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وم  شامل  :رپوژه اعتباربخشی مراکز آموزش مدا
 

 
 

 وم شامل رداهی مراکز  آموزش مدا رد 24استاندا  استاندا
 وم شامل رداهی ربانهم اهی آموزش مدا رد  8استاندا  استاندا
 وم  ربای فعالیت غیر حضوری شامل رداهی مراکز  آموزش مدا رد 8استاندا  استاندا
 وم غیر حضوری  شامل رداهی ربانهم اهی آموزش مدا رد  4استاندا  استاندا

 
 
 
 



 استانداردهای مراکز آموزش مداوم  
 تعیین اهداف و رسالت  .  1استاندارد  حاکمیت و رهبری: حیطه اول

 تعامل با واحدهای تحت پوشش . 2استاندارد 
 مديريت . 3استاندارد 

 نیروی انسانی و ساختار. 4استاندارد 

 وب سايت. 5استاندارد 

 گردش مالی  . 6استاندارد 

 فضای فیزيکی . 7استاندارد 

 حمايت از مشتريان . 8استاندارد 

 نیازسنجی آموزش مداوم. 9استاندارد  برنامه ریزی آموزشی: حیطه دوم 
 آموزش مداوم   و تخصیص امتیاز  ريزیکمیته برنامه. 10استاندارد 
 ارزشیابی و تاثیر آن. 12و  11استاندارد 
 روش تدريس . 13استاندارد 

  برنامه ها اطالع رسانی . 15و  14استاندارد  اداری و اجرایی : حیطه سوم
 امتیاز آموزش مداوم برنامه. 16استاندارد 

 نظارت بر اجرا  . 17استاندارد 

 حضور و غیاب . 18استاندارد 

 کنندگان تعداد شرکت. 19استاندارد 
 صدور گواهی . 20استاندارد  
 بازخورد ارزشیابی . 21استاندارد  

 حفظ مستندات . 22استاندارد 

 مالیمستندات ثبت . 23استاندارد  حمایتهای مالی : حیطه چهارم

 استقالل مالی  . 24استاندارد 



 استانداردهای برنامه های آموزش مداوم  

 موضوع برنامه  :1استاندارد 

 اهداف برنامه  :2استاندارد 

 محتوی برنامه :3استاندارد 

 دبیر علمی و مدرسان برنامه  :4استاندارد 

 روش تدریس :5استاندارد 

 ارزشیابی فراگیر :6استاندارد 

 تضاد منافع  :7استاندارد 

 فعالیتهای تجاری  :8استاندارد 



 استانداردهای مراکز ارائه دهنده آموزش مداوم الکترونیکی

 راهبردها :1استاندارد 

 نیروی انسانی  :2استاندارد 

 زیرساخت :3استاندارد 

 پشتیبانی از زیرساختها  :4استاندارد 

 حمایت از فراگیران و مدرسان  :5استاندارد 

 توانمندسازی مولفان :6استاندارد 

 ارزشیابی سیستم  :7استاندارد 

 استفاده از نتایج ارزشابی ها  :8استاندارد 



 استانداردهای  برنامه های آموزش مداوم الکترونیکی

 مشخصات برنامه ها :1استاندارد 

 مالکیت معنوی  رعایت حق :2استاندارد 

 استانداردهای محتوا :3استاندارد 

 به روز رسانی محتوا :4استاندارد 



 اعتباربخشی مراکز آوزش مداوم  روند اجرای

 94.4.7 تصویب و ابالغ استانداردهای اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم   توسط  وزارت متبوع

 97.5.10 7تشکیل کارگروه تخصصی  و برگزاری جلسات هماهنگی  اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم در سطح کالن منطقه  

 97.6.27 ارائه دستورالعمل کمیته اعتباربخشی مراکز مجری آموزش مداوم توسط  وزارت متبوع

 97.7.2 ابالغ چک لیست استانداردهای اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم   توسط  وزارت متبوع

 97.10.5 صدور ابالغ جهت دبیر محترم آموزش مداوم دانشگاه  توسط  وزارت  متبوع

 97.11.2 دانشگاهتوسط مرکز آموزش مداوم  بارگذاری فایل خودارزیابی اعتباربخشی  

 97.11.15 (دانشکده علوم پزشکی شوشتر/دانشگاه علوم پزشکی اهواز)4اعتباربخشی  مرکزآموزش مداوم  دانشگاه توسط تیم ارزیاب کالن منطقه 

 97.11.24، 97.11.23 بازدید  هیات ارزیاب دانشگاه از مراکز آموزش مداوم دانشگاه بقیه اهلل و انجمن های علمی و ابسته

 97.12.2، 97.12.1 بازدید  هیات ارزیاب دانشگاه از انجمن های علمی وابسته به دانشگاه تهران 

 97.12.22 فرم ثبت گزارش ارزیابان  توسط وزارت متبوع  ابالغ

   1398/03/07 بارگذاری  فرم ثبت گزارش ارزیابی توسط تیم ارزیاب دانشگاه



  و كارايي تا نمايد مي تالش آموزشي مؤثر و نوين هاي شيوه اساس بر آموزشي هاي برنامه اجراي با مداوم آموزش       
  مسئوليت دانشگاه مداوم آموزش .دهد افزايش چشمگيري نحوه به مؤسسات ديگر با مقايسه در را خود خدمات اثربخشي

  :منظور به پشتيباني و هماهنگي كالن، هاي ريزي برنامه و سياستگذاري

 

1- و پزشكي،پرستاري،پيراپزشكي جامعه التحصيالن فارغ شغلي مهارتهاي و سطح ارتقاء ... 

 2- درماني بهداشتي خدمات سازي بهينه 

 3- عهده به را  جامعه نيازهاي بر منطبق وابسته اي حرفه و پزشكي خدمات مطلوب و كارآمد استاندارد به يابي دست 
 .دارد

 

 

 

 

وم جامعه زپشکی رد) معرفی اداره آموزش مدا  (1استاندا



 

 

 

 

 ربانهم راهبردی  



 

 

 

 

 بیانیه رسالت ، دورنما، 



 

 

 

 

 بیا نیه ارزشها



 

 

 

 

 نقاط قوت، ضعف



 

 

 

 

 فرصتها، تهدید اه



 

 

 

 

   90ربانهم عملیاتی کواته مدت



 

 

 

 

ف و جدول گانت ربانهم    92اهدا



93ربانهم عملیاتی   



کاتبات ربانهم عملیاتی    96و  95، 94، 93نموهن  م



 

 

 

وم  مجموهعنمایندگان    رد ) اهی تحت پوشش رد کمیته مرکز آموزش مدا  (2استاندا

 نماینده واحد در کمیته مرکز نام واحد

 دکترمرتضی پنجه شاهی معاونت بهداشتی

 دکتر ابوالفضل ديگبری معاونت درمان

 دکتر اعظم زيلوچیان دانشکده پزشکی

 دکتر شیماشفق

 دکتر امیر ساالرسید يا حسین دانشکده دندانپزشکی

 دکتر مهرآور رفعتی دانشکده پیراپزشکی

 دکتر حمیدرضا صابری دانشکده بهداشت

 معصومه عابد زاده دانشکده پرستاری و مامايی



 

 

 

وم  مجموهعنمایندگان    رد ) اهی تحت پوشش رد کمیته مرکز آموزش مدا  (2استاندا



 

 

 

وم  مجموهعنمایندگان    رد ) اهی تحت پوشش رد کمیته مرکز آموزش مدا  (2استاندا



 

 

 مدنيدكتر سيد رامين : سرپرست

 فوق تخصص گوارش اطفال 

 استاديار دانشگاه 

 :های مدیریتی مدیر به غیر از مدیر مرکز آموزش مداومپست

 بیمارستان شهیدبهشتی کاشان EDUمسئول مرکز  

 سیول آموزش کارورزان گروه کودکان دانشگاهم
 

 

وم دااگشنه علوم زپشکی كاشان رد ) رئیس اداره آموزش مدا  (3استاندا



رد )ميريسيد محسن :معاون مركز  (4استاندا
 

 شرح وظایف شغلی (سطح آشنایی)مهارت های شغلی تحصیالت اطالعات شغلی ردیف

1 

 :سابقه اشتغال در حوزه آموزش
 سال18

 :ميزان تحصيالت
 ارشد  كارشناسي

 هايسامانه ) مهارتهاي اختصاصي شغلي 
 ...(:مرتبط ، دبيرخانه گام و  

سامانه كشوري آموزش مداوم ، دبيرخانه گا
 م

 سامانه پيام كوتاه
 مجازي آموزش مداوم سامانه

 سامانه آتنا

فعاليت و مداوم آموزش مركز  امور كليه انجام بر نظارت   
 پرسنل
مداوم آموزش كشوري سامانه مديريت 
آموزش مشمولين پنجساله نهايي گواهي صدور مسئول 

 مداوم 
آموزش هاي برنامه به امتياز تخصيص كميته كارشناس 

 مداوم 
اجرايي نامه آئين 6 ماده كميته كارشناس 
پوشش تحت هاي كميته مصوبات ابالغ و جلسات برگزاري 
ها برنامه كليه مجوز صدور 
آموزش هاي برنامه حضوري غير سرويس وب مديريت 

   مداوم 

2 
 :نوع استخدام
 رسمي قطعي

 :رشته تحصيلي
 مترجمي زبان فرانسه 

، م ICDLمكاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 
هارتهاي ارتباطي، دوره مديريتي و برنامه ري

 (:زي
 word نرم افزار 

Power point 

Excel 

آشنايي با انواع مكاتبات اداري  و دوره هاي 
 مديريت برنامه ريزي

3 

 :پست سازماني
 ريزي و ارزشيابي  كارشناس برنامه

4 

 :سابقه كار
 سال18

 :توضيحات 5

6 
 كارشناس دفتر آموزش مداوم: سمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا كنون

 كارشناس مسئول آموزش مداوم

 دفتر معاونت  كارشناس مسئول آموزش مداوم، مسئول: سوابق مديريتي 7



 
 

 

 فرحناز جهانگیر

 شرح وظايف شغلي (سطح آشنايي)مهارت هاي شغلي تحصيالت اطالعات شغلي رديف

1 

سابقه اشتغال در 
از:آموزشحوزه 
مربي)1370سال 

مربي دانشكدهها-
 سوپروايزر -

آموزش  -آموزشي
 (مداوم

تحصميزان 
 :يالت

  کارشناس
 ارشد

سامانه ها) مهارتهاي اختصاصي شغلي 
 سامانه ...(:ي مرتبط ، دبيرخانه گام و 

دبيرخ-يكپارچه کشوري آموزش مداوم
 انه گام

   همكاري و هماهنگي با دبيرشوراي آموزش مداوم وکارشناس مسئول دفتر آموزش مداوم 
  نياز سنجي علمي از مشمولين آموزش مداوم 
  استفاده از اطالعات به دست آمده از نياز سنجي ها در برنامه ريزي هاي آموزش مداوم

 گروه پزشكي 
  تحليل و بررسي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم 
نظارت بر حسن اجراي آن  و تهيه الگوي علمي ارزشيابي برنامه ها 
 انجام کليه امور اداري و پيگيريهاي مربوط به برنامه هاي آموزش مداوم گروه پزشكي 
 تهيه گزارش ساالنه از فعاليت هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي 
  اجرا حضور و غياب و صدورگواهي سخنرانان و شرکت کنندگان برنامه هاي آموزش 
  مداوم 
 همكاري و اقدام در جهت راه اندازي آموزش مداوم از راه دور الكترونيكي 
 تهيه تقويم برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي 
 تهيه پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي مربوط به آموزش جامعه پزشكي 
تدوين برنامه استراتژيک آموزش مداوم دانشگاه و بازنگري مستمري فرايندهاي مرکز 
هماهنگي وهمكاري دربرگزاري جلسات، کميته ها و شوراهاي  آموزش مداوم 
پاسخگويي به مراجعين و تكريم ارباب رجوع 
 حفظ کرامت و شئونات مشمولين آموزش مداوم و جلب رضايت آنان 
 نظارت و اجراي استانداردهاي آموزش مداوم و بازنگري مستمري فرايندها جهت 
اجراي بهينه امور 

