
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان                      

 91فعالیتهاي مرکز آموزش مداوم در سال                             

 مدون 

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر حمیدرضا همتی  10/2/91 جراحی 1
 دکتر اسماعیل یاسینی  28/2/91 )1(دندانپزشکی کودکان  2
 دکتر اسماعیل یاسینی  28/2/91 )2(دندانپزشکی کودکان  3
6فوریتهاي  4  

  
 دکتر بهناز بهنام  6/4/91

 دکتر محمدرضا جوادي  15/2/91 دارو درمانی غدد درون ریز 5
 دکتر محمدرضا جوادي  15/2/91 )2(حرفه اي  –مباحث اجتماعی  6
 دکتر محمدرضا جوادي 21/7/91 دارو درمانی بیماریهاي گوارشی 7
 دکتر بهناز بهنام  1/8/91 1اعتیاد  8
 دکتر بهناز بهنام  2/8/91 2اعتیاد  9
 دکتر محمدرضا جوادي 21/7/91 )2(نوآوري و تازه ها  10
 دکتر مریم سیف هاشمی 9/3/91 5کودکان  11
 دکتر شمس اله نوري پور 20/4/91 1کودکان  12
 دکتر مژگان رحمانیان  20/7/91 بیماریهاي تروفوبالستیک وشیمی درمانی ورادیوتراپی در بیماریهاي زنان 13
14 labour 20/7/91  دکتر مژگان رحمانیان 
 دکتر مژگان مظاهري  25/3/91 )1(بیماریهاي سیستم تنفسی در اطفال  15
 دکتر محمد صادق یزدیها 25/3/91 اسهال و یبوست در اطفال 16
 دکتر جمیله مقیمی  25/8/91 روماتولوژي 17
 دکتر رامین طاهري  24/8/91 1پوست  18
 دکتر رحیمه اسکندریان  25/8/91 قلب 19
2همراه با 1پروتزهاي دندانی  20  

  
 دکتر اسماعیل یاسینی  13/7/91

3پروتزهاي دندانی  21  دکتر اسماعیل یاسینی  13/7/91 
   
   

 سمینار  

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 غالمحسین مهدوي نزاد 8/6/91-9/6/91 اخالق حرفه اي پزشکی 1
 غالمحسین مهدوي نزاد 16/6/91-15/6/91 اي پزشکیاخالق حرفه  2
 دکتر حسن بابا محمدي 6/7/91-7/6/91 سمینار مراقبتهاي پرستاري در سرطانها 3
 مهري انصاري  1/9/91- 30/8/91 فوریت هاي مامایی در راستاي کاهش مرگ و میر مادران 4
 دکتر حمیدرضا همتی  22-21/9/91 (PHTC) مراقبت هاي پیش بیمارستانی تروما 5
 دکتر اعظم آذرگون  5-4/11/91 (A.L.S.O) فوریتهاي مامایی در راستاي مرگ و میر مادران 6

    



 
   

 کارگاه   

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر ناهید رهبر 31/1/91 گذاشتن پساري در درمان پروالپس ها 1
آموزشی ، پژوهشی ، آشنائی اعضاي هیئت علمی با آئین نامه هاي  2

فرهنگی ، اجرائی باستناد مصوب آئینامه توانمند سازي اعضاي هیئت 
 ) آئین نامه ارتقاء مرتبه(علمی 

 دکتر وحید سمنانی  2/3/91

آشنائی اعضاي هیئت علمی با آئین نامه هاي آموزشی ، پژوهشی ،  3
 فرهنگی ، اجرائی باستناد مصوب آئینامه توانمند سازي اعضاي هیئت

 ) آئین نامه ارتقاء مرتبه(علمی 

 دکتر وحید سمنانی  3/3/91

استنادي و منابع نویسی با  –جستجوي پیشرفته در پایگاه هاي اطالعاتی  4
 EndNote استفاده از نرم افزار

 دکتر سعید ولی زاده  22/3/91

 دکتر جمیله  مقیمی  4/4/91 )میانساالن تغییر رفتار(سالمت خانواده  6
 دکتر جمیله  مقیمی  5/4/91 )میانساالن تغذیه و بیماري ها(سالمت خانواده  7
 دکتر جمیله  مقیمی  7/4/91 ورزش)میانساالن (سالمت خانواده  8
 دکتر محمدصادق یزدیها  8/4/91 م کاري تیروئید نوزادان و غربالگريک 9
 قدسدکتر علی اصغر  25/4/91-26/4/91 کارگاه سوچور و پانسمان 10
 دکتر غالمرضا محمدي  27/4/91 کارگاه اخالق و مقررات حرفه اي ویزه تکنسینهاي فوریت هاي پزشکی 11
 دکتر شمس اله نوري پور 7/6/91-8/6/91 حیاء نوزادان به روش مگا کدا 12
 دکتر حسن بابا محمدي 8/6/91-9/6/91 کارگاه دو روزه مراقبتهاي پرستاري در شیمی درمانی 13
 دکتر بهناز بهنام  13/6/91 ادغام پیشگیري از خودکشی در نظام بهداشتی 14
 دکتر جعفر عالوي طوسی 30/6/91 )سطح مقدماتی(براي اعضاء هیئت علمی  SPSSکاربرد  15

