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 سبعت
عٌَاى 

 بزًبهِ
 ضزح بزًبهِ

 افتتبحیِ 3تب  1:93

 تالٍت قزآى کزین ٍ سزٍد هلی -

 (دکتز علی یگبًِ  سخٌزاًی دبیز علوی کٌگزُ ) -

 )دکتز حبج هیز اسوبعیل(سخٌزاًی ریبست کٌگزُ  -
 : دکتز ًبدر تَکلیسخٌزاًی رییس هزکش : (هصذٍهیتسَاًح ٍ تزٍهب ) هعزفی هزکش تحقیقبت ٍ پخص تیشر -

83:93تب  3  

 
 8پبًل     

 چطن اًذاس راّبزدی، سیبست ّبی کالى کطَری ٍ چبلص ّبی عوذُ 

 هیزاسوبعیل،  جحبدر هذیزیت بیوبراى تزٍهبیی  )هسئَل پبًل: دکتز

 ًبدر تَکلی( ّوبٌّگی :دکتز 
  بِ ٍجَد تزٍهب سیستن: آری یب ًِ؟ًیبس 

  جْبًی اّویت بزًبهِ  بْبَد کیفیت تزٍهب پیطٌْبدی سبسهبى بْذاضت 

 

دکتز رضب  :سخٌزاًی کلیذی

 هلک سادُ
هعبٍى تحقیقبت ٍ في آٍری ٍسارت بْذاضت، 

 اًتظبرات ٍسارت بْذاضت اس هزاکش تحقیقبت تزٍهب درهبى ٍ آهَسش پشضکی

 یسخٌزاً عٌَاى  تخصص سخٌزاى سخٌزاىًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 هعزفی  قطب تزٍهب ٍ رسبلت آى           رییس قطب تزٍهب داًطگبُ علَم پشضکی بقیِ ا... دکتز سیذ هسعَد خبتوی

 دکتز هحوذ رییس سادُ 
فَق تخصص جزاحی عزٍق عضَ ّیبت علوی 

 علَم پشضکی بقیِ ا... داًطگبُ

بخص تز  آهَسش یب فزٌّگ سبسی؟ کذام اثز

 است؟

 دکتز کبهزاى ببقزی  لٌکزاًی
هزکش تخقیقبت سیبستگذاری سالهت داًطگبُ 

 علَم پشضکی ضیزاس

چبلص ّبی هْن سیبستگذاری ٍ پیطٌْبدات 

راّبزدی در راستبی ارتقبی کیفیت هزاقبت بِ 

 هصذٍم تزٍهبیی

 رییس سبسهبى اٍرصاًس کطَر دکتز پیزحسیي کَلیًَذ
تزٍهب ٍ اّویت هزاقبت اس هصذٍهبى  هزگ ٍ هیز ًبضی اس 

 درهبًی کبرآهذ-تزٍهبیی در یک سیستن بْذاضتی

 دکتز هحوذ رضب ظفزقٌذی
فَق تخصص جزاحی عزٍق عضَ ّیبت علوی 

 علَم پشضکی تْزاى  داًطگبُ

راّبزدّب ٍ اصَل رٍیکزد بِ هَارد هزگ قببل 

 پیطگیزی

 احوز ایزاىوعیت ّالل جرییس  دکتز سیذ اهیز هحسي ضیبیی
سبسهبى ّالل احوز در کبّص آسیب ٍ هبهَریت 

 هزگ ٍ هیز تزٍهب

 دکتز حویذ  سَری 
رییس هزکش تحقیقبت ارتقبی ایوٌی ٍ پیطگیزی 

 اس هصذٍهیت داًطگبُ ضْیذ بْطتی
 توبعی ٍ خطًَت در تصبدفبت جرفتبرّبی ضذ ا

 پرسش و پاسخ

88تب  83:93  استزاحت استزاحت 

89تب   88  2پبًل  

 (اطبقَر علیشادُ حویذرضب  دکتز ،هصطفی حسیٌی سیذدکتز: پبًل)هسئَل  جزاحی عوَهی
 یسخٌزاً عٌَاى  تخصص سخٌزاى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سخٌزاى