2 
 :استخدامنوع 

 رسمي

 رشته
 :  تحصيلي 

 مديريت

ICمكاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 

DL  مهارتهاي ارتباطي، دوره ، 
درحد پيشرفته (:و برنامه ريزيمديريتي 

 مستندات مربوطه درکارنامه آموزشي 
 موجود مي باشدوهمچنين دردوره 

 تحصيل درواحد درسي

3 

 :سازمانيپست 
کارشناس امورآمو

 زشي

4 

 :سابقه کار
 سال29

 :توضيحات 5

6 
مسئول رو مسئول آموزش دانشجويان پزشكي ورزيدنتهاو-مسئول امورخوابگاه دانشگاه-مربي دانشكده پرستاري ومامايي-ماما:کنونسمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا 

 سوپروايزر آموزشي زايشگاه دکتر شبيهخواني وبيمارستان بهشتي-مسئول اولين مرکز مشاوره شيردهي دانشگاه-زايشگاه دکتر شبيه خوانيابط عمومي 

7 
مسئول مرکز مشاوره شيرده-زايشگاه دکتر شبيه خوانيمسئول روابط عمومي  مسئول آموزش دانشجويان پزشكي ورزيدنتهاو-مسئول امورخوابگاه دانشگاه:مديريتيسوابق 

مسئول آمو-دکتر شبيه خواني مسيول آموزشي ايزو زايشگاه-مسيول بسيج خواهران دانشگاه-سوپروايزر آموزشي زايشگاه دکتر شبيهخواني وبيمارستان بهشتي-ي دانشگاه
 دبيرکميته هاي بيمارستاني-زشي اصالح ساختار بيمارستان بهشتي



 مولود رسالت منش

 شرح وظایف شغلی (سطح آشنایی)مهارت های شغلی تحصیالت اطالعات شغلی ردیف

1 

 :سابقه اشتغال در حوزه آموزش
 سال15

 :  تحصيالتميزان 
 ليسانس 

سامانه ها) مهارتهاي اختصاصي شغلي 
 بلي در ...(: ي مرتبط ، دبيرخانه گام و 

 سطح متوسط به باالت 

 تنظيم ساعات برنامه ارائه شده از طرف دبير علمي 
 جمع بندي و امتياز دهي  برنامه  كه در كميته  تخصيص

 امتياز  ارائه شده بود
   ثبت نمودن برنامه  در سايت  يكپارچه   آموزش مداوم

 جهت گروه هاي هدف  آموزش مداوم و همچنين در 
 سامانه كشوري

  اعالم  صدور برنامه به دبير برنامه واطالع رساني به
 سخنرانان برنامه 

 صدور گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم 
 ( بخشي ) همكاري در فرايند صدور گواهي نهايي 
 ( تمام) درخواست كليه موارد از طريق اتوماسيون اداري 
پاسخگويي به مراجعين و تكريم ارباب رجوع 
 حفظ كرامت و شئونات مشمولين آموزش مداوم و جلب

 رضايت آنان
   مكاتبات اداري مركز 
 اعالم مجوز برنامه ها به دبيرعلمي و واحد درخواست 

 كننده
 تهيه گزارشات آماري و جدول توزيع فراواني و 

 برنامه هاي اجرايي
بايگاني برنامه ها و مدارك گواهي هاي نهايي مشمولين 
همكاري در استانداردهاي و اعتباربخشي مراكز 

2 
 :  نوع استخدام

 3دادي تبصره  قرار
 :رشته تحصيلي
 ادبيات فارسي 

 ICDLمكاتبات اداري،)مهارتهاي عمومي 
 ، مهارتهاي ارتباطي، دوره مديريتي و 

 (:ريزيبرنامه 
 ، مهارت هاي  ICDLمكاتبات اداري ، 

 ارتباطي 

3 
 نويس ماشين: پست سازماني

4 

 سال15: سابقه كار

 توضیحات 5

 كارشناس آموزش مداوم -3كارشناس فارغ التحصيالن  -2آموزش مداوم ، و تحصيالت تكميلي  تايپيست مركز مطالعات، -1:  سمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا كنون 6

 -:سوابق مديريتي 7



 

 

 

وم  رد )  وب سایت  اداره آموزش مدا  (5استاندا



 

 

 

رد ) گردش مالی    (6استاندا



رد )  فضااهی فیزیکی    (7استاندا
 مشخصات کلی امکانات تعداد پرسنل حاضر اتاق( یا نام)شماره 

پرينتر کامپیوتر، بر مشتمل کامپیوتری و اداری تجهیزات نفر 2    آموزشی معاونت ستادی ساختمان در واقع مداوم آموزش دفتر
  ...و فاکس ،

پرينتر کامپیوتر، بر مشتمل کامپیوتری و اداری تجهیزات نفر 2 مداوم آموزش  اداره رئیس دفتر
  ...و فاکس ،

 نفر 1 پزشکی دانشکده در واقع مداوم آموزش دفتر
 (ها برنامه اجرای صورت در )

   فراگیران استفاده جهت کامپیوتر عدد 4



رد )  فضااهی فیزیکی    (7استاندا
 تجهیزات محل ظرفیت عنوان سالن

   نیاز مورد بصری و سمعی تجهیزات کلیه پزشکی دانشکده اول طبقه   نفر 120 قريب محمد دکتر سالن
 اختصاصی البی

   نیاز مورد بصری و سمعی تجهیزات کلیه پزشکی دانشکده همکف طبقه نفر 400 مرکزی تئاتر آمفی سالن
 نمايشگاه برگزاری جهت اختصاصی کريدور

   نیاز مورد بصری و سمعی تجهیزات کلیه نقوی  متینی، بهشتی، های؛ بیمارستان نفر 80 تئاتر آمفی سالن

دانشکده های ؛ پزشکی،بهداشت، پیراپزشکی،  پر نفر 80 سالن آمفی تئاتر
 ستاری ومامايی

 کلیه تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز  

 کلیه تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز   معاونت بهداشتی ، غذا و دارو نفر 80 سالن آمفی تئاتر

 کلیه تجهیزات پراتیک مورد نیاز ويژه برنامه های مهارتی و کارگاهی دانشکده پرستاری و مامائی نفر 80 سالن پراتیک دانشکده پرستاری

 کلیه تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز   مرکز فرقانی نفر60 سالن دکتر يلدا

 کلیه تجهیزات سمعی و بصری مورد نیاز   معاونت تحقیقات نفر 40 سالن غدير



رد )  فضااهی فیزیکی    (7استاندا



رد )  فضااهی فیزیکی    (7استاندا



کالت جمعیت هدف رد ) سیستم پاسخگویی هب سواالت و مش  (8 استاندا
 :سیستم ارسال و ردیافت  ایپمک 

300074119224 

 :شماره تماس مستقیم  و داخلی
03155578009 



وم رد ) نیازسنجی آموزش مدا  (9استاندا



وم رد ) نیازسنجی آموزش مدا  (9استاندا



وم ر کمیته ربانهم رد ) زیی آموزش مدا  (10استاندا
 مدت حضور در کمیته واحد تحت پوشش تخصص نام و نام خانوادگی

 تمام وقت دانشکده پزشکی متخصص داخلی دکتر اعظم زيلوچیان

 تمام وقت دانشکده پزشکی جراحی عمومی دکتر شیماشفق

 تمام وقت دانشکده دندانپزشکی جراح فک و صورت دکتر امیر ساالرسید يا حسین

 تمام وقت دانشکده پیراپزشکی فیزيک پزشکی دکتر مهرآور رفعتی

 تمام وقت دانشکده بهداشت متخصص طب کار دکتر حمیدرضا صابری

 تمام وقت دانشکده پرستاری و مامايی اپیدمیولوژی معصومه عابد زاده

 تمام وقت معاونت بهداشتی پزشک عمومی دکترمرتضی پنجه شاهی

 تمام وقت معاونت درمان پزشک عمومی دکتر ابوالفضل ديگبری



وم ر کمیته ربانهم رد ) زیی آموزش مدا  (10استاندا
 بررسی کیفیت آموزش مداوم و بکارگیری نتايج در برنامه ريزيهای آموزشی

 استفاده از اطالعات به دست آمده از بررسی نیاز در طراحی فعالیتهای آموزش مداوم  

 تنظیم اهداف آموزشی هر فعالیت و يا هر موضوع آموزشی به طور شفاف و اعالم آن به جامعه هدف  

 ارزيابی اثر بخشی فعالیت های آموزش مداوم در دست يابی به نیاز های آموزشی

 ارزشیابی اثر بخشی فعالیت های کالن آموزش مداوم و نقد فعالیت های سال گذشته و تدوين اهداف برنامه آينده  

 هماهنگی فعالیت های آموزش گروه ها، بخش ها، بیمارستان ها و ديگر واحدهای وابسته به نظام سالمت

 بکارگیری شیو های متعدد آموزشی به منظور حصول دست يابی به اهداف و نیازهای آموزشی شناسايی شده  



رد )   ارزشیابی و تأثیر آن  (12و  11استاندا



رد )  روش تدریس   (13استاندا
 تخصص   سخنران عنوان سخنرانی زمان

 تالوت آیاتی از قرآن مجید 15/8-8

 دبیر علمی برنامه بیان اهداف برنامه                  30/8-15/8

 دكتر راضیه اقتصادي

45/8-30/8 ESI تریاژ بیمارستانی     متخصص طب اورژانس دكتر صفوي 

9-45/8 ESI  مثالهایی از سطوح تریاژ بیمارستان
 ي

 دكتر اقتصادي
 متخصص طب اورژانس

تریاژ بیمارستا ESIدر مورد  Caseارائه 15/10-9
مثالهایی از سطوح تریاژ بیما  ESIنی  و 

 رستانی بین فراگیران

30/10-15/1
 استراحت و پذیرایی 0

11-30/10 STARTمتخصص طب اورژانس دكتر بیگی حسن تریاژ در بالیا 

30/12-30/1
1 

JUMP START دكتر نجاریان تریاژ در بالیا 
 متخصص طب اورژانس

30/13-30/1
2 

تریاژ در STARTدر مورد  Caseارائه
تریاژ در بالیا JUMP STARTبالیا و 

 بین فراگیران

 

 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 مركزآموزش مداوم  

 كارگاه تریاژ: نام برنامه 

متخصص طب   -دكتر راضيه اقتصادی: دبير علمي
 اورژانس

 :  تاریخ برگزاری

 سالن اجتماعات دكتر قريب: محل برگزاری

 متخصصين طب اورژانس، ، پزشكان عمومي: گروه هدف

 



رد ) اطالع رسانی  سیستم   (15و  14 استاندا



وم ربانهم رد )  امتیاز آموزش مدا  (16 استاندا



رد ) نظارت رب اجرا   (17 استاندا

.مرکز ربگزار می گرددو رابطین ربانهم بصورت تمام وقت با حضور كارشناس   



رد ) حضور و غیاب      (18 استاندا



رد )  RFIDبا استفاده از كارت اهی سنتی و  حضور و غیاب    (18 استاندا



د شرکت رد ) صدور گواهی و  کنندگان تعدا  (20، 19 استاندا

 
همچنین تنوع گروههای هدف 

 رب اساس دستورالعملهای مصوب و 
 حضور غیاب منظم و اراهئ گواهی رب همین راستا

 



رد ) بازخورد ارزشیابی   (21 استاندا
 شودهایی که نتایج برایشان ارسال میگروه نحوه انجام ارزشیابی نوع ارزشیابی

 فراگیر

 هرگز    به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام

 مدرس

 هرگز    به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام

 محل برگزاری

 هرگز    به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام

 
  برنامه

 هرگز    به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام



ت   رد ) حفظ مستندا  (23و  22 استاندا



رد ) استقالل مالی   (24 استاندا



رد ) استقالل مالی   (24 استاندا
 موافقم شرح رديف

 . له يا عليه  محصولي باشد و غير علمي در طراحي فعاليت هاي آموزشي، كليه  فعاليتها مي بايست عاري از سوگيري مالي 

 .منطبق با ضوابط و قوانين پزشكي كشور ضروري استدر مواردي كه فعاليت ها با محصوالت تجاري ارتباط دارند،  ارايه اطالعات روشن از محصول  برمبناي شيوه هاي علمي  

 .ويژگي هاي مورد عالقه حامي تجاري را منعكس نمايند "الزاماشكل يا محتواي مطالب آموزشي برنامه نبايد 