 دکتر بهناز بهنام  2/7/91 ادغام پیشگیري از خودکشی در نظام بهداشتی 16
 دکتر جعفر عالوي طوسی  6/7/91 )سطح متوسط(علمی براي اعضاء هیئت  SPSS کارگاه کاربرد 17
 دکتر محسن سلیمانی  8/7/91-10 2010احیاي قلبی ریوي بر اساس پروتکل  18
 دکتر شمس اله نوري پور 11/7/91-12/7/91 احیاي نوزادان به روش مگا کد 19
 دکتر بهناز بهنام  16/7/91 ادغام پیشگیري از خودکشی در نظام بهداشتی 20
 دکتر محسن سلیمانی  22/7/91-24/7/91 احیاي قلبی ریوي 21
 فریده ایزدي ثابت  8/8/91-10/8/91 1 زایمان فیزیولوژیک 22
 فریده ایزدي ثابت  17/8/91-15/8/91  2 زایمان فیزیولوژیک 23
 دکتر محمدرضا عسگري 20/8/91-22/8/91 2010احیاي قلبی ریوي بر اساس پروتکل  24
راه هوائی و مراقبت از سیستم تنفسی بیماران بستري در بخش اداره  25

 مراقبت ویژه
 سیف اله عالیی  9/9/91-8/9/91

 دکتر شمس اله نوري پور 14/9/91-15/9/91 احیاي نوزادان به روش مگا کد 26
 دکتر بهناز بهنام  18/9/91-19/9/91 کارگاه درمانهاي غیر دارویی سوء مصرف مواد 27
 فاطمه کسبی 22/9/91 عضالت صورت، گفتار و بلع PNF با تکنیک هاي ماساژ وشنایی ا 28
 دکتر بهناز بهنام  25/9/91-26/9/91 2کارگاه درمانهاي غیر دارویی سوء مصرف مواد 29
 دکتر بهناز بهنام  2/10/91-3/10/91 2کارگاه درمانهاي غیر دارویی سوء مصرف مواد 30
 دکتر سعید ولی زاده  11/10/91 و (EBSCO, ISI ) استنادي –اطالعاتی جستجو در پایگاه هاي  31
 دکتر شمس اله نوري پور 17/11/91-18/11/91 احیاي نوزادان به روش مگا کد 32
 دکتر شمس اله نوري پور 24/11/91 ترویج تغذیه با شیر مادر 32
 دکتر شمس اله نوري پور 1/12/91 مراقبت ازنوزاد سالم 33



 
 
 
 
 

 کنفرانس هاي یکروزه    

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 فرحناز قهرمانفرددکتر 22/1/91 )هموویژیالنس(استقرار نظام مراقبت از خون  1
 دکتر حسین نظري 24/3/91 نقش نانو استراکچرها در درمان سرطان 2
 دکتر محمد نساجی زواره  31/3/91 تب کریمه کنگو 3
 سیف اله عالیی  12/5/91 بیمارستانبهداشت محیط  4
 سیف اله عالیی  19/5/91 ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی 5
 سیف اله عالیی 6/7/91 روش هاي جدید تشخیص و مراقبت در بیماریهاي سیستم تنفسی 6
برخورد با بیماران دچار اختالالت خونریزي دهنده ، ترومبوز و کم خونی  7

 هاي همولیتیک
 فرحناز قهرمانفرددکتر 20/7/91

 دکتر صنم مرادان  18/8/91 سندرم پیش قاعدگی و دیسمنوره 8
 دکتر محمد فروزش فرد 23/8/91 مرگ مغزي و اهداء عضو 9
 دکتر بابک حسین زاده  12/9/91 مالحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر 10
 دکتر رامین طاهري  27/9/91 )نظام پزشکی سمنانسازمان ( بیماریهاي قارچی پوست 11
 سهیال سادات قضوي  6/10/91 آشنایی با انواع سرطانهاي رایج در بیماران بستري 12
 دکتر محمدرضا تمدن  7/10/91 آشنایی با تازه هاي دیابت 13
 دکتر شمس اله نوري پور 28/10/91 (K.M.s)مراقبت آغوشی مادر و نوزاد 14
 دکتر نجمه دوست محمدیان  26/10/91 بیماریهاي گوش خارجی و میانی 15
 سهیال سادات قضوي 18/11/91 آشنایی با کدگذاري مرگ و میر 16
 سهیال سادات قضوي  23/12/91 آشنایی بافنآوري اطالعات سالمت 17

 
 
 

 کنفرانس هاي ادواري     

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر جمیله مقیمی  8/4/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 1
 دکتر جمیله مقیمی  22/4/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 2
 دکتر جمیله مقیمی  29/4/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 3
 دکتر جمیله مقیمی  5/5/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 4
 دکتر جمیله مقیمی  12/5/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 5
 دکتر جمیله مقیمی  19/5/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 6
 دکتر جمیله مقیمی  26/5/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 7
 دکتر جمیله مقیمی  2/6/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 8
 دکتر جمیله مقیمی  9/6/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 9

 دکتر جمیله مقیمی  13/7/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 10
 دکتر جمیله مقیمی  20/7/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 11
 دکتر جمیله مقیمی  27/7/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 12



 دکتر جمیله مقیمی  18/8/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 13
 دکتر جمیله مقیمی  2/9/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 14
 دکتر جمیله مقیمی  9/9/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 15
 دکتر جمیله مقیمی  23/9/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 16
 دکتر جمیله مقیمی  7/10/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 17
 دکتر جمیله مقیمی  21/10/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 18
 دکتر جمیله مقیمی  5/11/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 19
 دکتر جمیله مقیمی  17/12/91  هاي علمی  دوره اي پزشکی س کنفران 20

 
 
 
 

 برنامھ ٢١: مدون   

 برنامھ ٣٣: كارگاه   

 برنامھ١٧: كنفرانس یكروزه   

 برنامھ ٢٠: كنفرانس ادواري   

 ٦: سمینار   

 برنامه 97:  91ع برنامه ها  در سال جم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


