره اي علمی پزشکی  12
 دکتر جمیله مقیمی 21/7/90 دوره اي علمی پزشکی 13
 دکتر جمیله مقیمی  28/7/90 دوره اي علمی پزشکی  14
 دکتر جمیله مقیمی  5/8/90 دوره اي علمی پزشکی  15
 دکتر جمیله مقیمی  12/8/90 دوره اي علمی پزشکی  16
 دکتر جمیله مقیمی  19/8/90 دوره اي علمی پزشکی  17
 دکتر جمیله مقیمی  26/8/90 دوره اي علمی پزشکی  18
 دکتر رحیمه اسکندریان  1/9/90 دوره اي علمی پزشکی  19
 دکتر جمیله مقیمی  3/9/90 دوره اي علمی پزشکی  20
 دکتر رحیمه اسکندریان  9/9/90 دوره اي علمی پزشکی  21
 دکتر جمیله مقیمی  10/9/90 دوره اي علمی پزشکی  22
 دکتر جمیله مقیمی  17/9/90 دوره اي علمی پزشکی  23
 دکتر رحیمه اسکندریان  22/9/90 دوره اي علمی پزشکی  24
 دکتر جمیله مقیمی  24/9/90 دوره اي علمی پزشکی  25
 دکتر رحیمه اسکندریان  30/9/90 دوره اي علمی پزشکی  26
 دکتر جمیله مقیمی  1/10/90 دوره اي علمی پزشکی  27
 دکتر رحیمه اسکندریان 6/10/90 دوره اي علمی پزشکی  28
 دکتر جمیله مقیمی 8/10/90 دوره اي علمی پزشکی  29
 دکتر جمیله مقیمی  11/10/90 دوره اي علمی پزشکی  30
 دکتر جمیله مقیمی  15/10/90 دوره اي علمی پزشکی  31
 دکتر رحیمه اسکندریان  21/10/90 دوره اي علمی پزشکی  32
 دکتر جمیله مقیمی  22/10/90 دوره اي علمی پزشکی  33
 دکتر رحیمه اسکندریان  28/10/90 دوره اي علمی پزشکی  34
 دکتر جمیله مقیمی   29/10/90 دوره اي علمی پزشکی  35
 دکتر جمیله مقیمی  6/11/90 دوره اي علمی پزشکی  36
 دکتر رحیمه اسکندریان  13/11/90 دوره اي علمی پزشکی  37
 دکتر رحیمه اسکندریان  23/11/90 دوره اي علمی پزشکی  38
 دکتر رحیمه اسکندریان  19/11/90 دوره اي علمی پزشکی  39



 دکتر جمیله مقیمی  27/11/90 دوره اي علمی پزشکی  40
 دکتر رحیمه اسکندریان  30/11/90 دوره اي علمی پزشکی  41
 دکتر جمیله مقیمی  17/12/90 دوره اي علمی پزشکی  42
 دکتر جمیله مقیمی  11/12/90 دوره اي علمی پزشکی  43
 دکتر رحیمه اسکندریان   11/12/90 دوره اي علمی پزشکی  44

   
   
   

 برنامھ ٢٢: مدون   

 برنامھ١٨: كارگاه   

 برنامھ٢٦: فرانس یكروزه نك  

 برنامھ٢:سمینار   

 برنامھ ٤٤: كنفرانس ادواري   

 برنامه 112:  90برنامه ها  در سال  جمع   

 