 .استقالل مركز آموزش مداوم دانشگاه  در برنامه ريزي، طراحي ، اجرا و ارزشيابي ميبايست كامال رعايت شود 

 .نمايندملحوظ هاي درماني را ارائه دهند و اعضاء هيئت علمي ميبايست با استفاده از اسامي ژنريك اين بيطرفي را  گزينهسخنراني ها بايد نگاه متعادلي از  

 .منحصر نشود يك كمپاني خاص حمايت كننده برنامه وبهكمپاني هاي متعدد نام برده شود  محصول مشابهازمي بايست در صورتيكه از اسامي تجاري استفاده مي شود 

نكاا د سخنرانان را به بيان اييك محصول تجاري يا كاربرد آزمايشي آن كه هنوز به اثبات نرسيده در طول يك فعاليت آموزشي مورد بحث قرار مي گيرد، مركز آموزش مداوم ب تائيد نشده زماني كه به هر دليلي كاربرد 
 .ملزم نمايد ت فوق

 .كه نمايشگاه هاي تجاري بخشي از كل برنامه است بايد بنحوي ترتيب داده شوند كه مخل برنامه ريزي يا ارائه فعاليت آموزش مداوم نباشنددر مواردي  

 .محل برنامه، بالفاصله قبل، در طول يا بالفاصله پس از يك فعاليت آموزشي داراي امتياز ارائه يا منتشر شود فضاي آموزشيتجاري نبايد درفعاليت هيچ  

 . محصوالت خود كنند( تبليغيا)محل برگزاري برنامه اقدام به فروش  فضاي آموزشيدر يك فعاليت آموزشي شركت كنند، اما نبايد در در چهارچوب موازين مورد تائيد دانشگاه،نمايندگان حاميان تجاري مي توانند،  

به مدير فعاليت، اعضا "مستقيما هيچ پول ديگري از منابع تجاري نبايد. آموزشي يا غير آن بايد با اطالع كامل و تائيد معاونت آموزشي دانشگاه  صورت گيرد كمك تمامي حمايت ها از يك فعاليت آموزشي چه در قالب 
 .ء هيئت علمي يا ديگر افراد درگير در برنامه پرداخت شود

 كه از نظر مالي حمايت شده اند نبايد در تقابل فعاليت هاي آموزش مداوم قرار گيرند و يا از فعاليت هاي آموزشي پيشي گيرند تفريحي-اجتماعيبرنامه هاي  



رداهی مر  وم ربای فعالیت غیر حضوری ک استاندا رد ) ز آموزش مدا  (1استاندا

 مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان :نام مرکز آموزش مداوم -1

:  نوع مجوز: دارد  : های غیرحضوریمجوز قبلی برای برنامه -2
........................................................................ 

 بلی   آیا مرکز دارای تشکیالت مستقلی برای آموزش مداوم غیرحضوری است؟ -3
  خیر 

در هر صورت موارد . در صورت مثبت بودن یک نسخه از چک لیست باید از ابتدا برای مرکز تکمیل شود
 .زیر نیز باید بررسی شوند

  خاطر نشان می سازد برنامه های مجازی اين مرکز در حالت صدور مجوز میباشد و هنوز به مرحله بارگذاری و اجرا نرسیده است.



رداهی مر  وم ربای فعالیت غیر حضوری ک استاندا رد )ز آموزش مدا  (2استاندا



رداهی مر  وم ربای فعالیت غیر حضوری ک استاندا رد )ز آموزش مدا  (3استاندا

 آدرس اینترنتی یا محل استقرار مشخصات فنی نام کامل نرم افزار یا سخت افزار

kashan.ircmelms.ir  

http://kashan.ircmelms.ir/


رداهی مر  وم ربای فعالیت غیر حضوری ک استاندا رد )ز آموزش مدا  (8،7،6،5،4استاندا



 
 1372سال

 تاريخ  شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز

تعدادشركت 
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

برنامه الف از برنامه هاي مدون  پزشكان عم 1
 ومي

3010301 4154/38 23/12/7
1 

 5/3/72لغايت1/3/72 نفر9 نفر34 نفر34

برنامه ب از برنامه هاي مدون باز آموزي پز 2
 شكان عمومي

26/8/7لغايت22/8/72 نفر11 نفر28 نفر28 31/5/72 1934/38 3020301
2 

ول  وم اجراء شده ربای مشمولین اقنون آموزش جدا ومتوزعي فراوانی  ربانهم اهی آموزش مدا ی اتسیس ات کنون )  مدا ت  از ابتدا    (مستندا



 
 1373سال 

 تاريخ  شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز

تعدادشركت 
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 آموزيبرنامه ج از برنامه هاي مدون باز  1
 پزشكان عمومي 

 28/2/73لغايت24/2/73 نفر13 نفر48 نفر49 12/11/72 4134/38 3030301

 آموزيبرنامه ح از برنامه هاي مدون باز  2
 پزشكان عمومي 

/21/10لغايت17/10/73 نفر13 نفر47 نفر47 8/8/73 2605/38 3080301
73 



 
 1374سال 

 تاريخ  شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز

 تعداد
 كنندهشركت 

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 پزشكاناز برنامه هاي باز آموزي -برنامه ه 1
 عمومي 

 26/7/74لغايت22/7/74 نفر8 نفر60 نفر64 21/5/74 آ/1514/6 3050301

 برنامه ب از برنامه هاي مدون باز آموزي  2
 داورسازان

/27/10لغايت23/10/74 نفر18 نفر30 نفر34 8/7/74 آ/2168/6 3020502
74 

/23/12لغايت19/12/74 نفر5 نفر48 نفر52 10/8/74 آ/2631/6 3801401 برنامه ط از برنامه هاي مدون باز آموزي 3
74 

 25/7/74لغايت25/7/84 نفر5 تفر20 نفر100 8/7/74 ا/2321/6 1101516 سمينار بهداشتي رواني 4

/11/10لغايت11/10/74 نفر5 نفر20 نفر100 18/10/74 آ/3494/6 1102761 سمينار ايدز 5
74 

/21/11لغايت19/11/74 نفر8 نفر32 نفر32 19/11/74 آARI 1121768 4052/6کارگاه آموزشي 6
74 



 
 1375سال 

 شماره  كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز 

 تاريخ 
 مجوز

 تعداد
 كنندهشركت 

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

30/2/7لغايت  29/2/75 نفر 4 نفر 35 نفر37 12/3/75 آ/773/6 11200185 کارگاه آموزشي پزشكي جامعه نگر 1
5 

16/6/7لغايت  15/6/75 نفر 4 نفر 34 نفر34 16/3/75 آ/861/6 11200184 کارگاه آموزشي مقاله نويسي در پزشكي 2
5 

 6/4/75لغايت  2/4/75 نفر 26 نفر 44 نفر 45 29/2/75 آ/476/6 3080301 پزشكان عمومي( ه ) برنامه مدون  3

 5/6/75لغايت  3/6/75 نفر 12 نفر 34 نفر 34 14/6/75 ا/2090/6 11200215 کارگاه آموزشي روش تحقيق 4

20/10لغايت  15/10/75 نفر 14 نفر 30 نفر 30 3/10/75 آ/31147/6 3070301 پزشكان عمومي( ز)برنامه مدون  5
/75 

/18/11لغايت  7/11/75 نفر 5 نفر 45 نفر 45 13/8/75 آ2572/6 1122003 کارگاه احيا قلبي ريوي 6
75 

/13/10لغايت 8/10/75 نفر 7 نفر 20 نفر 20 12/12/75 آ/3939/6 11200277 کارگاه آموزشي روش تحقيق 7
75 



 
 1376سال 

 شماره  كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز 

 تاريخ 
 مجوز

تعدادشركت 
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 18/2/76لغايت17/2/76 نفر11 نفر110 نفر110 11/10/75 آ/3172/6 1100325 سميناراورژانسهاي پزشكي 1

 1/3/76لغايت1/3/76 نفر11 نفر110 نفر110 15/10/75 آ/3015/6 1102310 سمينارليشمانيوزجلدي 2

 24/3/76لغايت17/3/76 نفر15 نفر30 نفر30 12/12/75 آ/3980/6 11217137 کارگاه ترويج تغذيه باشيرمادر 3

 12/3/76لغايت10/3/76 نفر3 نفر30 نفر30 11/3/76 آ/594/6 11217150 کارگاه مبارزه بابيماريهاي اسهالي 4

 19/4/76لغايت18/4/76 نفر10 نفر21 نفر21 8/5/76 آ/1620/6 11200299 کارگاه نگارش وارائه مقاالت پزشكي 5

 25/5/76لغايت23/5/76 نفر5 نفر41 نفر41 15/4/76 آ/1514/6 11200302 کارگاه روش تحقيق پيشرفته 6

ARI 11211715کارگاه بيماريهاي حادتنفسي  7
5 

 14/7/76لغايت12/7/76 نفر4 نفر27 نفر28 17/3/76 آ/931/6

 7/8/76لغايت 3/8/76 نفر15 نفر59 نفر61 4/6/76 آ/1766/6 3030301 برنامه ج ازبرنامه هاي مدون بازآموزي 8



 1376ادامه سال 

 شماره  كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز 

 تاريخ 
 مجوز

 تعداد
 شركت 
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 12/8/76لغايت10/8/76 نفر11 نفر14 نفر14 8/5/76 آ/1623/6 11200298 کارگاه روش تحقيق 9

 24/8/76لغايت17/8/76 نفر12 نفر25 نفر25 17/3/76 آ/932/6 11217156 کارگاه ترويج تغذيه باشيرمادرويژه داروسازان 10

 13/9/76لغايت12/9/76 نفر16 نفر104 نفر104 5/6/76 آ/1759/6 11008124 سميناربازآموزي جايگزيني خون ومايعات 11

 3/10/76لغايت29/9/76 نفر15 نفر65 نفر65 4/6/76 آ/2049/6 3020301 برنامه ب ازبرنامه هاي مدون بازآموزي 12

 18/9/76لغايت18/9/76 نفر12 نفر106 نفر106 28/7/76 آ/2178/6 1112727 سمينارايدز 13

 1/9/76لغايت1/9/76 نفر9 نفر47 نفر47 28/7/76 آ/2241/6 1110869 سمينارپيشگيري وکنترل آنمي فقرآهن 14

 27/9/76لغايت26/9/76 نفر4 نفر32 نفر32 23/6/76 آ/2242/6 11200312 کارگاه برنامه ريزي آموزشي 15

/13/11لغايت11/11/76 نفر15 نفر37 نفر37 5/6/76 آ/1760/6 11200305 کارگاه فوريتهاي پزشكي 16
76 

 لغايت15/11/76 نفر9 نفر26 نفر26 8/5/76 آ/1619/6 11200300 کارگاه نگارش وارائه مقاالت 17



 
 1377سال 

 تاريخ شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز 

تعدادشركت 
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 31/2/77لغايت30/2/77 نفر16 نفر62 نفر67 23/1/77 آ/4389/6 1101055 سمينارغربالگري سرطانهاي زنان 1

 7/3/77لغايت6/3/77 نفر3 نفر32 نفر32 26/2/77 آ/724/6 11200398 کارگاه ارزشيابي فرآيندآموزش 2

 13/3/77لغايت12/3/77 نفر3 نفر14 نفر14 26/2/76 آ/458/6 11217208 کارگاه بيماريهاي اسهالي 3

 21/3/77لغايت20/3/77 نفر16 نفر79 نفر86 26/2/77 آ/98/6 1101223 سمينارکانسرهاي شايع جراحي 4

 11/3/77لغايت10/3/77 نفر4 نفر41 نفر41 9/3/77 آ/751/6 12222710 کارگاه مديريت سل شهرستان 5

 31/4/77لغايت27/4/77 نفر11 نفر68 نفر74 9/3/77 آ/762/6 3070301 طب کار(ز)برنامه مدون بازآموزي  6

11217220 کارگاه بيماريهاي حادتنفسي 7
7 

 9/7/77لغايت8/7/77 نفر4 نفر43 نفر43 26/2/77 آ/719/6



 

 1377ادامه سال 
 تاريخ شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف

 مجوز 

تعدادشركت 
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 23/7/77لغايت 21/7/77 نفر184 نفر286 نفر286 4/6/77 آ/2248/6 11027116 كنگره سل كشوري 8

