
 

 عٌاٍيي پاياى ًاهِ ّاي داًطجَياى كاسضٌاسي اسضذ پشستاسي هشالثتْاي ٍيژُ

 هشكض آهَصضي ، تحميماتي ٍ دسهاًي للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي تْشاى

 

 اسضذ كاسضٌاسي ًاهِ پاياى عٌَاى ًام ٍ ًام خاًَادگي كذثثت تاسيخ ثثت سديف

 استادساٌّواي

 اٍل

 استادساٌّواي

 دٍم

 استاد هطاٍس

 پشي كشهي ج ج1/94 5/2/94 1
تشسسي داًص، ًگشش ٍ عولکشد پشستاساى دس صهيٌِ آهَصش خَدهشالثتي دس 

 ضْيذ سجاييٍ عشٍق تيواساى ًاسسايي للة دس هشكض للة 
  دكتش ًسين ًادسي

 

 فشصاًِ ضيشًيا ج ج2/94 21/2/94 2

تشسسي پياهذّاي تاليٌي الگَي تجَيض ٍ هصشف آًتي تيَتيک پشٍفيالكسي دس 

تيواساى تحت عول جشاحي پيًَذ عشٍق كشًٍش دس هشكض للة ٍ عشٍق ضْيذ 

 سجايي

دكتش عليشظا عيلضادُ 

 لَيذل
 

 

 صّشا ًَاتي ج ج3/94 21/2/94 3

ثت ّاي ٍيژُ تاثيش استفادُ اص اتضاس اًذاصُ گيشي دسد تَسػ پشستاساى تخص هشال

تش هيضاى هصشف داسٍّاي ظذ دسد تعذ اص عول جشاحي للة تضسكساالى 

 تيواسستاى للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي

  دكتش ًاّيذ يعمَتي

 

 فاؼوِ آضتياًي ج ج4/94 21/2/94 4
تشسسي هيضاى سعايت استاًذاسدّاي ايوٌي داسٍيي دس تخص ّاي تستشي 

 94-93تيواسستاى للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي سال 
  دكتش ًاصش ّذاًٍذ

 

 سظا عليشظايي تثشيضي ج ج5/94 21/2/94 5
هشتثػ دس تشٍص هَستاليتي ٍ هَستيذيتي سيَي تعذ اص جشاحي  تعييي عَاهل

 تيواسستاى للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي دسيچِ اي للة دس

دكتش حسي الِ 

 صادلي
 

 

 فتاحيهصؽفي  ج ج6/94 25/3/94 6
تعذيل ضذُ تش گاصّاي خَى ضشياًي ٍ هذت تَْيِ  تشسسي اثش اٍلتشافيلتشاسيَى

 هکاًيکي دس كَدكاى پس اص تاي پس للثي سيَي

دكتش هحسي ظيايي 

 فش
 

 

 صّشا داسم ج ج7/94 25/3/94 7
تشسسي تاثيش آهَصش احياي للثي سيَي پايِ تِ سٍش خَد اسصياتي تصَيشي تش 

 پايِآگاّي ٍ عولکشد پشستاساى دس اًجام احياي للثي ٍ سيَي 
  دكتش آسش صاّذهْش

 

 ًيال آهيغ ج ج8/94 25/3/94 8

تشسسي اثشتخطي سٍش پيگيشي تاليٌي دس همايسِ تا سٍش آهَصش هشالثت اص 

خَد تش كاّص هيضاى تستشي هجذد تيواساى تا ًاسسايي للثي دس هشكض للة 

 1393ضْيذ سجايي تْشاى 

  دكتش آسش صاّذهْش

 

 عليشظا آصاد ج ج9/94 25/3/94 9

تشسسي همايسِ اي دٍ ضاخص ًَساًات فطاس ًثط ضشياًي ٍ فطاس ٍسيذ هشكضي 

دس اسصياتي حجن هايعات تعذ اص جشاحي للة دس تيواساى تحت هکاًيکي تستشي 

 دس تخص ّاي هشالثت ٍيژُ

  دكتش هصؽفي علَي

 

 فاؼوِ غالهي تِ خَ ج ج11/94 25/3/94 11
جشاحي للة تش هيضاى تشٍص تاثيش پشٍتکل حشكت صٍدٌّگام تعذ اص اعوال 

 اختالالت ضٌاختي دس تخص ّاي ٍيژُ هشكض للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي تْشاى
  دكتش سسَل آرسفشيي

 



 

 اسضذ كاسضٌاسي ًاهِ پاياى عٌَاى ًام ٍ ًام خاًَادگي كذثثت تاسيخ ثثت سديف

 استادساٌّواي

 اٍل

 استادساٌّواي

 دٍم

 استاد هطاٍس

 ذيلاصهٌصَسُ  ج ج11/94 25/3/94 11

تشسسي همايسِ اي فشسَدگي ضغلي ٍ عَاهل هشتثػ تا آى دس پشستاساى ضاغل 

تخص ّاي ٍيژُ ٍ تخص ّاي داخلي ٍ جشاحي تيواسستاى للة ضْيذ سجايي 

 94سال 

دكتش هحوذظياء 

 تَتًَچي
 

 

