
 برنامه آموزشی گروه نازایی بیمارستان شهید اکبرآبادی

 

 

 دکتر ربابه محمد بیگی -دکتر مژگان جاودانی-ده اکبری سنهدکتر آزا-دکتر ماندانا رشیدی-دکتر افسانه قاسمی-دکتر مهناز اشرفی گروه نازایی:اساتید 

 

 

 15:00تا  13:00ساعت  12:00تا  9:00ساعت  8:45تا 8:30ساعت  8:30تا  7:45ساعت  ایام هفته

مشترک  مورنینگ ریپورت شنبه
 گروه زنان

هرماه مورنینگ مشترک با گروه اطفال و      شنبه های دوم 

 شنبه های سوم هرماه کمیته مورتالیتی +موربیدیتی

 درمانگاه نازایی 
 IVFاتاق عمل 

 اتاق عمل الپاراسکوپی

مشترک  مورنینگ ریپورت اشنبه
 گروه زنان

 درمانگاه نازایی  دستیاری ژورنال کالب
 IVFاتاق عمل 

 اساتید محترمکالس مرور درسی دستیاران با 

 مورنینگ ریپورت شنبه2
 لوکال گروه نازایی

 درمانگاه نازایی  --
 IVFاتاق عمل 

 اتاق عمل الپاراسکوپی

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه3
 گروه زنان

 درمانگاه نازایی  کنفرانس انترنی و دانشجویی

 IVFاتاق عمل               
 کالس مرور درسی دستیاران با اساتید محترم

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه4
 گروه زنان

 درمانگاه نازایی  دستیاری کنفرانس
 IVFاتاق عمل               

 اتاق عمل الپاراسکوپی

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه5
 گروه زنان

 درمانگاه نازایی  گراندراند هفتگی و کنفرانس اتندینگ ماهیانه
 IVFاتاق عمل              

--- 



بیمارستان شهید اکبرآبادیپره ناتال  برنامه آموزشی گروه  

 

دکتر مریم -دکتر مریم مظلومی-دکتر فتانه زنوزی-دکتر شایسته پراشی -دکتر مریم کرمعلی -دکتر سیده شهرزاد هاشمی-دکتر مریم چمنی -اساتید گروه پره ناتال: دکتر مریم کاشانیان

 دکتر نوشین اشراقی-رحیمی

 15:00تا  13:00ساعت  12:00تا  9:00ساعت  8:45تا 8:30ساعت  8:30تا  7:45ساعت  ایام هفته

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه
 گروه زنان

شنبه های دوم هرماه مورنینگ مشترک با گروه اطفال و      

 شنبه های سوم هرماه کمیته مورتالیتی +موربیدیتی

ویزیت بخش پره ناتال              
درمانگاه پره ناتال                        

            آموزش سونوگرافی              
 اتاق عمل پره ناتال

--- 

 مشترک مورنینگ ریپورت اشنبه
 گروه زنان

ویزیت بخش پره ناتال               دستیاری ژورنال کالب
درمانگاه پره ناتال                        

آموزش سونوگرافی                          
 اتاق عمل پره ناتال

 اساتید محترمکالس مرور درسی دستیاران با 

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه2
 گروه زنان

 کنفرانس دستیاری
Case Report  گروه پره ناتال 

ویزیت بخش پره ناتال              
درمانگاه پره ناتال                        

آموزش سونوگرافی                          
 اتاق عمل پره ناتال

--- 

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه3
 گروه زنان

ویزیت بخش پره ناتال               کنفرانس انترنی و دانشجویی
درمانگاه پره ناتال                        

آموزش سونوگرافی                          
 اتاق عمل پره ناتال

 کالس مرور درسی دستیاران با اساتید محترم

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه4
              گروه زنان 

 لوکال  گروه پره ناتال

ویزیت بخش پره ناتال               ---
درمانگاه پره ناتال                        

آموزش سونوگرافی                          
 اتاق عمل پره ناتال

--- 

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه5
 گروه زنان

ویزیت بخش پره ناتال               ماهیانهگراندراند هفتگی و کنفرانس اتندینگ 
درمانگاه پره ناتال                        

آموزش سونوگرافی                          
 اتاق عمل پره ناتال

--- 



 

بیمارستان شهید اکبرآبادی ژنیکولوژیبرنامه آموزشی گروه   

 

 دکتر فریده کی پور-دکتر زهرا نادری-دکتر منصوره شعبانی زنجانی- -دکتر فاطمه شریف زاده-اساتید گروه ژنیکولوژی: دکتر نبی اله نصیری

 15:00تا  13:00ساعت  12:00تا  9:00ساعت  8:45تا 8:30ساعت  8:30تا  7:45ساعت  ایام هفته

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه
 گروه زنان

شنبه های دوم هرماه مورنینگ مشترک با گروه اطفال و      

 شنبه های سوم هرماه کمیته مورتالیتی +موربیدیتی

 ویزیت بخش ژنیکولوژی
 درمانگاه ژنیکولوژی
            اتاق عمل ژنیکولوژی

 موزش در اتاق کولپوسکوپیآ

--- 

 مشترک مورنینگ ریپورت اشنبه
 گروه زنان

 ویزیت بخش ژنیکولوژی ژورنال کالب
 درمانگاه ژنیکولوژی
            اتاق عمل ژنیکولوژی

