برنامه های واحد همایش در شهریور و مهر ماه سال 6931

.1

96/06/09

پسشکی از راٌ دير

دکتر لیذا فذایی زادٌ

.2

96/06/09

ENT

دکتر قرتاوی

.3

96/06/11

تشخیص ي درمان تیماریُای ریًی

دکتر اردا کیاوی

.4

96/06/16

طة خًاب ي تیماریُای مرتثط تا آن

دکتر پریسا عذیمی

.5

96/07/15

تشخیص ي درمان تیماریُای ریًی

دکتر اردا کیاوی

.6

96/07/18،19

.7

 20الی 96/07/23

.8

96/07/30

کارگاٌ شرکت ته آسا (از تروامٍ َای کىگرٌ کٍ
در تیمارستان ترگسار می گردد).
کىگرٌ تیه المللی تیماری َای ریًی ،مراقثت
َای يیژٌ ي سل
پرستاری

ساله امیر کثیر
دکتر جماعتی
خاوم وصیری

کارگاث پشؽکی اس راث دةر 00/00/00

ایننک کارگنناث رةس پبهؾننبثج ننتر  00/00/00عننا

 8صننثد در عننانک کبسننزااظ تانارعن اا ننترط تننا نن ة

یننانی بننت

اس ک م اهلل هات غاس ؽت.
در ایننک کارگنناث کننج ةیننضث پشؽننکاا تانارعنن اا ننترط در نعرنن ،حننال ژیننة ة ننزة ،پننانتنتصل رادیتنننتصل زا ننی ژیننة ة
ننزة ،تانننارل حننال ریننج اسزةنننتصل سننتای ة گز غننازل ة پشؽ ن

ژننااتای تاختؽننی ة  ...تننتد .اعننانات در س ابننج حننال ز ننی

کارتزدحننال پشؽننکی اس راث دةر در رؽن ج حننال ع یننک یننتم پشؽننکی نت نناد دعن تران ن ااهننام ؾنناةرث حننال پشؽننکی اس راث دةر
ة احتث ا زال ا

ز نی انزم ا نشار ةین تئت کبسنزااظ کارگناث نینی احنتث کنار کنزدا تنا انزم ا نشار ةینتئت کبسنزااظ ة ات ناد بنی

ایهنناد ؽننثکج پشؽننکی اس راث دةر ة یشة ننا تزژننزارل ارنثننام ة کارگنناث نیننی احننتث ااهننام ؾنناةرث پشؽننکی اس راث دةر ة کننار نیننی
تا نهخاشا

زتتطج ااهام پذیز .

در اا خننا گننتاحی ؽننزک دارال ا انناس تنناس تسل تننزال ا ننزیک ة گننتاحی ا انناس عننعبزاای تننزال اعننانات اس طزین عننا ااج ننتسػ
تاةم صادر گزدیت.

نؾعا ،ة در اا تانارل حال ریتل 00/00/11
ایننک کبسننزااظ ینننی ادةارل عننا

 0صننثد رةس  00/00/11تننا ننن ة

یننانی بننت اس ژننز ا کننزیف در عننانک کبسننزااظ کننا

ظسنزل تنا رنتر ؽن زک کببنتگاا غناس ؽنت اعنانات در س ابنج حنال کنارتزد نغن حنال رینتل  Body boyدر تاننارل حنال
ش ک ریتل تج ایزاد ععبزاای پزداخ بت.
ایک کبسزااظ تزال گنزةث حنال تاننارل حنال داخینی رینج زاژثن حنال ةینضث رادیتننتصل تاختؽنی تاننارل حنال سنتای ا اناس
تاس تسل داؽ .
در اا خننا گننتاحی ؽننزک دارال ا انناس تنناس تسل تننزال ا ننزیک گننتاحی ا انناس عننعبزاای تننزال اعننانات اس طزی ن عننا ااج ننتسػ
تاةم صادر گزدیت.