 پشي كشهي ج ج12/94 25/3/94 12
تيواساى تشسسي داًص ٍ عولکشد پشستاساى دس صهيٌِ آهَصش خَدهشالثتي دس 

 ًاسسايي للة ضْيذ سجايي
  دكتش ًسين ًادسي

 

 تشصٍ عضيضي ج ج13/94 25/3/94 13
تاثيش اجشاي الگَي تَاًوٌذساصي خاًَادُ هحَس تش سثک صًذگي تيواساى تحت 

 جشاحي تعَيط دسيچِ للة
  دكتش فشاًک  كاسگش

 

عولکشد تٌفسي تيواساى پس اص جشاحي للة تشسسي تاثيش حشگت صٍدٌّگام تش  صّشا عشيعاٍي ج ج14/94 25/3/94 14

 دس تخص هشالثت ّاي ٍيژُ هشكض للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي تْشاى

دكتش هحوذظياء 

 تَتًَچي
 

 

تعييي عَاهل هشتثػ دس تشٍص هَستاليتي ٍ هَستيذيتي ّاي سيَي تعذ اص جشاحي  سظا احوذپَس ج ج15/94 25/3/94 15

 تيواسستاى ضْيذ سجايي تيواسي ّاي هادسصادي للة تضسگساالى دس

دكتش حسي الِ 

 صادلي
 

 

همايسِ تاثيش ًشهال ساليي تا ساليي ّپاسيٌِ دس ًگْذاسي كاتتشّاي ضشياًي ٍ  حسي ًجاتي ج ج16/94 25/3/94 16

 ٍسيذي هشكضي تش سٍي ضواسش  سلَل ّاي خًَي تعذ اص اعوال جشاحي للة
  دكتش ظيايي فش

 

 ج ج17/94 25/3/94 17
تشسسي استثاغ سَاد سالهت ٍ آگاّي اص ًاسسايي للة تا تستشي هجذد تيواساى  سظَاى سصاصي

ًاسسايي للة هشاجعِ كٌٌذُ تِ دسهاًگاُ ًاسسايي للة تيواسستاى للة ٍ عشٍق 

 1394ضْيذ سجايي دس سال 

  دكتش ًسين ًادسي

 

كاف لَلِ تشاضِ تعذ اص جشاحي تاثيش تغييش ٍظعيت ّاي هختلف تيواس تش فطاس  هشين صاسع ج ج18/94 25/3/94 18

 للة تاص هشكض للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي
  دكتش ظيايي فش

 

همايسِ تاثيش سيستن ساكطي تستِ ٍ تاص تشاضِ تش سٍي پاساهتشّاي  صثاحِ ضاٍسدياى ج ج19/94 25/3/94 19

 ّوَديٌاهيک ٍ اكسيژى دس تيواساى تعذ اص عول جشاحي للة

دكتش سيذ هصؽفي 

 علَي
 

 

دهشالثتي دس تيواساى تا ًاسسايي ش آهَصش خاًَادُ هحَس تش سفتاس خَتشسسي تاثي هحوذ حذاداى ج ج21/94 24/5/94 21

 للثي
  دكتش تمَي

 

21 1/6/94 
ج ج21/94 تخص ّاي صى پشستاساى  عوَهيتشسسي تاثيش ٍسصش ؼشاحي ضذُ دس سالهت  ًسين پْلَاى 

 هشالثت ٍيژُ
  دكتش لؽفياى

 

22 1/6/94 

ج ج22/94 تشسسي هيضاى تشٍص ٍ عَاهل هشتثػ تا خًَشيضي گَاسضي هتعالة آًژيَپالستي  احساى خسشٍي 

عشٍق كشًٍش دس تيواساى للثي هشاجعِ كٌٌذُ تِ تيواسستاى للة ضْيذ سجايي 

 93-92دس سال 

  دكتش حك اصلي

 

23 1/6/94 
ج ج23/94 سٌجص داًص ٍ عولکشد پشستاساى تخص ّاي هشالثت ّاي ٍيژُ دس هَسد  ًَسهحوذ احوذي 

 ّوَستاص ضشياًي، پس اص هذاخالت كشًٍشي ساديال ٍ فوَسال  
  دكتش تخطٌذُ

 

24 11/6/94 

ج ج24/94 تشسسي تاثيش تشاًگضاهيک اسيذ تش سيتَكيي ّاي التْاتي  دس جشاحي تيواسي  هْتاب كشتي 

تا تاي پس للثي سيَي دس تيواسستاى للة  ّاي هادسصادي للة اؼفال تَأم

 93ضْيذ سجايي دس سال 

  دكتش غالهپَس

 



 

 اسضذ كاسضٌاسي ًاهِ پاياى عٌَاى ًام ٍ ًام خاًَادگي كذثثت تاسيخ ثثت سديف

 استادساٌّواي

 اٍل

 استادساٌّواي

 دٍم

 استاد هطاٍس

25 11/6/94 
ج ج25/94 التْاتي دس كَدكاى تحت عول جشاحي تاي پس همايسِ تغييشات پاسخ ّاي  فشّاد گشجي پَس 