 خَش هحبت ّبدیدکتز 
هتخصص  جزاحی عوَهی ٍ عضَ ّیبت علوی 

 بقیِ ا... داًطگبُ علَم پشضکی
Blast injury  

 عببسی حویذرضب دکتز 
بت علوی هتخصص  جزاحی عوَهی ٍ عضَ ّی

 داًطگبُ علَم پشضکی ضیزاس
 ضَک در بیوبراى تزٍهبیی 

 دکتز ضْزام پبیذار
بت علوی هتخصص  جزاحی عوَهی ٍ عضَ ّی

 داًطگبُ علَم پشضکی ضیزاس
 درهبى ّبی غیز جزاحی خًَزیشی داخلی

 بلٌذپزٍاس ضْزامدکتز 
بت علوی ّیهتخصص  جزاحی عوَهی ٍ عضَ 

 داًطگبُ علَم پشضکی ضیزاس
 هالحظبت جزاحی عوَهی در تزٍهبی لگي 

 هصطفی حسیٌی سیذدکتز
هتخصص  جزاحی عوَهی ٍ عضَ ّیبت علوی 

 داًطگبُ علَم پشضکی ایزاى
 اصَل بزخَرد  ٍ هذیزیت هصذٍم بب تزٍهبی گزدى 

عضَ ٍ پالستیک ٍ تزهیویهتخصص  جزاحی فَق  دکتز هحوذرضب تزحوی

  هذیزیت هصذٍم بب تزٍهبی ّوشهبى ضکن ٍ اًذام  بت علوی داًطگبُ علَم پشضکی ضْیذ بْطتیّی

 طب رسم  بیوبرستبى هیالد  جزاحی عوَهیهتخصص  دکتز ٍحیذ حویذی

 پرسش و پاسخ



81تب  89  ًوبس ٍ ًْبر ًوبس ٍ ًْبر 

83:93تب  81   9پبًل  

 (علی بیذاری : دکتزپبًل )هسئَل بیوبراى تزٍهبییاقذاهبت حوبیتی پیطزفتِ در هذیزیت 

 یسخٌزاً عٌَاى  تخصص سخٌزاى ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سخٌزاى

 دکتز حسي اهیزی 
هتخصص طب اٍرصاًس ٍ عضَ ّیبت علوی 

 داًطگبُ علَم پشضکی ایزاى

 هعزفی چٌذ سٌبریَ 

 اضتببّبت رایج در درهبى ییوبر تزٍهبیی

 تزٍهبیی ارسیببی اٍلیِ در هصذٍم

 ارسیببی ثبًَیِ در هصذٍم تزٍهبیی

 

 دکتز سویزا ٍسیزی 
هتخصص طب اٍرصاًس ٍ عضَ ّیبت علوی 

 داًطگبُ علَم پشضکی ایزاى

 دکتز ضْزام ببقزی حزیزی 
هتخصص طب اٍرصاًس ٍ عضَ ّیبت علوی 

 داًطگبُ علَم پشضکی تْزاى

 دکتز علی بیذاری

رٍهبتَلَصی هتخصص داخلی ٍ فَق تخصص 

ٍ عضَ ّیبت علوی داًطگبُ علَم پشضکی 

 ایزاى

 حبتن آببدیحویذ رضب دکتز 
بت علوی هتخصص طب اٍرصاًس ٍ عضَ ّی

 داًطگبُ علَم پشضکی ضْیذبْطتی

 پرسش و پاسخ

81تب  83:93  Case  

study 

 طزح چٌذ سٌبریَ اس اٍرصاًس پیص بیوبرستبًی )هسئَل پبًل: دکتز ًبدر تَکلی(

 اٍرصاًس تْزاى( هزکش خبًن پزیسب حسٌی ضزاهیي  )کبرضٌبس آهَسش ارائِ دٌّذُ سٌبریَّب:                        

 
 داًطگبُ علَم پشضکی تبزیشهتخصص طب اٍرصاًس            رجبییرٍسبِ دکتز           

طزح چٌذ سٌبریَ 

اس اٍرصاًس پیص 

 بیوبرستبًی

 اراک داًطگبُ علَم پشضکی هتخصص طب اٍرصاًس  دکتز خطٌَدی

 ایزاىداًطگبُ علَم پشضکی هتخصص طب اٍرصاًس  دکتز غالهزضب هعصَهی 

 هذیز هزکش حَادث ٍ فَریتْبی پشضکی هطْذ دکتز ٍفبیی

  رییس هزکش  اٍرصاًس تْزاى دکتز اسذالِ هَسَی

 اىجسىداًطگبُ علَم پشضکی هتخصص طب اٍرصاًس  دکتز سراعتچی

 هتخصص طب اٍرصاًس سبسهبى اٍرصاًس کطَر دکتز ًَری سبری

 قشٍیي داًطگبُ علَم پشضکی هتخصص طب اٍرصاًس  دکتز ًبهذار
 


