
15/10/97لغایت 17/9/97از ) گروه قلب (برنامه آموزشی کارآموزان ، کارورزان و دستیاران 

مورنینگتاریخروز
30/8-00/8

کالس رزیدنتی
استاژري–اینترنی راند و ویزیت30/9-30/8

30/12-30/11
1کلینیک 

12-10
2کلینیک 

12-10

)ع(بیمارستان امام رضا دکتر حیدري مقدمدکتر حیدري مقدم–IHDدکتر حیدري مقدم17/9/97شنبه 
دکتر منتظري
دکتر جلیلی

دکتر بهره مند

دکتر روزبهانیدکتر  روزبهانی)ع(بیمارستان امام رضا دکتر بهره مندکارگاه روش تحقیقکلیه اساتید18/9/97یکشنبه

Grand RoundStaticکلیه اساتید19/9/97دوشنبه
دکتر بهره منددکترحیدري مقدم)ع(بیمارستان امام رضا دکتر روزبهانیدکتر سلیمی –آمبولی ریه 

دکتر عسگريدکتر جلیلی)ع(بیمارستان امام رضا دکتر رايکلیه اساتید-Cath Conferenceکلیه اساتید 20/9/97سه شنبه
دکتر منتظريحیدري مقدمدکتر)ع(بیمارستان امام رضا دکتر صالحی دکتر صالحی - Echocardiographyدکتر صالحی21/9/97چهار شنبه
------------22/9/97پنجشنبه

حیدرزادهدکتر –Shockدکتر بهره مندرزیدنت مربوطه–Journal Clubدکتر بهره مند24/9/97شنبه 
دکتر منتظري
دکتر جلیلی

دکتر بهره مند

دکتر روزبهانیدکتر  روزبهانیناموردکتر –CHFدکتر روزبهانیدکتر رمضانی–Mortalityکلیه اساتید25/9/97یکشنبه
دکتر بهره منددکترحیدري مقدم)مرکز توسعه (- برنامه مدون نارسایی قلب کلیه اساتید 26/9/97دوشنبه
دکتر عسگريدکتر جلیلیدکتر حاجی زاده –Ischemiaدکتر عسگريکلیه اساتید-Cath Conferenceکلیه اساتید 27/9/97سه شنبه

Echocardiographyعظیمی وقاردکتر 28/9/97چهار شنبه
دکتر منتظريحیدري مقدمدکتردکتر رضایی- Endocarditisدکتر کیانیعظیمی وقاردکتر 

--------استاژريو کتبی Mini CEXآزمون 29/9/97پنجشنبه

Physical Examinationدکتر روزبهانیدکتر روزبهانی–OSCEدکتر روزبهانی1/10/97شنبه
شیرازي نژاددکتر 

دکتر منتظري
دکتر جلیلی

دکتر بهره مند

-HTNدکتر عسگريN9رفرانس نویسی کلیه اساتید 2/10/97یکشنبه Chest pain
دکتر روزبهانیدکتر  روزبهانیعلی پوردکتر 

Grand RoundStaticکلیه اساتید 3/10/97دوشنبه
دکتر بهره منددکترحیدري مقدمدکتر نوابی فر–CPRدکتر حیدري مقدمدکتر نقدیان–داروهاي آنتی آریتمی 

دکتر عسگريدکتر جلیلیدکتر حقی زاده –CADدکتر روزبهانیکلیه اساتید-Cath Conferenceکلیه اساتید 4/10/97سه شنبه 

Atherosclorosisدکتر منتظريBook Readingدکتر منتظري5/10/97چهارشنبه
دکتر منتظريحیدري مقدمدکتردکتر سلیمی

------------6/10/97پنجشنبه

رمضانیدکتر –Edemaدکتر حیدري مقدمدکتر حیدري مقدم–IHDدکتر حیدري مقدم8/10/97شنبه 
دکتر منتظري
دکتر جلیلی

دکتر بهره مند

Congenital Heart Dieseaseدکتر جلیلی9/10/97یکشنبه 
دکتر روزبهانیدکتر  روزبهانیدکتر فرج الهی- Pericarditisدکتر جلیلیدکتر جلیلی 

Grand RoundStaticکلیه اساتید10/10/97دوشنبه
دکتر بهره منددکترحیدري مقدمناموردکتر –ECGروزبهانیدکتر دکتر نوابی فر-تشخیصهاي افتراقی تاکیکاردي

دکتر عسگريدکتر جلیلیایزد پناهدکتر - Arrythmiaدکتر رايکلیه اساتید-Cath Conferenceکلیه اساتید 11/10/97سه شنبه

Echocardiographyعظیمی وقاردکتر 12/10/97چهارشنبه
دکتر منتظريحیدري مقدمدکتربخش آنژیوگرافیدکتر کیانیعظیمی وقاردکتر 

------------13/10/97پنجشنبه

دکتر روزبهانیدکتر روزبهانی–OSCEدکتر روزبهانی15/10/97شنبه 
Mini CEXآزمون 

اینترنیو کتبی 
دکتر منتظري
دکتر جلیلی

دکتر بهره مند

:توجه 
برگزار میگردد ) ع(هفته در هر ماه در مرکز آموزشی درمانی امام رضا دوکالسهاي  آموزشی کارآموزان -
دغیبت در کالسهاي آموزشی یک کشیک اضافه در برنامه درج و دو نمره از نمره ارزیابی ماهیانه کارورز ، کار آموز و دستیاران کسر خواهد ش2به ازاء -
نیم ساعت تأخیر حضور در کالس به منزلۀ غیبت می باشد- 
رآموزان طبق برنامه موظفند هر روز بعد از راند و ویزیت بخشها در درمانگاه حاضر باشند کا-
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