 دل ًيذٍ دس همايسِ تا كاسديَپلژي خًَي للثي سيَي تا استفادُ اص كاسديَپلژي
  دكتش غالهپَس

 

26 11/6/94 
ج ج26/94 سشم، حَل ٍ حَش عول تا ضيَع عَاسض  تشسسي استثاؼات ًَساًات سذين فْيوِ ضکَّي 

 عوذُ  پس اص عول پيًَذ عشٍق كشًٍش

 دكتش آرسفشيي

 
 

 

27 21/7/94 

ج ج27/94  

 صذيمِ لشتاًي
همايسِ تاثيش هجوَعِ هشالثت ّاي تٌفسي تشًاهِ سيضي ضذُ ٍ تَْيِ غيش 

تش تشٍص آتلکتاصي ٍ سؽح اكسيژى خَى ضشياًي دس تيواساى  (CPAP)تْاجوي 

 تحت عول پيًَذ كٌاسگزس عشٍق كشًٍش

  دكتش علَي

 

28 21/7/94 

ج ج28/94  

 االصهٌيهشين 
تشسسي تاثيش آهَصش تش داًص ٍ عولکشد پشستاساى دس استثاغ تا هيضاى تشٍص 

عَاسض هَظعي تضسيك صيش جلذي اًَكسپاسيي دس تيواساى تستشي تخص ّاي 

CCU  ٍPost CCU تيواسستاى آهَصضي اهام حسيي 

  دكتش علَي

 

29 18/8/94 
ج ج29/94 تشسسي تاثيش استفادُ اص كاسديَپلژي دل ًيذٍ ٍ سٌت تَهاس تش پياهذّاي  فشضيذ سحيوي ًْاًٍذي 

 تيواساى تضسگسال تحت عول جشاحي دسيچِ اي للةتاليٌي 
 دكتش لَيذل دكتش غالهپَس

 

31 4/9/94 

ج ج31/94  

 سويِ سليواًي
تشاي پزيشش هجذد ٍ هشگ تعذ  2تشسسي لذست پيطگَيي كٌٌذُ هعياس اپاچي 

اص تخص هشالثت ّاي ٍيژُ جشاحي اعصاب تيواسستاى لائن اص تشخيص تيواساى 

 هطْذ

  دكتش اهيشي

 

31 4/9/94 
ج ج31/94 دس اًتمال دسٍى  SBARهمايسِ كيفيت گضاسش دّي تِ سٍش هعوَل ٍ  ضْيي هحوذ ضشيفي 

 تيواسستاًي تيواساى دس هشكض للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي
  دكتش خَاجعلي

 

32 24/9/94 
ج ج32/94 همايسِ دٍ سٍش اًفَصيَى اًسَليي ٍ تلَس ٍسيذي استفادُ ضذُ تَسػ  جَياىًذا حك  

 پشستاساى تخص ٍيژُ تش لٌذ خَى ٍ عَاسض آى دس تيواساى تحت جشاحي للة
  دكتش صّشا لائن هماهي

 

33 17/11/94 
ج ج33/94  تشسسي استثاغ ًَساًات كلشسشم حَل ٍ حَش عول تا ضيَع عَاسض عوذُ تعذ هشين ًجات الْي 

 اص جشاحي تاي پس عشٍق كشًٍشي
  دكتش آرسفشيي

 

34 3/11/94 
ج ج34/94 تشسسي استثاغ سَاد سالهت ٍ آگاّي اص هصشف ٍاسفاسيي تا تخويي هذت صهاى  هائذُ صياد 

 دس هحذٍدُ دسهاى دس هثتالياى تِ تيواسي للثي
  دكتش خَاجعلي

 

35 3/11/94 
ج ج35/94 سٌذسٍم حاد كشًٍشي دس افشاد هياًسال ٍ سالوٌذ همايسِ تظاّشات تاليٌي  خذيجِ ًَسي 

 1394هشاجعِ كٌٌذُ تِ تيواسستاى للة ضْيذ سجايي دس سال 
  دكتش ًيک پژٍُ

 

36 12/11/94 

ج ج36/94  

 تْضاد ضيخي
تشسسي اثشات ّيذسٍكسي اتيل استاسچ ٍ سيٌگشالكتات  اص ًظش فاكتَسّاي 

اكسيژًاسيَى هغضي دس اًعمادي، هيضاى هصشف فشآٍسدُ ّاي خًَي ٍ هيضاى 

 تيواساى تحت عول جشاحي دسيچِ اي للة

  دكتش حسيٌي

 

37 12/11/94 
ج ج37/94 تش هيضاى  CABG ساعت پس اص جشاحي 24تشسسي اثش تعادل هايعات حيي ٍ  الْام ضْيذي 

 تشٍص عَاسض پس اص عول دس هشكض للة ٍ عشٍق ضْيذ سجايي
  دكتش علَي

 

ج ج38/94 12/11/94 38    ساسا لؽفياى تأثيش اجشاي پشٍتکل حشكت صٍدٌّگام تش هيضاى لذست ععالت ديافشاگن آسييحسي  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