 21/8/77لغايت20/8/77 نفر3 نفر12 نفر12 12/5/77 آ/1816/6 11200429 كارگاه برنامه ريزي تدريس 9

 26/9/77لغايت25/9/77 نفر13 نفر21 نفر21 26/2/77 آ/729/6 11217206 كارگاه ترويج تغذيه باشيرمادر 10

10/11/7لغايت3/11/77 نفر10 نفر30 نفر30 24/9/77 آ/3946/6 11000467 كارگاه روش تحقيق 11
7 

/21/11لغايت17/11/77 نفر4 نفر46 نفر46 27/10/77 آ/4116/6 38014001 روانپزشكي(ط)برنامه مدون  12
77 

/21/11لغايت19/11/77 نفر7 نفر34 نفر34 24/11/77 آ/4892/6 11200482 كارگاه مقاله نويسي 13
77 

 6/12/77لغايت6/12/77 نفر4 نفر60 نفر60 30/11/77 آ/3847/6 1110066 كنفرانس تاالسمي 14

/13/12لغايت12/12/77 نفر4 نفر30 نفر30 11/11/77 آ/4374/6 11200470 كارگاه ارزشيابي مهارتهاي باليني 15
77 

/18/12لغايت18/12/77 نفر4 نفر18 نفر18 30/8/77 آ/3670/6 1110211 كنفرانس بيماريهاي گوش و حلق و بيني 16
77 



 
 1378سال 

 شماره كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز  

 تاريخ 
 مجوز

تعدادشركت 
 كننده

 تعداد
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 26/1/78لغايت25/1/78 نفر5 نفر21 نفر21 17/11/77 آ/4664/6 11200479 کارگاه اهداف يادگيري 1

 23/2/78لغايت22/2/78 نفر23 نفر148 نفر148 18/1/78 آ/5368/6 11000119 سمينارسردرد 2

 30/2/78لغايت29/2/78 نفر17 نفر39 نفر39 24/1/78 آ/5186/6 1101065 سمينارحاملگي پرمخاطره 3

 6/3/78لغايت5/3/78 نفر10 نفر130 نفر130 29/3/78 آ/526/6 1100576 سمينارگياه درماني 4

 27/3/78لغايت26/3/78 نفر3 نفر12 نفر12 31/3/78 آ/365/6 11200919 کارگاه آموزشي طرح درس 5

 13/3/78لغايت13/3/78 نفر11 نفر36 نفر36 20/2/78 آ/256/6 1113614 کنفرانس علمي سرطانهاي ريه 6

 24/4/78لغايت22/4/78 نفر7 نفر15 نفر15 27/5/78 آ/1961/6 11200951 کارگاه نگارش وارائه مقاالت پزشكي 7

 7/5/78لغايت7/5/78 نفر4 نفر31 نفر31 10/5/78 آ/179/6 11200951 کارگاه ارزيابي دروني گروه آموزشي 8

 14/5/78لغايت13/5/78 نفر6 نفر47 نفر47 30/3/78 آ/1348/6 11200918 کارگاه آموزشي شيوه هاوالگوي تدريس 9

 21/5/78لغايت20/5/78 نفر4 نفر24 نفر24 28/4/78 آ/1849/6 11217379 کارگاه احياءنوزادان 10

 4/6/78لغايت3/6/78 نفر7 نفر14 نفر14 28/4/78 آ/CDD 11217377 1850/6کارگاه بيماريهاي اسهالي  11

 18/6/78لغايت17/6/78 نفر5 نفر41 نفر41 31/3/78 آ/1210/6 11200920 کارگاه ارزشيابي دانشجو 12



 1378ادامه سال 

 شماره كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز  

 تاريخ 
 مجوز

 ت كتعدادشر
 كننده

 تعداد
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 1/7/78لغايت31/6/78 نفر4 نفر30 نفر30 28/4/78 آ/ARI 1120872 1848/6کارگاه بيماريهاي حادتنفسي  13

 22/7/78لغايت20/7/78 نفر12 نفر93 نفر93 9/6/78 آ/2329/6 1101799 بيماريهاي شايع کودکان 14

 20/8/78لغايت19/8/78 نفر14 نفر92 نفر92 9/6/78 آ/2544/6 11000134 سميناراعتياد 15

 26/8/78لغايت26/8/78 نفر12 نفر27 نفر27 15/9/78 آ/3552/6 1112821 کنفرانس علمي ديابت 16

 11/9/78لغايت10/9/78 نفر10 فر68 نفر68 14/6/78 آ/2472/6 1100585 سمينارتجويزمنطقي داروها 17

 18/9/78لغايت18/9/78 نفر5 نفر27 نفر27 2/9/78 آ/ICD 11200992 3875/6کارگاه نحوه تشخيص نويسي مبتني بر 18

 7/11/78لغايت7/11/78 نفر5 نفر9 نفر9 2/9/78 آ/ICD 11200993 3711/6کارگاه نحوه تشخيص نويسي مبتني بر 19

20/11/7لغايت6/11/78 نفر11 نفر47 نفر47 6/10/78 آ/5012/6 3070301 برنامه مدون طب کارپزشكان عمومي 20
8 

/12/12لغايت10/12/78 نفر4 نفر33 نفر33 2/6/78 آ/Case series 11227123 2096/6کارگاه بيماريهاي شايع عفوني  21
78 

 متونکارگاه آشنائيبامفاهيم واصول ترجمه  22
 پزشكي 

11200103
0 

25/12لغايت 24/12/78 نفر4 نفر14 نفر14 21/12/78 آ/9792/6
/78 



 

 1379سال 

تعدادشركت  تاريخ مجوز شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 1/2/79لغايت 31/1/79 نفر6 نفر38 نفر40 21/12/78 آ/9794/6 11001029 کارگاه آموزشي کاربردرسانه هاي آموزشي  1

 13/2/79لغايت10/2/79 نفر33 نفر34 نفر40 5/2/79 آ/9793/6 3700601 رشته هاي جراحي(د)برنامه مدون   2

21/2/7لغايت 20/2/79 نفر5 نفر13 نفر14 24/1/79 آ/1/6 11204436 کارگاه منطقه اي تشخيص آزمايشگاهي سل 3
9 

29/2/7لغايت 28/2/79 نفر6 نفر29 نفر32 4/3/79 آ/861/6 112001049 کارگاه آموزش باليني اعضاءهيئت علمي 4
9 

 4/3/79لغايت 3/3/79 نفر4 نفر35 نفر40 1/3/79 آ/1143/6 11227133 کارگاه پيشگيري ودرمان التور 5
 

6 
19/3/7لغايت 18/3/79 نفر3 نفر61 نفر65 12/3/79 آ/428/6 11227131 کارگاه پيشگيري ودرمان التور

9 
 25/3/79لغايت21/3/79 نفر17 نفر59 نفر63 10/2/79 آ/168/6 3020301 ويژه پزشكان عمومي(ب )برنامه مدون  7

 25/3/79لغايت24/3/79 نفر7 نفر7 نفر8 12/2/79 آ/216/6 112001040 کارگاه طراحي تدوين ونقد طرح درس 8

21/4/7لغايت  18/4/79 نفر14 نفر21 نفر27 23/3/79 آ/1388/6 11001062 کارگاه روش تحقيق ويژه اعضاءهئيت علمي 9
9 

 30/4/79لغايت29/4/79 نفر3 نفر19 نفر19 28/4/79 آ/1849/6 11217489 کارگاه احياءنوزادان 10

 6/5/79لغايت5/5/79 نفر5 نفر21 نفر22 28/4/79 آ/2018/6 112001077 کارگاه آموزشي روش تدريس 11

 9/6/79لغايت 7/6/79 نفر2 نفر47 نفر47 6/6/79 آ/2951/6 112001096 کارگاه آموزشي افزايش ازمديريت جامع کيفيت 12



 1379ادامه سال 
 

تعدادشركت  تاريخ مجوز شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 كننده

تعداددريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي برنامه

 24/6/79لغايت 21/6/79 نفر3 نفر17 نفر17 17/2/79 آ/569/6 112001044 کارگاه آموزشي مديريت

 27/6/79لغايت26/6/79 نفر4 نفر55 نفر55 22/3/79 آ/1173/6 11217477 کارگاه اختالالت تغذيه اي وپايش رشددردانش آموزان

 29/7/79لغايت28/7/79 نفر17 نفر114 نفر114 31/5/79 آ/2514/6 1103037 سمينارسراسري تازه هاي تشنج

 29/7/79لغايت28/7/79 نفر17 نفر114 نفر114 31/5/79 آ/2515/6 3801401 روانپزشكي(ط)برنامه مدون 

 19/8/79لغايت18/8/79 نفر7 نفر20 نفر20 30/8/79 آ/4301/6 112001122 کارگاه آهداف آموزشي

 23/8/79لغايت23/8/79 نفر5 نفر13 نفر13 10/8/79 آ/ICD 11200114 4008/6کارگاه نحوه تشخيص نويسي مبتني بر

 26/8/79لغايت25/8/79 نفر21 نفر96 نفر96 12/7/79 آ/3726/6 11000176 سمينار طب مكمل

 1/9/79لغايت28/8/79 نفر10 نفر25 نفر25 22/3/79 آ/1172/6 3041702 متخصصين اطفال(ط)برنامه مدون 

 30/8/79لغايت30/8/79 نفر5 نفر13 نفر13 10/8/79 آ/ICD 11200114 4008/6کارگاه نحوه تشخيص نويسي مبتني بر

/15/10لغايت14/10/79 نفر17 نفر58 نفر58 15/8/79 آ/4009/6 1104605 سمينار کمر درد
79 

/23/10لغايت20/10/79 نفر16 نفر32 نفر32 30/8/79 آ/4302/6 3020801 مدون ب ويژه متخصصين داخلي
79 

 6/11/79لغايت 5/11/79 نفر10 نفر63 نفر63 16/8/79 آ/CPR 1120119 3861/6کارگاه احياء قلبي رويوي 



 

 1380سال 

تعدادشركت   تاريخ مجوز شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 كننده

تعداددريافت گو
 اهي

 تاريخ اجرا ي برنامه تعدادسخنراني

 18/2/80لغايت15/2/80 نفر18 نفر55 نفر55 27/1/80 پ/456/29 39030301 ويژه پزشكان عمومي( ج )برنامه مدون  1

 21/2/80لغايت19/2/80 نفر6 نفر55 نفر55 29/2/80 آ/1189/6 301502 ويژه داروسازان(الف)برنامه مدون  2

 31/2/80لغايت29/2/80 نفر20 نفر36 نفر36 9/2/80 پ/984/29 39041001 ويژه متخصصين زنان( د)برنامه مدون  3

 14/2/80لغايت13/2/80 نفر10 نفر68 نفر68 2/10/80 آ/277/6 1101559 سمينار روانپزشكي اطفال 4

 30/2/80لغايت26/2/80 نفر4 نفر67 نفر67 21/1/80 پ/169/29 39060301 ويژه پزشكان عمومي(و)برنامه مدون  5

 18/4/80لغايت16/4/80 نفر6 نفر12 نفر12 23/2/80 پ/1616/29 292248001 كا رگاه ازمائيهاي باليني 6

 24/4/80لغايت23/4/80 نفر2 نفر23 نفر23 2/4/80 پ/3514/29 292248002 خوب بنويسيمCVكار گاه چگونه يك  7

 14/5/80لغايت13/5/80 نفر7 نفر26 نفر26 27/3/80 آ/1419/6 11208109 كا رگاه آموزشي بيماري ماالريا 8

 18/5/80لغايت15/5/80 نفر18 نفر47 نفر47 24/4/80 پ/4473/29 39010301 ويژه پزشكان عمومي( الف)برنامه مدون  9

 12/7/80لغايت11/7/80 نفر8 نفر23 نفر23 7/7/80 آ/5151/6 1123736 كا رگاه بيماريهاي شايع شغلي 10

 19/7/80لغايت18/7/80 نفر17 نفر154 نفر154 26/3/80 آ/1283/6 11000202 سمينار انتقال خون 11

 6/8/80لغايت5/8/80 نفر6 نفر46 نفر46 30/7/80 آ/DOTS 11227169 5765/6كار گاه بيماري سل واسترراتژي  12