کارگاث طة ختاب ة تانارل حال زنثط تا ا 00/00/10
ایننک کارگنناث رةس پبهؾننبثج  00/00/10در عننانک کننا

ظسننزل تانارع ن اا دک ننز غنناد دااؾننترل تننا ن ن ة

یننانی بننت اس ژننز ا

هات غاس ؽت .ایک کارگناث کنج تنزال گنزةث حنال ع ینک پشؽنکی طنة اشیکنی ة نتااثعؾنی گنتػ ة ین ة تابنی رةاا شؽنکی
تاناریخننال ننش ة ا رنناب تانننارل حننال ریننج ا انناس داؽن
کننار نیننی

اعننانات در س ابننج حننال خننتاب ة رةؽننخال ااهننام پیننی عننت بتگزا ی

تاننج تننا تزخننترد صننحاد تننا اخ ن ی خننتاب ا ننتاا تاننناراا ة ؾننک

رةاا شؽننکی را تخ ننز ادارث انننتد .احننتث

ننتسػ ة نسغنناز  ASGتننا رننتر ؽننزک کببننتگاام کننار نیننی گننشارػ ننتارد تانننارل حننال پاراعننت زااا تننا اع ن سادث اس  PSGة
ننایف زتتطننج اترةنتصین
کنن

یننتل خننتاب یننا تننا زا ننی ؾننک

نتااثعؾننی ا ننتاا تننج کنناحؼ خزانناط کنن

احتث نازاعاتا تاناراا ث

تانننارل حننال خننتاب ژاتن در نناا اعن

گشارػ تانننارم یننا تننا

کننزدش کننار نیننی ننتسػ تننا دعن اث حننال نختیننج کنناااکی غاننز نخننا نی

تج اخ ی ختاب ...ااهام پذیز .

در اا خننا گننتاحی ؽننزک دارال ا انناس تنناس تسل تننزال ا ننزیک ة گننتاحی ا انناس عننعبزاای تننزال اعننانات اس طزین عننا ااج ننتسػ
تاةم صادر گزدیت.

َشتمیه کىگرٌ تیه المللی تیماری َای ریًی ،مراقثت َای يیژٌ ي سل  23 -20مُرماٌ 1396

ایننک کب ننزث عننا

 08/30رةس پبهؾننبثج ننتر  00/00/20تننا ن ن ة

دااؾ ن اث ؽننخات تخؾ ن ی تزگننشار گزدیننت .ایننک کب ننزث کننج تنننت
نننک اس اعننانات در س ابننج حننال ع ن

اپاننت اتنتصل ع ن

یننانی بننت اس ک ن م اهلل هاننت در عننانک حنننایؼ اتتریحنناا

خننار رةس اس عننا

 08/30نننا عننا

 10/30ادا ننج داؽ ن 120

نناةم تننج در نناا در ایننزاام بثننج حننال س ایؾ ن احی ع ن

در نناا ع ن

نناةم تننج در نناا نث ا ن اس در نناا ة ...م نختیننج غاننز نخننا نی نختیننج غاننز نخننا نی در ایننزاا نختیننج غاننز نخننا نی در تاننناراا
ث

تج تاناریخال رثی ر ای نختیج غاز نخا نی در اارعایی اد نبسغیم

زا ننی نننتراکظ تاختؽننی پزعنن ارل تانننارل حننال ریننج عننف ة نننزصل تانننارل حننال سننتای عنن

تانننارل حننال ژیننة

پننانتنتصل رادیتنننتصل نغ ن خننتاب کااغننز ریننج اطسنناا ة  ...تننج ایننزاد عننعبزاای پزداخ بننت .تزاا ننج حننال بثننی کب ننزث تزگننشارل
بننتیک کارگنناث تننتد در ایننک کب ننزث گننزةث حننال ع یننک پشؽننکی اس نیننج تانننارل حننال ریننج داخیننی زا ننی رادیتنننتصل
پانتنتصل اطساا پزع ارل پشؽ

نت ی ة ...اس ؽخزحال ع یک در ایزاا رتر داؽ بت.

ایک کب زث خناا حایی اس کؾتر حال زیکا نناا زااغج نزکاج انزیؼ یتااا ة  ...داؽ بت.
در اا خننا گننتاحی ؽننزک دارال ا انناس تنناس تسل تننزال ا ننزیک ة گننتاحی ا انناس عننعبزاای تننزال اعننانات اس طزین عننا ااج ننتسػ
تاةم صادر گزدیت.

