
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 

 93فعالیتهاي مرکز آموزش مداوم در سال 
 مدون 

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر امید میرمحمدخانی   28/1/93 )1(مبانی تئوري درمانهاي ارتودنسی 1
 دکتر امید میرمحمدخانی 28/1/93 )2(اصول تشخیص و درمانهاي ارتودنسی 2

 

 سمینار 

 نامه دبیر بر تاریخ  نام برنامه  ردیف
 آشنایی با جراحی هاي آندوسکوپیک 1

(Minimal Invasive Surgery 
 دکتر حمیدرضا همتی    28/3/93

 دکتر مجید فروتن   17/11/93-18 نگاه ویژه به دیابت  2
 

 کارگاه 

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر سمیرا مهر علیزاده  26/1/93 احیاي کودکان 1
دستگاه هاي تهویه مکانیکی و تنظیم آشنایی با  2

 آنها
 دکتر محسن سلیمانی  29-25/5/93

 دکتر عبدالحمید حاج حسنی  Dry Needling ۱۳۹۳/۰۶/۱۷سوزن زدن خشک 3
-۱۳۹۳/۰۶/۲۳ احیاي نوزادان با روش مگا کد 4

۲۴ 
 دکتر شمس اله نوري پور 

و پایگاه  Cochrane جستجو در پایگاه اطالعاتی 5
 SCOPUS استنادي

 دکتر سعید ولی زاده   29/7/93

 دکتر شمس اله نوري پور  26/9/93-27 احیاي نوزادان با روش مگا کد 6
 دکتر غالمرضا محمدي  24/9/93-25 احیاي نوزادان با روش مگا کد 7
 دکتر مژگان رحمانیان  6/9/93 روش هاي ارزیابی سالمت جنین 8
 دکتر مژگان رحمانیان  23/9/93 روش هاي ارزیابی سالمت جنین 9
کارگاه آشنایی با دستگاه هاي تهویه مکانیکی و  10

 تنظیم آنها
 دکتر محسن سلیمانی 5-1/9/93

کارگاه آشنایی با دستگاه هاي تهویه مکانیکی و  11
 تنظیم آنها

 دکتر محسن سلیمانی 19-15/9/93

مراقبت هاي پیش بیمارستانی بیماران  12
 (PHTC)ترومایی

 دکتر محمدرضا مونسان  17/10/93

 دکتر شمس اله نوري پور 23/10/93-24 )بیمارستان شفا(احیاي نوزادان با روش مگا کد 13



-1/11/93 )ابیمارستان شف(احیاي نوزادان با روش مگا کد 14
30/10/93 

 دکتر شمس اله نوري پور

 حمديدکتر غالمرضا م 23/10/93-24 )دامغان (احیاي نوزادان با روش مگا کد 15
 دکتر غالمرضا محمدي 7/11/93-8 )دامغان (احیاي نوزادان با روش مگا کد 16
 دکتر غالمرضا محمدي 24/9/93-25 )دامغان (احیاي نوزادان با روش مگا کد 17
 حاج حسنی دکتر 12/11/93 چسب ورزشی   18
 دکتر حسین نظري  12/11/93 اعتبار بخشی و مدیریت بحران 19
 دکتر الهه قدس  5/12/93-7 غذیه اي در بخش مراقبت هاي ویژهحمایت هاي ت 20
 دکتر نوید دانایی  23/12/93 ) گرمسار(احیاي نوزادان با روش مگا کد 21
 دکتر شمس اله نوري پور  24/12/93 ) گرمسار(احیاي نوزادان با روش مگا کد 22
 تر نوید دانایی دک 24/12/93-25 کارگاه تغذیه با شیر مادر بیمارستان امیر  23
 دکتر شمس اله نوري پور  10/12/93 ) بیمارستان امیر(احیاي نوزادان با روش مگا کد 24
 دکتر شمس اله نوري پور  12/12/93 )بیمارستان امیر(احیاي نوزادان با روش مگا کد 25

 کوتاه مدت 

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
یر دارویی سوء مصرف دوره آموزشی مقدماتی درمان غ 1

 مواد ویژه روانشناسان
 دکتربهناز بهنام    22-13/2/93

 کنفرانس علمی ادواري  

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 دکتر شمس اله نوري پور 19/3/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی 1
 دکتر شمس اله نوري پور 21/3/93 )هاي اطفال و نوزادان بیماري(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی 2
 دکتر شمس اله نوري پور 27/5/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی 3
 دکتر شمس اله نوري پور 1/7/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی 4
 دکتر شمس اله نوري پور 7/7/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(اعیدوره اي پزشکی تامین اجتم 5
 دکتر شمس اله نوري پور 28/7/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی 6
 دکتر شمس اله نوري پور 15/10/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی 7
 دکتر شمس اله نوري پور 11/12/93 )بیماري هاي اطفال و نوزادان(تامین اجتماعی دوره اي پزشکی 8
 دکتر محمدرضا مونسان  26/3/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       9
 دکتر محمدرضا مونسان 13/5/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       10