 2/11/80لغايت1/11/80 نفر15 نفر198 نفر198 9/11/80 آ/7463/6 11027165 سمينار ايدز 13

 17/11/80لغايت15/11/80 نفر17 نفر54 نفر54 23/10/80 پ/13048/29 39020502 ويژه داروسازان(ب )برنامه مدون  14



 1381سال 

تعدادشركت   تاريخ مجوز شماره  مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 كننده

تعداددريافت  
 گواهي

 تاريخ اجرا ي برنامه تعدادسخنراني

 3/2/81لغايت1/2/81 نفر2 نفر10 نفر50 18/1/81 پ/15974/29 292248101 كارگاه آموزشي مديريت فرآيند 1

 5/2/81لغايت4/2/81 نفر2 نفر29 نفر29 11/1/81 پ/28/29 292248102 كارگاه مقاله نويسي به زبان انگليسي 2

 12/2/81لغايت9/2/81 نفر8 نفر8 نفر70 19/1/81 پ/209/29 3907301 ويژه پزشكان عمومي(ز) برنامه مدون  3

 30/2/81لغايت28/2/81 نفر24 نفر20 نفر20 31/1/81 پ/1577/29 39011001 ويژه متخصصين زنان(الف)برنامه مدون  4

 21/3/83لغايت18/3/81 نفر19 نفر48 نفر48 31/1/81 پ/653/29 39020301 ويژه پزشكان عمومي(ب )برنامه مدون  5

 2/4/81لغايت1/4/81 نفر2 نفر18 نفر18 8/4/81 آ/1454/6 11027172 كا رگاه پيشگيري ودرمان بيماريهاي اسهالي 6

 2/4/81لغايت1/4/81 نفر1 نفر34 نفر34 3/3/81 پ/3777/29 292248103 كا رگاه آموزشي طراحي مركز آموزش مهارتهاي باليني 7

 27/4/81لغايت25/4/81 نفر2 نفر34 نفر34 10/4/81 پ/3978/29 292248104 كا رگاه مقدمات آشنائي با تحقيقات كيفي 8

 3/5/81لغايت2/5/81 نفر5 نفر34 نفر40 11/3/81 آ/1194/6 1122030 كا رگاه پيشگيري از بروز موارد تاالسمي 9

 14/5/81لغايت12/5/81 نفر7 نفر30 نفر30 29/2/81 آ/1088/6 1121420 كا رگاه آموزش پيشگيري ودرمان اعتياد 10

 26/9/81لغايت22/7/81 نفر14 نفر16 نفر16 20/6/81 پ/7334/29 39031702 برنامه مدون ج متخصصين اطفال 11

 26/9/81لغايت23/9/81 نفر16 نفر23 نفر23 12/3/81 پ/2528/29 39030301 برنامه مدون چ ويژه پزشكان عمومي 12

 26/10/81لغايت23/10/81 نفر11 نفر23 نفر24 26/12/81 پ/7385/29 39080301 برنامه مدون ح ويژه پزشكان عمومي 13

 11/11/81لغايت10/11/81 نفر6 نفر47 نفر49 24/12/81 آ/5282/6 11000271 سمينار پيشگيري از قصور وتخلفات پزشكي 14

 30/11/81لغايت29/11/81 نفر5 نفر20 نفر20 29/7/81 پ/12262/29 292248105 كا رگاه آموزشي ارتقاء مستمر كيفيت 15



 1382 سال

 شماره   كدبرنامه امتياز عنوان برنامه رديف
 مجوز

 تاريخ 
 مجوز

 شركت 
 كننده

 دريافت  
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 يتاريخ اجرا 
 برنامه 

 28/1/82 نفر2 نفر32 نفر32 31/1/82 پ/919/29 292248202 2 كارگاه نگارش وبام بندي اهداف آموزشي 1

/15852/29 292248201 2 كارگاه نگارش وبام بندي اهداف آموزشي 2
 پ

 13/2/82 تفر2 نفر37 نفر37 26/12/81

/18لغايت 17/2/82 نفر8 نفر37 نفر37 16/4/82 پ/4631/29 292248203 4 كارگاه ديابت 3
2/81 

 20/2/82 نفر5 - نفر30 - - - - كنفرانس علمي طب سالمندان 4

/25لغايت 24/2/82 نفر16 نفر44 نفر44 16/4/82 پ/CPCR 5 292248204 4630/29كارگاه  5
2/82 

 27/2/82 نفر6 نفر13 نفر13 4/4/82 3804/29 182248201 5/3 كنفرانس كزاز 6

8/3و7لغايت31/2/82 نفر9 نفر52 نفر52 31/1/82 پ/920/29 39030502 25 مدون ج داروسازان 7
/82 

 26/3/82 نفر5 نفر64 نفر64 4/4/82 پ/3806/29 182248203 5/4 كنفرانس علمي سارس 8

 22/3/82 نفر6 نفر84 نفر84 4/4/82 3805/29 182248202 5/4 كنفرانس ايدز وهپاتيت 9

/4/4لغايت 1/4/82 نفر8 نفر51 نفر51 6/1/82 16404/29 39070301 25 مدون زپزشكان عمومي 10
82 

 12/4/82 نفر5 نفر108 نفر108 17/4/82 پ/4840/29 182248204 5/4 كنفرانس ايدزوهپاتيت 11

 14/5/82 نفر4 نفر28 نفر28 30/5/82 پ/6551/29 292248206 2 كارگاه استانداردسازي آموزش پزشكي عمومي 12

/28لغايت 26/5/82 نفر3 نفر23 نفر26 18/5/82 پ/6374/29 292248205 7 كارگاه مانا 13
5/82 



 
 1382ادامه سال 

 شماره   كدبرنامه امتياز عنوان برنامه رديف
 مجوز

 تاريخ 
 مجوز

 شركت 
 كننده

 دريافت  
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 يتاريخ اجرا 
 برنامه 

 8/7/82 نفر3 نفر24 نفر24 6/6/82 پ/ICT 2 292248207 7144/29کارگاه  14

13/7لغايت12/7/82 نفر3 نفر25 نفر25 1/7/82 پ/8640/29 292248208 5 کارگاه آموزشي اختالالت تغذيه اي وپايش رشد دردانش آموزان 15
/82 

15/7لغايت14/7/82 نفر3 نفر27 نفر27 30/6/82 پ/8695/29 292248209 5 کارگاه آموزشي اختالالت تغذيه اي وپايش رشد دردانش آموزان 16
/82 

24/7لغايت21/7/82 نفر18 نفر16 نفر17 12/6/82 پ/7624/29 39031001 25 برنامه مدون ج ويژه متخصصين زنان 17
/82 

29/7لغايت26/7/82 نفر10 نفر50 نفر52 12/6/82 پ/7494/29 39020301 25 برنامه مدون ب ويژه پزشكان عمومي 18
/82 

/11لغايت 10/8/82 نفر5 نفر8 نفر9 21/8/82 آ/3132/6 1103114 5 سمينارتروماي سر 19
8/82 

/12339/29 182248205 5 کنفرانس علمي برخورد با سرخک وسرخجه مادرزادي 20
 پ

 8/9/82و3/9/82 نفر11 نفر103 نفر103 3/9/82

/12335/29 182248206 5 کنفرانس علمي برخورد با سرخک وسرخجه مادرزادي 21
 پ

 10/9/82 نفر6 نفر26 نفر26 3/9/82

/12480/29 292248211 5 کارگاه آموزش پيشگيري وکنترل اختالالت روانپزشكي 22
 پ

/25لغايت24/10/82 نفر5 نفر27 نفر27 1/10/82
10/82 

 2/11/82 6نفر نفر90 نفر90 9/10/82 پ/1402/29 182248207 3وENT 4کنفرانس علمي اورژانسهاي چشم و 23

/12336/29 292248212 6 کارگاه آموزشي بهبود رشد وتغذيه کودکان 24
 پ

8/11لغايت7/11/82 نفر4 نفر30 نفر30 4/9/82
/82 

/12338/29 292248213 6 کارگاه آموزشي بهبود رشد وتغذيه کودکان 25
 پ

/15لغايت14/11/82 تفر4 نفر25 نفر25 4/9/82
11/82 

/15797/29 292248214 7 کارگاه مانا 26
 پ

/29لغايت27/11/82 نفر5 نفر20 نفر20 5/12/82
11/82 

/15182/29 182248208 5/3وADR 4کنفرانس علمي عوارض ناخواسته داروها 27
 پ

 6/12/82 نفر4 نفر105 نفر105 4/11/82

  



 1383سال 

 شماره  كدبرنامه امتياز عنوان برنامه رديف
 مجوز 

 تاريخ
 مجوز 

 شركت 
 كننده

 دريافت 
 گواهي 

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي 
 برنامه

/13063/29 292248305 5/3 ارزيابي سريع وضعيت تراخمکارگاه  1
 پ

 21/1/83 نفر4 نفر24 نفر24 18/9/82

/14515/29 292248306 5/3 ارزيابي سريع وضعيت تراخمکارگاه  2
 پ

 4/2/83 نفر4 نفر23 نفر23 18/10/82

 10/2/83 نفر2 نفر18 نفر18 10/2/83 - - - کنفرانس علمي ليزر 3

 13/2/83 نفر6 نفر22 نفر22 19/2/83 آ/550/6 3301055 5 (1)برنامه مدون طب کار  4

 14/2/83 نفر2 نفر25 نفر25 19/2/83 آ/399/6 3301056 5 (2)برنامه مدون طب کار  5

 18/2/83 نفر4 نفر21 نفر21 18/1/82 14518 29224837 5/3 ارزيابي سريع وضعيت تراخمکارگاه  6

/27لغايت 26/2/83 نفر13 نفر33 نفر33 13/2/83 پ/1214/29 292248303 5 کارآموزش شيوه زندگي سالم دردوره سالمندي 7
2/83 

7/3لغايت23/2/83 نفر4 نفر49 نفر49 27/1/83 پ/1845/29 39040502 25 مدون د ويژه دکتراي داروساز 8
/83 

29/2لغايت28/2/83 نفر13 نفر20 نفر20 27/1/83 پ/1240/29 182248304 5 کارگاه کشوري جامعه ايمن 9
/83 

 31/2/83 نفر3 نفر10 نفر10 3/2/83 پ/1073/29 182248302 2 کارگاه مديريت آموزشي 10

 21/3/83 نفر3 نفر11 نفر11 3/2/83 پ/1072/29 292248302 2 کارگاه طراحي وتحليل آزمونهاي تشريحي 11

 26/3/83 نفر7 نفر42 نفر42 3/3/83 پ/3421/29 292248309 5/6 کارگاه مانا 12

 3/4/83 نفر6 نفر27 نفر37 29/2/83 پ/3163/29 292248308 2 بيماريهاي روده اي با اولويت التورکارگاه  13

 3/6/83 نفر5 نفر23 نفر23 8/4/83 پ/4640/29 292248311 5/2 کارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي درسنين دانش آموزي 14

 4/6/83 نفر5 نفر26 نفر26 13/4/83 پ/4639/29 292248312 5/2 کارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي درسنين دانش آموزي 15

 7/6/83 نفر6 نفر24 نفر24 28/4/83 پ/6807/29 292248318 3 يشگيري تشخيص ودرمان آسم÷اصول کارگاه  16

 8/6/83 نفر6 نفر22 نفر22 28/4/83 پ/6806/29 292248319 3 يشگيري تشخيص ودرمان آسم÷اصول کارگاه  17



 1383ادامه سال 
ردي
 ف

 شماره كدبرنامه امتياز عنوان برنامه
 مجوز  

تاريخ مج
 وز

 شركت
 كننده 

 دريافت  
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي 
 برنامه

 19/6/83 نفر4 نفر11 نفر11 13/3/83 آ/1044/6 3307001 5 ويژه متخصصين داخلي( 1)مدون بيماريهاي خون  18

 20/6/83 نفر5 نفر14 نفر14 13/3/83 آ/903/6 3307002 5 ويژه متخصصين داخلي( 2)مدون بيماريهاي خون  19

 8/7/83 نفر4 نفر39 نفر39 25/3/83 آ/894/6 1111769 2 کنفرانس علمي مراقبت از بيماري فلج اطفال 20

 5/9/83 نفر11 نفر32 نفر32 21/5/83 آ/2009/6 3301045 5 مدون يک روز ديابت ويژه پزشكان عمومي 21