 موزش در اتاق کولپوسکوپیآ

 کالس مرور درسی دستیاران با اساتید محترم

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه2
 گروه زنان

 ویزیت بخش ژنیکولوژی کنفرانس
 درمانگاه ژنیکولوژی
            اتاق عمل ژنیکولوژی

 موزش در اتاق کولپوسکوپیآ

--- 

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه3
 گروه زنان

 ویزیت بخش ژنیکولوژی کنفرانس انترنی و دانشجویی
 درمانگاه ژنیکولوژی
            اتاق عمل ژنیکولوژی

 موزش در اتاق کولپوسکوپیآ

 کالس مرور درسی دستیاران با اساتید محترم

 مشترک ریپورتمورنینگ  شنبه4
 گروه زنان

 ویزیت بخش ژنیکولوژی دستیاری کنفرانس
 درمانگاه ژنیکولوژی
            اتاق عمل ژنیکولوژی

 موزش در اتاق کولپوسکوپیآ

--- 

 مشترک مورنینگ ریپورت شنبه5
 گروه زنان

 ویزیت بخش ژنیکولوژی گراندراند هفتگی و کنفرانس اتندینگ ماهیانه
 درمانگاه ژنیکولوژی
            اتاق عمل ژنیکولوژی

 موزش در اتاق کولپوسکوپیآ

--- 



 برنامه آموزشی بیمارستان فیروزگر 

دکتر مهدیس محمدیان امیری-:دکتر سهیال امینی مقدماساتید گروه انکولوژی  

دکتر زهرا رئوفی -دکتر فروغ جوانمنش-فریده دادخواهاساتید گروه ژنیکولوژی و اساتید گروه مامایی: دکتر   

 15:00لغایت  13:30ساعت  13:30تا  9:30ساعت  9:30تا  8:30ساعت  8:30تا 8:30ساعت  7:30تا  7:00ساعت  ایام هفته

 درمانگاه زنان --- مورنینگ ریپورت گروه زنان راند صبحگاهی شنبه
 اتاق عمل ژنیکولوژی
 اتاق عمل انکولوژی
 اتاق عمل اورژانس

 

نمورنینگ ریپورت گروه زنا راند صبحگاهی اشنبه  درمانگاه زنان کنفرانس دستیار 
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 انکولوژیاتاق عمل 
 اتاق عمل اورژانس

 مرور برنامه درسی دستیاران

 درمانگاه زنان ژورنال کالب مورنینگ ریپورت گروه زنان راند صبحگاهی شنبه2
 اتاق عمل ژنیکولوژی
 اتاق عمل انکولوژی
 اتاق عمل اورژانس

 

 درمانگاه زنان گراندراند مورنینگ ریپورت گروه زنان راند صبحگاهی هشنب3
 ژنیکولوژیاتاق عمل 

 اتاق عمل انکولوژی
 اتاق عمل اورژانس

 مرور برنامه درسی دستیاران

 درمانگاه زنان کنفرانس اینترنی مورنینگ ریپورت گروه زنان راند صبحگاهی شنبه4
 اتاق عمل ژنیکولوژی
 اتاق عمل انکولوژی

 اتاق عمل اورژانس 

 

 شنبه5
 

و کنفرانس بین بخشی با سایر گروه  CPC مورنینگ ریپورت گروه زنان راند صبحگاهی

 ها

 درمانگاه زنان
 اتاق عمل ژنیکولوژی
 اتاق عمل انکولوژی
 اتاق عمل اورژانس

 



بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص(رنامه آموزشی ب  

 دکتر کبری طاهرمنش -دکتر سپیده خداوردی -دکتر فریبا الماسی -دکتر منصوره وحدت -دکتر ابوالفضل مهدیزاده: الپاراسکوپی اساتید گروه

 دکتر اشرف السادات موسوی-دکتر الدن حقیقی -اساتید گروه مامایی: دکترشهال میرگلوبیات

 15:00تا  13:00ساعت  13:00تا  9:30ساعت  9:30تا 8:30ساعت  8:00تا  7:30ساعت  ایام هفته

مشترک  مورنینگ ریپورت شنبه
 گروه زنان

 درمانگاه زنان گراندراند
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 اتاق عمل مامایی
 اتاق عمل الپاراسکوپی

 

مشترک  مورنینگ ریپورت اشنبه
 گروه زنان

 درمانگاه  درمانگاه زنان فیلم جراحی–ویدئو ژورنال 
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 اتاق عمل مامایی
 اتاق عمل الپاراسکوپی زنان

 مرور برنامه درسی دستیاران

مشترک  مورنینگ ریپورت شنبه2
 گروه زنان

 درمانگاه زنان کنفرانس اینترن
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 اتاق عمل مامایی
 اتاق عمل الپاراسکوپی

 

مشترک  مورنینگ ریپورت شنبه3
 گروه زنان

 درمانگاه زنان کنفرانس فلو/ ژورنال کالب یک هفته در میان
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 اتاق عمل مامایی
 اتاق عمل الپاراسکوپی

 دستیارانمرور برنامه درسی 

مشترک  مورنینگ ریپورت شنبه4
 گروه زنان

 درمانگاه زنان کنفرانس رزیدنتها
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 اتاق عمل مامایی
 اتاق عمل الپاراسکوپی

 

مشترک  مورنینگ ریپورت شنبه5
 گروه زنان

CPC-Case Report درمانگاه زنان وبررسی پاتولوژی 
 اتاق عمل ژنیکولوژی

 اتاق عمل مامایی
 اتاق عمل الپاراسکوپی

 