 دکتر محمدرضا مونسان 7/8/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       11

 دکتر محمدرضا مونسان 19/8/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       12

 نساندکتر محمدرضا مو 4/9/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       13

 دکتر محمدرضا مونسان 25/9/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       14

 دکتر محمدرضا مونسان 15/10/93 )بیماري هاي طب اورژانس(دوره اي پزشکی تامین اجتماعی       15

 جازي دکتر پیمان ح MRI 16/11/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      17
 دکتر پیمان حجازي MRI 23/1/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      18

 دکتر پیمان حجازي MRI 30/1/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      19

 دکتر پیمان حجازي MRI 6/2/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      20

 دکتر پیمان حجازي MRI 13/2/93 واري در زمینه رادیولوژيکنفرانس هاي اد      21

 دکتر پیمان حجازي MRI 20/2/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      22

 دکتر پیمان حجازي  MRI 27/2/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      23



 دکتر پیمان حجازي MRI 3/3/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      24

 دکتر پیمان حجازي MRI 10/3/93 کنفرانس هاي ادواري در زمینه رادیولوژي      25

 کنفرانس علمی یکروزه 

 دبیر برنامه  تاریخ  نام برنامه  ردیف
 فرحناز قهرمانفرددکتر  3/2/93 اندیکاسیون تزریق خون و عوارض تزریق خون  1
 علی اکبر پهلوانیان  3/3/93 نی و نقش آن در فرآیند کار تیم توانبخشیشیوه هاي نوین کاردرما 2
 فاطمه کسبی  4/3/93 ویکردهاي نوین در گفتاردرمانیر 3
 دکتر عبدالحمید حاج حسنی  5/3/93 در فیزیوتراپی  نوینرویکردهاي  4
 سیف اله عالیی  22/3/93 نقش هاي حرفه اي پرستاران و راهکارهاي توسعه آن 5
 دکتر محمد نساجی  31/3/93 مصرف منطقی داروها 6
 دکتر داریوش پهلوان   3/4/93 اصول ارگونومیک و تاثیر آن بر سالمت شغلی 7
 دکتر شمس اله نوري پور 2/4/93 غربالگري ناهنجاري هاي جنین 8
 دکتر فراز مجاب  6/4/93 بیماریهاي تنفسی و تداخالت دارویی 9
 دکتر شمس اله نوري پور 25/4/93 (KMC)و نوزادمراقبت آغوشی مادر  10
 دکتر سیدمحمد حسینی  23/5/93 بیماري هاي عفونی اسهالی 11
 دکتر یلدا زرگر 16/5/93 کنفرانس اهم مسایل قانونی  12
 دکتر شمس اله نوري پور 10/6/93 مراقبت از نوزاد سالم 13
 کتر رامین طاهري د 20/6/93 نقش پزشکان در اعتبار بخشی بیمارستان 14
 دکتر محمد نساجی  26/6/93 کنفرانس لیشمانیوز با تاکید بر درمان 15
 دکتر ستاره سلطانی  3/7/93 آشنائی با تازه هاي سرطان پستان 16
 دکتر محمدرضا تمدن  8/7/93 نمک و بیماري ها 17
 دکتر بهادر باقري   18/7/93 دارو درمانی زنان و نازایی 18
 دکتر محمد نساجی  28/7/93 (MERS-CoV) س بیماریهاي حاد تنفسی و کرونا ویروس هاکنفران 19
 دکتر ستاره سلطانی 1/8/93 آشنائی با تازه هاي سرطان پستان 20
 دکتر مژگان رحمانیان  8/8/93 فوریت هاي مامایی 21
 دکتر مجید صادقی  20/8/93 تصویربرداري در سل  22
 دکتر یلدا زرگر 29/8/93 آموزه هاي قانونی 23
 فاطمه کسبی  17/9/93 روش هاي نوین مداخله در اختالالت گفتار درمانی 24
 دکتر عبدالحمید حاج حسنی  18/9/93 یک روش نوین فیزیوتراپی 25
 دکتر مرتضی رضایی  18/9/93 بیماري هاي تنفسی کودکان 26
در فرآیند کنفرانس یک روزه شیوه هاي نوین کاردرمانی و نقش آن  27

 کار تیم توانبخشی
 دکتر محمد عموزاده خلیلی  19/9/93

 دکتر محمد نساجی  11/10/93 آنفلوانزا  28
 دکتر شمس اله نوري پور 30/10/93 دیسترس تنفسی نوزادان و عوارض آن 29
 دکتر بنفشه شاه نظري    16/11/93 2انسولین درمانی در دیابت نوع  30
 دکتر ناهید رهبر  22/8/93 )زایمان فیزیولوژیک(طبیعی  آمادگی براي زایمان 31

 

 

 

 



 

 

 2:مدون 

 25:کارگاه 

 2:سمینار

 1 :کوتاه مدت 

 25: کنفرانس ادواري 

 31:  ه کنفرانس یکروز

 1: برنامه غیر حضوري

 برنامه  78  :  93در سال  جمع کل برنامه هاي اجرا شده 

 

 

 