 11/9/83 نفر3 نفر27 نفر27 21/5/83 آ/2029/6 3301015 5 ويژه پزشكان عمومي( 1)مدون يكروزه بيماريهاي داخلي  22

 12/9/83 نفر5 نفر29 نفر29 21/5/83 آ/2256/6 3301016 5 ويژه پزشكان عمومي( 2)مدون يكروزه بيماريهاي داخلي  23

/3433/29 292248310 3 کارگاه کنترل بيماريهاي قابل انتقال بين انسان وحيوان 24
 پ

 6/10/83 نفر6 نفر41 نفر41 12/3/85

/193/1/2 292248323 5-5/3 پزشكي وعوارض دارويي –برنامه کارگاه خطاهاي دارو  25
 پ/29

 7/11/83لغايت 6 نفر10 نفر34 نفر34 2/10/83

برنامه مدون يک روزه ناتوانيهاي حنسي از طرف شوهر وي 26
 ژه پزشكان عمومي

 8/11/83 نفر10 نفر30 نفر30 14/9/83 آ/4396/6 3301085 5

/5284/29 292248313 5-3 کارگاه اورژانسهاي روانپزشكي 27
 پ

 13/11/83 نفر7 نفر35 نفر35 8/4/83

/5283/29 292248314 5-3 کارگاه اورژانسهاي روانپزشكي 28
 پ

 14/11/83 تفر7 نفر35 نفر35 13/4/83

 17/11/83 نفر7 نفر22 نفر22 26/8/83 آ/3664/6 3301026 5 مدون يک روزه بيماريهاي زنان ويژه پزشكان عمومي 29

15136/29 292248322 5 کارگاه آموزشي مراقبت از کودک سالم 30
 پ/

/20/11لغايت 19 نفر7 نفر39 نفر39 19/8/83
83 

22/1/2/2 292248302 5/4 کنفرانس بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن 31
 پ/9

 25/11/83 نفر6 نفر26 نفر26 17/9/83

19/1/2/2 292248303 5/4 کنفرانس بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن 32
 پ/9

 26/11/83 نفر6 نفر25 نفر25 17/9/83



 1383سال  ادامه

 شماره   كدبرنامه امتياز عنوان برنامه رديف
 مجوز

 تاريخ
 مجوز 

 شركت
 كننده 

 دريافت  
 گواهي

 تعداد
 سخنراني

 تاريخ اجرا ي 
 برنامه

/15984/29 182248301 4/3-5/4 کنفرانس علمي اورژانسهاي گوارش واندوکرينولوژي 33
 پ

 27/11/83 نفر8 نفر23 نفر23 3/9/83

18/1/2/29 182248304 5-5/4-4 (نورولوژي)کنفرانس اورژانسهاي نفرولوژي ومغز واعصاب  34
 پ/

 5/12/83 نفر6 نفر36 نفر36 16/9/83

5/4-5/3 کنفرانس علمي يكروزه پيشگيري از عفونتهاي بيمارستاني 35
-5 

182248307 614/1/2/2
 پ/9

30/10/8
3 

 9/12/83 نفر11 نفر48 نفر48

/14237/29 292248320 4 کارگاه برخوردار با عفونتهاي ويروسي دردوران بارداري 36
 پ

16لغايت15/12/83 نفر11 نفر34 نفر34 5/8/83
/12/83 

/14238/29 292248321 4 کارگاه برخوردار با عفونتهاي ويروسي دردوران بارداري 37
 پ

18لغايت17/12/83 نفر11 نفر28 نفر28 5/8/83
/12/83 

20لغايت19/12/83 نفر6 نفر27 نفر27 22/9/83 آ/3663/6 11000382 4 سمينار غربالگري بيماريهاي شايع 38
/12/83 

4 182248305 20/1/2/29 (STD)کنفرانس علمي يكروزه بيماريهاي آميزشي  39
 پ/

 23/12/83 نفر7 نفر29 نفر29 17/9/83

4 182248306 21/1/2/29 (STD)کنفرانس علمي يكروزه بيماريهاي آميزشي  40
 پ/

 24/12/83 نفر7 نفر27 نفر27 17/9/83



 1384سال 

 تاريخ  شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز

تعداد شرك
 ت كنندگان

تعداد دريا
 فت گواهي

 تعداد 
 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

19لغايت 18/3/84 نفر11 نفر79 نفر79 12/11/83 پ/CPCR 292248401 685/1/2/29مغزي-ريوي-کارگاه احياء قلبي 1
/3/84 

 پاراگرافهايکارگاه آموزشي آشنايي با ساختار کلي  2
 آکادميک درانگليسي 

292248402 1212/1/2/29/
 پ

29لغايت 28/3/84 نفر3 نفر24 نفر24 26/12/83
/3/84 

 وبثوراتکنفرانس علمي يكروزه بيماريهاي عفوني تب  3
 پوستي درطب سرپائي 

182248401 1223/1/2/29/
 پ

 26/4/84 نفر5 نفر38 نفر38 27/12/83

کنفرانس علمي يک روزه اسهال هاي عفوني درطب سرپ 4
 ائي

182248402 1224/1/2/29/
 پ

 16/5/84 نفر6 نفر57 نفر57 27/12/83

 23/5/84 نفر8 نفر56 تفر56 30/3/84 آ/1697/6 3301014 ويژه پزشكان عمومي( 8)برنامه  مدون کودکان  5

 27/5/84 نفر3 نفر64 نفر64 1/3/84 پ/18/1/2/29 182248409 کنفرانس علمي يک روزه اورژانسهاي قلب وعروق 6

 کارگاه پيشرفته آموزش متدولوژي تحقيق 7
 DESIGN))طراحي وبرنامه آماري انواع ))  

292248404 1810/1/2/29/
 پ

 7/6/84 نفر1 نفر14 نفر14 29/2/84

/2109/1/2/29 182248410 کنفرانس علمي تاالسمي 8
 پ

 14/6/84 نفر7 نفر55 نفر55 10/3/84

/1896/1/2/29 182248403 کنفرانس علمي يک روزه توکسوپالسموزدرطب سرپايي 9
 پ

 20/6/84 نفر5 نفر39 نفر39 2/3/84

 6/7/84 نفر2 نفر53 نفر53 11/4/84 آ/2109/6 3301022 ويژه پزشكان عمومي(8)برنامه مدون داخلي  10



 1384ادامه سال 

تعداد شرکت  تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه رديف
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

تعداد سخ
 نران

 تاريخ اجراي برنامه

 10/7/84 نفر2 نفر52 نفر52 2/5/84 آ/2284/6 3301036 ويژه پزشكان عمومي(2)برنامه مدون يک روزه روانپزشكي  11

/1897/1/2/29 182248404 کنفرانس علمي يک روزه بروسلوز درطب سرپائي 12
 پ

 17/7/84 نفر6 نفر46 نفر46 2/3/84

کنفرانس علمي يک روزه کاربرد منطقي آنتي بيوتيک ها درط 13
 ب سرپائي

182248405 6038/1/2/29/
 پ

 15/8/84 نفر6 نفر78 نفر78 22/6/84

26لغايت 24/8/84 نفر40 نفر117 نفر117 26/7/84 آ/2346/6 11000417 دومين همايش ملي صدا، سالمتي وتوسعه 14
/8/84 

 24/8/84 نفر3 نفر26 نفر26 12/5/84 پ4241/1/2/29 292248406 کارگاه اديومتري و تفسير برگه هاي اديوگرام 15

/4284/1/2/29 292248407 کارگاه روش هاي اندازه گيري صدا 16
 پ

 25/8/84 نفر3 نفر29 نفر29 15/5/84

/6150/1/2/29 292248408 کارگاه استانداردهاي صدا و ارتعاش و مديريت کنترل 17
 پ

 18/8/84 نفر3 نفر28 نفر28 24/6/84

کنفرانس علمي يک روزه بررسي  علل مرگ وميرمادران باردا 18
 ر

18224811 2119/1/2/29/
 پ

 18/8/84 نفر8 نفر38 نفر38 11/3/84

/5079/1/2/29 18224815 کنفرانس علمي يكروزه پيشگيري ودرمان اعتياد 19
 پ

 5/9/84 نفر7 نفر70 نفر70 1/6/84

 10/9/84 نفر7 نفر67 نفر67 2/5/84 آ/2379/6 3301025 (2)برنامه مدون بهداشت باروري  20

/3088/1/2/29 182248406 کنفرانس علمي يک روزه راديولوژي دربيماريهاي عفوني 21
 پ

 13/9/84 نفر5 نفر43 نفر43 12/4/84

3480/1/2/29 182248414 كنفرانس علمي يك روزه بيماري  ايدز 22
 پ/

 23/9/84 نفر8 نفر203 نفر203 26/4/84



 1384ادامه سال 

تعداد شرکت  تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه رديف
 کنندگان

 تعداد
 دريافت  

 گواهي

تعداد سخ
 نران

 تاريخ اجراي برنامه

/4/10لغايت3/10/84 نفر10 نفر 54 نفر 54 26/4/84 پ/DOTS 292248405 84/4/2/29 کارگاه آموزشي بيماري سل و استرتژي 23
84 

/3346/1/2/29 182248412 برنامه کنفرانس علمي درمانهاي داروئي درروان پزشكي 24
 پ

 7/10/84 نفر 6 نفر34 نفر34 20/4/84

/3347/1/2/29 182248413 برنامه کنفرانس علمي درمانهاي داروئي درروان پزشكي 25
 پ

 8/10/84 نفر 6 نفر21 نفر21 20/4/84

 14/10/84 نفر 4 نفر 27 نفر 27 12/6/84 پ/AEFI 292248409 117/4/2/29کارگاه آموزشي عوارض ناخواسته ايمن سازي  26

27/1لغايت26/10/84 نفر 6 نفر 94 نفر 94 13/6/84 آ/3122/6 1102099 سمينار تشخيص و درمان بيماريهاي شايع قلبي وعروقي 27
0/84 

/1776/1/2/29 3301007 ويژه پزشكان عمومي( 1)برنامه مدون کودکان   28
 پ

 13/11/84 نفر 5 نفر 38 نفر38 28/2/84

/3820/1/2/29 3301006 ويژه پزشكان عمومي( 6)برنامه مدون فوريتهاي  29
 پ

 26/11/84 نفر3 نفر 38 نفر38 3/4/84

28/11لغايت26/11/8 نفر2 نفر9 نفر30 26/8/84 پ/173/4/2/29 292248411 کارگاه آموزشي الگوهاي نوين روش تدريس 30
/84 

 آمارطراحي وبرنامه ))کارگاه پيشرفته آموزش متدولوژي تحقيق  31
 ((DESIGNانواع  

/4/12لغايت1/12/84 3   نفر25 1/8/84 پ/151/4/2/29 292248410
84 

2//1898/1/2 182248407 كنفرانس علمي يك روزه عفونت هاي ادراري در طب سرپايي 32
 پ /9

 14/12/1384 3 نفر 70 نفر 70 2/3/1384



 1385 سال

ف
ردي

 

