
 به نام خدا

1400-1401سال تحصیلی ( 2018کوئگزیستو 2020برنامه آموزشی گروه بیهوشی )میلر  

  تاریخ عنوان اتند رزیدنت

ضویتدکتر مر 1/7/1400 اصول پایه فارماکولوژی دکتر بی آزار   1 

8/7/1400 گزارش موردی کلیه اساتید کلیه دستیاران  2 

22/7/1400 مانیتورینگ نرولوژیک  دکتر حبیبی  کلیه دستیاران  3 

دستیار ارشد روتیشن 
 مربوط

28/7/1400 ژورنال کالب دکتر طهران  4 

29/7/1400 فارماکولوژی ریه و بیهوشی استنشاقی دکتر طهران دکتر بهجت  5 

خوشرنگدکتر -دکتر حدادی دکتر رضوانی  

 دکتر امیر علوی

I 6/8/1400اداره راه هوایی   6 

دکتر خوشرنگ-دکتر حدادی دکتر ملک زاده  

 دکتر امیر علوی

II 13/8/1400اداره راه هوایی   7 

دکترصدیقی -دکتر محمد زاده وبینار

دکتر ایمانطلب-نژاد  

دکتر -دکتر پرویزی-دکتر حقیقی

 حبیبی

I 20/8/1400ارزیابی بیهوشی قبل عمل   8 

دستیار ارشد  
 روتیشن مربوط

ر فرضیدکت 26/8/1400 ژورنال کالب    9 

دکتر -دکتر دهنادی وبینار

 میرمنصوری

 دکتر طهران 

II 27/8/1400ارزیابی بیهوشی قبل عمل   10 

دکتر -دکتر ریماز-دکتر فرضی وبینار

 حدادی

دکتر امیر -دکتر خوشرنگ

دکتر اشرف–علوی   

III 4/9/1400ارزیابی بیهوشی قبل عمل   11 

 دکتر محمد زاده  وبینار

 دکتر ایمانطلب

نارسایی قلبی با اداره بیهوشی در بیماران 

هاکاردیومیوپاتی   

11/9/1400  12 

 دکتر صدیقی نژاد وبینار

 دکتر نادری 

کاندید   IHDاداره بیهوشی بیماران 

 جراحی های غیر قلبی  

18/9/1400  13 

دستیار ارشد روتیشن 
 مربوطه

24/9/1400     ژورنال کالب   دکتر صدیقی نژاد         14 

25/9/1400 فیزیولوژی قلب  دکتر میر منصوری  کلیه دستیاران  15 

2/10/1400 مانیتورینگ کاردیووسکوالر  دکتر اشرف کلیه دستیاران  16 

دکتر نادری -دکتر امیر علوی وبینار 9/10/1400 پاتوفیزیولوژی و اداره درد حاد    17 

دکتر امیر علوی–دکتر نادری  وبینار 23/10/1400 پاتوفیزیولوژی اداره درد مزمن   18 

دستیار ارشد روتیشن 
 مربوط

29/10/1400 ژورنال کالب دکتر حدادی  19 

30/10/1400 مانیتورینگ تنفسی دکتر حقیقی کلیه دستیاران  20 

7/11/1400 امتحان کتبی     21 

ECMO  14/11/1400 دکتر دهنادی  وبینار  22 

دکتر  

 کریمی

دکتر  -دکتر صدیقی نژاد

دکتر محمد زاده  -میرمنصوری 

 دکتر ایمانطلب 

ICD – Pace maker 21/11/1400  23 



دستیار ارشد روتیشن 
  مربوطه

آزار  تر بیدک 27/11/1400 ژورنال کالب   24 

28/11/1400 گزارش های موردی  کلیه اساتید  کلیه دستیاران  25 

OSCE  5/12/1400امتحان     26 

دکتر -دکتر اشرف-دکتر ریماز وبینار

 حبیبی

12/12/1400 اداره بیماران ترومایی  27 

19/12/1400 کاربرد سونوگرافی در آنستزی رژیونال  دکتر خوشرنگ کلیه دستیاران  28 

22/2/1401 امتحان کتبی     29 

دستیار ارشد روتیشن 
 مربوطه

بی آزاردکتر   کالبژورنال    28/2/1401  30 

دکتر –دکتر صدیقی نژاد  دکترفروغی فر 

دکتر حبیبی -دهنادی  

29/2/1401 ماشین بیهوشی   31 

12/3/1401 اریتمی های شایع حین بیهوشی دکتر بی آزار کلیه دستیاران  32 

19/3/1401 اختالالت اسید و باز  دکتر طهران کلیه دستیاران  33 

                                                                                    
دستیار ارشد روتیشن 
 مربوطه

بی آزاردکتر 25/3/1401 ژورنال کالب    34 

26/3/1401 اصول تهویه مکانیکی پایه و پیشرفته  ICUاساتید  وبینار  35 

-دکترمحمد زاده وبینار

 دکتر–دکترمیرمنصوری 

 پرویزی

2/4/1401 اورژانس های بیهوشی   36 

9/4/1401 تازه های بیهوشی در جراحی اطفال  دکتر فرضی  وبینار  37 

ICU NIV  16/4/1401اساتید  وبینار  38 

دکتر محمد زاده  -دکتر ایمانطلب وبینار

 دکتر صدیقی نژاد 

اداره بیهوشی در بیماری های دریچه ای و 

 پروفیالکسی اندوکاریت

1401/4/23 39 

                                                                                
دستیار ارشد روتیشن 

 مربوطه

حبیبیدکتر 29/4/1401 ژورنال کالب    40 

30/4/1401 گزارش های موردی  یدکلیه اسات کلیه دستیاران  41 

-دکتر حقیقی-دکتر خوشرنگ وبینار

دکتر حدادی -نژاددکتر صدیقی 

دکتر حبیبی–  

6/5/1401 اداره عوارض بیهوشی بعد عمل  42 

-دکتر بی آزار-دکتر فرضی وبینار

 دکتر حبیبی

 دکتر طهران

13/5/1401 آنستزی اسپاینال  43 

دکتر بی آزار –دکتر فرضی  وبینار 20/5/1401 ادم ریه در بارداری    44 
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