 تاريخ شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز 

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

برنامه خودآموزي آنفلو آنزاي  1
 پرندگان

لغا    4/8/84 - نفر200 نفر300 3 - 4/8/84 آ/9000/6 51000188
 4/8/85يت 

 ويژه (1)مدون راديولوژي   2
 عموميپزشكان 

3301044 12959/1/2/29/
 پ

10/11/
84 

 دکترحميدرضا
 طاالري

 30/1/85 نفر3 نفر50 نفر50 5

 ويژه(2)مدون راديولوژي  3
 پزشكان عمومي 

3301071 12960/1/2/29/
 پ

10/11/
84 

 حميدرضادکتر 
 طاالري 

 31/1/85 نفر3 نفر50 نفر50 5

 ويژه  3مدون طب کار  4
 عموميپزشكان 

3301057 12954/1/2/29/
 پ

10/11/
84 

 دکتر حميدرضا 
 صابري

 5/2/85 نفر2 نفر50 نفر50 5

 ويژه 4مدون طب کار  5
 پزشكان عمومي 

3301058 12961/1/2/29/
 پ

10/11/
84 

 دکتر حميدرضا 
 صابري

 6/2/85 نفر5 نفر50 نفر50 5

 ويژه 5مدون طب کار  6
 پزشكان عمومي 

3301059 12958/1/2/29/
 پ

10/11/
84 

 دکتر حميدرضا 
 صابري

 7/2/85 - نفر50 نفر50 5

 يكروزهكنفرانس علمي  7
 بيوتروريسم 

182248501 14109/1/2/29
 پ/

2/12/8
4 

 11/2/85 نفر7 نفر95 نفر95 5/3 دكتر عليرضا شريف



 1385 ادامه سال

 تاريخ  شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه رديف
 مجوز

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

 علومهفتمين همايش سراسري  9
 تشريحي ايران 

/21/12 آ/11448/6 1102905
84 

 حسيندکتر 
 نيكزاد 

12-9-
6 

لغاي 20/2/85 نفر 115 نفر115 نفر120
 22/2/85ت 

 ويژهمدون بيماريهاي مقاربتي  10
 پزشكان عمومي 

3301064 15114/1/2/29/
 پ

16/12/
84 

 3/3/85 نفر5 نفر50 نفر50 5 دکتر حسن افضلي

کنفرانس علمي يكروزه راديولوژي  11
 مداخله اي

1822485
02 

14490/1/2/29/
 پ

9/12/8
4 

 دکترحميدرضا
 طاالري

 7/3/85 نفر2 نفر60 نفر60 4-5/3

مدون گوش و حلق وبيني ويژه پز 12
 شكان عمومي

3301028 15435/1/2/29/
 پ

22/12/
84 

 يگانهدکتر احمد 
 مقدم 

 17/3/85 نفر2 نفر73 نفر74 5

/15434/1/2/29 3301027 مدون چشم ويژ ه پزشكان عمومي 13
 پ

22/12/
84 

 دکتر مهدي 
 شاعري

 24/3/85 نفر6 نفر75 نفر75 5

مدون سردرد وکمردرد ويژه پزش 14
 کان عمومي

 اسماعيلدکتر  4/2/85 پ/798/1/2/29 3301072
 فخاريان 

 14/4/85 نفر5 نفر50 نفر50 5

کنفرانس علمي يكروزه آنفلوانزاي   15
 انساني وپرندگان

1822485
05 

20/4/8 پ/4270/1/2/29
5 

 27/4/85 نفر7 نفر80 نفر80 5 دکتر رضا رزاقي

 پزشكانويژه  Bمدون هپاتيت  16
 عمومي 

3301065 14108/1/2/29
 پ/

2/12/8
4 

 27/6/85 نفر9 نفر50 نفر50 5 دكتر حسن افضلي



 1385ادامه سال 

ردي  ف

تعداد شرکت کنند امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 گان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

کنفرانس علمي يک روزه برخورد با مصدوم 17
 ين پرتويي و هسته اي

-4-5/4-5 دکتر سيد عليرضا عبادي 29/6/85 پ/5972/1/2/29 182248508
5/3-5/2 

 30/6/85 نفر6 نفر70 نفر200

 8/8/85 نفر8 نفر47 نفر47 5/3 دکتر رضا رزاقي 2/12/84 پ/14107/1/2/29 182248503 کنفرانس علمي يک روزه عفونتهاي  تنفسي 18

 14/8/85 نفر4 نفر44 نفر44 5 دکتر افشين احمدوند 13/4/85 پ/ 4006/1/2/29 3301035 (1)برنامه مدون روانپزشكي  19

 17/8/85 نفر4 نفر47 نفر47 5 دکتر گودرز عكاشه 13/4/85 پ/ 4008/1/2/29 3301036 (2)برنامه مدون روانپزشكي  20

 21/8/85 نفر4 نفر 42 نفر 42 5 دکتر گودرز عكاشه 13/4/85 پ/ 40012/1/2/29 3301037 (3)برنامه مدون روانپزشكي  21

 23/8/85 نفر3 نفر 50 نفر 50 5 دکتر رضوان طاليي 19/2/85 پ/ 1564/1/2/29 3301031 (2)برنامه مدون پوست  22

 24/8/85 نفر2 نفر 36 نفر 36 5 دکتر فاطمه عصاريان 13/4/85 پ/ 4004/1/2/29 3301038 (4)برنامه مدون روانپزشكي  23

 28/8/85 نفر4 نفر42 نفر42 5 دکتر افشين احمدوند 13/4/85 پ/ 4009/1/2/29 3301039 (5)برنامه مدون روانپزشكي  24

 13/9/85 نفر1 نقز21 نفر21 2 دکتر نادر ممتاز منش 4/9/85 پ/7327/1/2/29 292248504 (1)کارگاه روش هاي نوين ارزشيابي باليني  25

 27/9/85 نفر1 نقز25 نفر25 2 دکتر نادر ممتاز منش 4/9/85 پ/7328/1/2/29 292248505 (2)کارگاه روش هاي نوين ارزشيابي باليني  26

کنفرانس علمي يكروزه پيشگيري از بيماريها 27
 ي عفوني

/5-4-5/4 دکتر منصوره مومن هروي 2/12/84 پ/14106/1/2/29 182248504
3-3 

 2/11/85 نفر9 نفر100 نفر100

 ويژه پـزشكان ( 2)برنامه مدون اعصاب   28
 عمومي

 21/11/85 نفر5 نفر27 نفر27 5 دکتر ابراهيم کوچكي 16/8/85 پ/6821/1/2/29 3301034

 قفسهکنفرانس علمي يک روزه ترماهاي  29
 سينه وديافراگم 

دکتر عبدالحسين داوداباد 13/9/85 پ/1/2/29/ 7675 182248509
 ي

 26/11/85 نفر5 نفر19 نفر27 2 -5/2 -3

کنفرانس علمي يک روزه تروماهاي گوش و 30
 حلق وبيني

3 -5/3-4 دکتر احمد يگانه مقدم 29/8/85 پ/1/2/29/ 7195 182248511
-5/2 

 10/12/85 نفر5 نفر50 نفر50

 كنفرانس علمي يك روزه تروماهاي مغز   31
 واعصاب

5 -4 -5/4 دكتر همايون تابش 13/9/85 پ/1/2/29/ 7674 182248510
/3- 3 

 17/12/85 نفر4 نفر50 نفر50



 1386سال 

ف
ردي

 

تاريخ مجو شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 ز

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

 -3-  5/3 دکتر داود آقادوست 12/10/85 پ/8213/1/2/29 182248601 کنفرانس علمي يک روزه تروماهاي چشم 1 
2 

 23/1/86 نفر8 نفر32 نفر32

کنفرانس علمي يک روزه تروماهاي  ارتوپد  2
 ي

 -3-5/3-4 دکترخسروي 14/1/86 پ/20/1/2/29 182248602
5/2 

 30/1/86 نفر8 نفر 43 نفر 43

کنفرانس علمي يک روزه تروماهاي گردن و  3
 شكم

 -3-  5/3 دکتر کاشي 85/ 7/10 پ/8173/1/2/29 182248603
2 

 6/2/86 نفر7 نفر36 نفر36

 13/2/86 نفر20 نفر322 نفر319 4و 6 دکترحيدرزاده 2/11/85 آ/8699/6 1104724 سمينار آسم ، آلرژي و ايمونولوژي  4

 14/2/86لغايت 

 ويژه متخصصين ( 1)برنامه مدون نازائي   5
 وزايمانزنان 

 20/2/86 نفر6 نفر21 نفر21 5 دکتر فاطمه فروزانفرد 19/11/85 پ/8658/1/2/29 3317015

 يافتهکارگاه آموزشي مراقبت هاي ادغام   6
 کودک سالم 

(Well Child Care) 

دکتر سيدعليرضا مروج 2/10/85 پ/8029/1/2/29 292248601
 ي

لغايت   25/2/86 نفر7 نفر39 نفر39 5/7
26/2/86 

 31/2/86 نفر11 نفر69 نفر69 3-5/3-4 دکتر رضا رزاقي 85/ 23/10 پ/8333/1/2/29 182248604 کنفرانس علمي يک روزه ايدز و هپاتيت  7

 کارگاه آشنايي با بانكهاي اطالعاتي   8
 پزشكي

10لغايت9/3/86 نفر3 نفر8 نفر8 5/3 دکتر حسين نيكزاد 4/10/85 پ/8111/1/2/29 292248602
/3/86 

 24/3/86 نفر9 نفر35 نفر35 5 دکتر رضا رزاقي 14/12/85 پ/9051/1/2/29 3301048 2برنامه مدون سل   9

 24/4/86 نفر8 نفر42 نفر42 5 دکتر حسن افضلي 15/12/85 پ/9065/1/2/29 3301049 برنامه مدون تب مالت  10

دکتر سيد عليرضا عباد 22/2/86 پ/1084/1/2/29 182248607 کنفرانس علمي يک روزه ديابت  11
 ي

 28/4/86 نفر7 نفر79 نفر79 5/1و2

کارگاه طراحي و تحليل مواد آزمون هاي تش  12
 ريحي

دکتر سيد اصغر رسولي ن 3/2/86 پ/454/1/2/29 292248604
 ژاد

 4/5/86 نفر4 نفر6 نفر6 2

کنفرانس علمي يک روزه رويكرد سالمت در   13
 سالمندي

دکتر محسن اديب حاج  23/2/86 پ/1122/1/2/29 182248609
 باقري

4 ،3 ،5/2  ،
2 

 11/5/86 نفر9 نفر95 نفر95

 16/5/85 نفر5 نفر82 نفر82 3، 5/3، 4 دکتر محسن تقي زاده 23/2/86 پ/ADR 182248606 1124/1/2/29کنفرانس علمي يک روزه   14

 كارگاه آشنايي با آخرين دستاوردهاي    15
 در زمينه آنفلوانزاعلمي 

 18/5/86 نفر6 نفر40 نفر40 5/2 دكتر زهرا سليماني 12/3/86 پ/1520/1/2/29 292248608



 1386ادامه سال 

ف
ردي

 

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 شرکت 
 کنندگان 

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

ويژه پزشكان عم( 2)برنامه مدون عفوني  16 
 ومي

 24/5/86 نفر7 نفر33 نفر33 5 دکتر عليرضا شريف 15/12/85 پ/ 9066/1/2/29 3301042

کنفرانس علمي يک روزه عوارض و درما  17
 ن ديابت

 25/5/86 نفر9 نفر99 نفر99 1و 2، 5/2، 3 دکتر عباس ارج 22/2/86 پ/1085/1/2/29 182248608

لغايت   31/5/86 نفر1 نفر7 نفر7 5/3 دکتر محمد حسن زاده 6/2/86 پ/500/1/2/29 292248605 کارگاه روش هاي موثر تدريس  18
1/6/86 

کنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي منتقل  19
 ه از طريق آب وغذا

 15/6/86 نفر6 نفر24 نفر24 2و 3، 5/3 دکتر حسن افضلي 8/3/86 پ/1441/1/2/29 182248611

کارگاه آشنايي با نظام خود مراقبتي در    20
 سالمت

 18/6/86 نفر2 نفر27 نفر27 3 دکتر سيد عليرضا مروجي 23/2/86 پ/1123/1/2/29 292248607

کنفرانس علمي يک روزه آنفلوآنزاي انسان  21
 ي و پرندگان

 23/7/86 نفر10 نفر36 نفر36 5/2و 3، 5/3 دکتر زهرا سليماني 30/11/85 پ/8764/1/2/29 182248611

کنفرانس علمي يک روزه روش هاي هور  22
 مونال پيشگيري از بارداري

 25/7/86 نفر3 نفر58 نفر58 3 رهرا سوکي 25/5/86 پ/2715/1/2/29 182248614

3لغايت 1/8/86 نفر51 نفر259 نفر259 9 دکتر سيد عليرضا عبادي 31/2/86 آ/69332/6 11000503 کنگره سالمندي  23
 9 دکتر سيد عليرضا عبادي 28/7/86 آ/262862/6 11000503 8/86/

کنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي مش  24
 ترک بين انسان وحيوان

 23/8/86 نفر7 نفر96 نفر96 5/2، 3، 4 دکتر رضا رزاقي 8/3/86 پ/1442/1/2/29 182248612

 1/9/86 نفر4 نفر12 نفر12 5/2 دکتر فاطمه عصاريان 30/2/86 پ/1220/1/2/29 292248606 کارگاه سـالمت باروري جـوانـان  25

 14/9/86 نفر8 نفر350 نفر350 5/4 دکتر منصوره مومن هروي 7/5/86 پ/2391/1/2/29 182248613 کنفرانس علمي يک روزه ايدز  26

کارگاه  ترياژ در صحنه در حوادث غير مت  27
 رقبه

 4/10/86 نفر3 نفر33 نفر33 5/2 دکتر اسماعيل فخاريان 1/7/86 پ/3747/1/2/29 292248610

کارگاه آموزش مهارت هاي  ارتباطي پز  28
 شک و بيمار

 6/10/86 نفر3 نفر26 نفر26 2 دکتر اسماعيل فخاريان 30/5/86 پ/2782/1/2/29 292248609

دکتر کمال اصالت من 12/10/86 آ/364972/6 1114624 کنفرانس يک روزه استئوپوروز  29
 ش

 13/10/86 نفر9 نفر290 نفر290 2و 75/2

 كنفـرانس علمي يك روزه سردرد  30
  

 25/10/86 نفر5 نفر37 نفر37 2و 3، 5/3، 4 دكتر ابراهيم كوچكي 29/2/86 پ/1188/1/2/29 182248610



 1386ادامه سال 

ف
ردي

 

 تاريخ شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز 

تعداد شر امتياز دبيرعلمي
کت کنند

 گان

تعداد درياف
 ت گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

 دکتر حميدرضا   28/6/86 پ/3649/1/2/29 3301055 (1)برنامه مدون طب کار   31
 صابري

 14/11/86 نفر7 نفر61 نفر61 5

 دکتر حميدرضا   28/6/86 پ/3650/1/2/29 3301056 (2)برنامه مدون طب کار   32
 صابري

 15/11/86 نفر1 نفر65 نفر65 5

 حميدرضادکتر  28/6/86 پ/3651/1/2/29 3301057 (3)برنامه مدون طب کار   33
 صابري 

 16/11/86 نفر2 نفر60 نفر60 5

 دکتر حميدرضا   28/6/86 پ/3652/1/2/29 3301058 (4)برنامه مدون طب کار   34
 صابري

 17/11/86 نفر5 نفر66 نفر66 5

 حميدرضادکتر  28/6/86 پ/3653/1/2/29 3301059 (5)برنامه مدون طب کار   35
 صابري 

 18/11/86 نفر1 نفر55 نفر55 5

كارگاه اختالالت رواني ، عصبي   36
 و تازه هاي درمان

  

29224861
4 

8261/1/2/29/
 پ

 دكتر گودرز  28/6/86
 عكاشه

 11/12/86 نفر4 نفر11 نفر11 6/2



 1387سال 

ف
ردي

 

 تاريخ شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز 

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

کارگاه آموزشي نسخه نويسي و تجويز و  1 
 مصرف منطقي دارو

لغايت17/2/87 نفر3 نفر39 نفر39 6 دکتر اعظم مصداقي نيا 29/8/86 پ/5596/1/2/29 292248613
18/2/87 

کارگاه ترياژ در صحنه در حوادث غير م  2
 ترقبه

 19/2/87 نفر3 نفر25 نفر25 5/2 دکتر اسماعيل فخاريان 1/7/86 پ/3749/1/2/29 292248612

ويژه متخصصين ( 2)برنامه مدون نازائي    3
 زنان وزايمان

 2/3/87 نفر7 نفر28 نفر28 3 دکتر فاطمه فروزانفرد 14/1/87 پ/25/1/2/29 39317016

ويژه پزشكان عم( 1)برنامه مدون عفوني   4
 ومي

 7/3/87 نفر8 نفر54 نفر54 3 دکتر حسن افضلي 24/1/87 پ/251/1/2/29 39301041

1لغايت9/3/87 نفر2 نفر35 نفر68 75/4 دکتر غالمعلي حميدي 25/2/87 پ/924/1/2/29 292248705 کارگاه مديريت خالقيت و نوآوري  5
0/3/87 

کارگاه اصول طراحي سئواالت چند گزي  6
 نه اي در آزمون هاي پزشكي

لغايت11/3/87 نفر2 نفر15 نفر22 75/4 دکتر مهرداد حسين پور 29/1/87 پ/384/1/2/29 292248702
12/3/87 

ويژه پزشكان ع( 1)برنامه مدون داخلي    7
 مومي

 23/3/87 نفر2 نفر17 نفر17 5/2 دکتر زهرا چيت سازيان 24/1/87 پ/254/1/2/29 39301015

کارگاه ترياژ در صحنه در حوادث غير م  8
 ترقبه

 28/3/87 نفر4 نفر47 نفر47 3 دکتر اسماعيل فخاريان 27/1/87 پ/298/1/2/29 292248701

ويژه پزشكان ع( 3)برنامه مدون داخلي    9
 مومي

 12/4/87 نفر3 نفر18 نفر18 5/2 دکتر محسن رضوي زاده 24/1/87 پ/253/1/2/29 39301017

کنفرانس علمي يک روزه مراقبت از بيما  10
 ران ديابتي

 75/2 محمد افشار 87/ 25/1 پ/276/1/2/29 182248702

25/2 

 19/4/87 نفر7 نفر152 نفر152

کنفرانس علمي يک روزه  اصول مستند   11
 سازي و قوانين حرفه اي پرستاران

دکتر محسن اديب حاج با 4/3/87 پ/1256/1/2/29 182248705
 قري

 3/5/87 نفر6 نفر129 نفر129 25/2

ويژه پزشكان ع( 3)برنامه مدون عفوني   12
 مومي

 15/5/87 نفر7 نفر29 نفر29 3 دكتر عليرضا شريف 18/1/87 پ/124/1/2/29 39301043



 1387ادامه سال 

ف
ردي

 

 تاريخ  شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

 اجرايتاريخ 
 برنامه 

ويژه پزشكان ( 9)برنامه مدون داخلي   13 
 عمومي

 23/5/87 نفر1 نفر15 نفر15 5/2 دکتر زهرا چيت سازيان 24/1/87 پ/252/1/2/29 39301023

کارگاه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي   14
 ((مانا))اطفال 

 28/6/87 نفر3 نفر56 نفر56 4 دکتر محمدرضا شريف 1/2/87 پ/441/1/2/29 292248703

)کارگاه آموزشي مراقبت کودک سالم  15
Well Child Care) 

 30/6/87 نفر7 نفر30 نفر30 4 دکتر محمدرضا شريف 1/2/87 پ/442/1/2/29 292248704

دکتر امير حسين موحديا 4/3/87 /1228/1/2/29 39301009 ويژه پزشكان عمومي( 3)مدون کودکان   16
 ن

 14/7/87 نفر7 نفر16 نفر16 5/2

 17/7/87 نفر5 نفر34 نفر34 5/2 دکتر عباس ارج 24/1/87 پ/249/1/2/29 39301018 ويژه پزشكان عمومي( 4) مدون داخلي  17

،  4، 5،5/4 دکتر کمال اصالت منش 22/3/87 پ/1558/1/2/29 182248704 کنفرانس علمي يكروزه کمردرد  18
 )5/3،25/
3   ،3،5/2

  ،25/2 ،2
،5/1 

 25/7/87 نفر11 نفر305 نفر305

لغاي 27/7/87 نفر4 نفر6 نفر6 20 دکتر همايون نادريان 1/8/87 پ/4588/1/2/29 292248711 کارگاه کلونينگ مولكولي  19
 2/8/87ت 

کنفرانس علمي يک روزه  واژينيت و سر  20
 ويسيت

 7/8/87 نفر3   نفر41 2 فاطمه عباس زاده 26/6/87 پ/3715/1/2/29 182248708

سمينار علمي تشخيص، درمان و مشاوره   21
 توده هاي پستان

و   6، 7، 8 دکتر الهه مصداقي نيا 14/6/87 پ/3428/1/2/29 192248702
5/4 

لغايت  7/8/87 نفر12   نفر50
8/8/87 

ويژه پزشكان عم( 5)برنامه مدون داخلي   22
 ومي

 9/8/87 نفر4 نفر30 نفر30 5/2 دکتر محمد علي صبا 8/3/87 پ/1325/1/2/29 39301019

 کارگاه سوانح ، سوختگي و   23
 مسموميت هاي کودکان در مانا

لغاي 11/8/87 نفر10 نفر60 نفر60 75/6 دکتر مرضيه حيدرزاده 14/6/87 پ/3427/1/2/29 292248706
 12/8/87ت 

/75،  25/6 دکتر صمد نوري زاد 23/3/87 پ/1589/1/2/29 192248701 سمينار علمي طب سنتي  24
5 ،5/5  ،5،

75/4 ،5/4 ،
25/4،4 

لغاي 15/8/87 نفر9 نفر292 نفر292
 16/8/87ت 

كنفرانس علمي يك روزه تازه هاي آنفل  25
 وانزاي انساني و پرندگان

 25/8/87 نفر12 نفر39 نفر39 2و  75/2 دكترزهرا سليماني 27/1/87 پ/309/1/2/29 182248701



 138 7ادامه سال

ردي  ف

 تاريخ  شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

کارگاه اصول فيزيوتراپي در آسيب هاي ورز 26 
 شي و ماسكولواسكلتال

لغاينت   30/8/87 نفر2 نفر16 نفر16 7 دکتر منصور سياح 26/6/87 پ/3721/1/2/29 292248708
1/9/87 

سمينار علمي روش هاي نوين ارزيابي و درما  27
ن توانبخشي کودک مبتال به فلج مغزي اسپاستي

 ک

/5لغايت  4/9/87 نفر3 نفر83 نفر83 75/2 25/5،  5/5 دکترسيد علي مسعود 18/7/87 پ/4171/1/2/29 192248703
9/87 

کنفرانس علمي يک روزه  واژينيت و سرويسي  28
 ت

 6/9/87 نفر3 نفر61 نفر61 5/1 فاطمه عباس زاده 26/6/87 پ/3719/1/2/29 182248709

  5، 5/5اعطاي دکتر منصوره مومن هروي 31/2/87 پ/AIDS 182248703 1145/1/2/29و  HIVکنفرانس علمي يكروزه   29
5/4 

 13/9/87 نفر10 نفر500 نفر500

 20/9/87 نفر3 نفر29 نفر29 5 دکتر زهرا چيت سازيان 24/1/87 پ/250/1/2/29 39301022 ويژه پزشكان عمومي 8مدون داخلي   30

کارگاه آشنايي با منابع کتابخانه ملي ديجيتال پ  31
 زشكي

2لغايت  23/9/87   نفر21 نفر21 6 دکتراحمد پيروزمند 15/7/87 پ/4117/1/2/29 292248709
5/9/87 

کارگاه مقاومت آنتي بيوتيكي در ميكروب شنا  32
 سي باليني و بيماري هاي عفوني

 26/9/87 نفر4 نفر14 نفر14 5/2 دکتر رضوان منيري 14/6/87 پ/3426/1/2/29 292248707

کنفرانس علمي يک روزه  انتقال خون و فرآور  33
 دها و واکنش هاي مربوطه

7و 2، 25/2 دکتر  محمدرضا فاضل 30/7/87 پ/4553/1/2/29 182248716
5/1 

 28/9/87 نفر7 نفر45 نفر45

  75/2،25/2 دکتر رضوان طاليي 26/6/87 پ/3720/1/2/29 182248710 کنفرانس علمي يک روزه  بيماريهاي دهان  34
 2و

 1/10/87 نفر6 نفر32 نفر32

4،5 75/4، 5 دکترعباس ارج 20/3/87 پ/1535/1/2/29 182248706 کنفرانس علمي يكروزه بيماريهاي التهابي روده  35
/3  ،75/2 

 5/10/87 نفر8 نفر75 نفر75

کنفرانس علمي يک روزه  بيماريهاي مشترک ان  36
 سان و دام

 8/10/87 نفر7 نفر38 نفر38 %5،  5/1، 2 دکتر زهرا سليماني 16/6/87 پ/3461/1/2/29 182248707

کنفرانس علمي يک روزه  اقدامات درماني و   37
 بازتواني در بيماران مبتال به سكته مغزي

 12/10/87 نفر7 نفر76 نفر76 25/2،2 دکتر سيد علي مسعود 18/7/87 پ/4173/1/2/29 182248712

کنفرانس علمي يک روزه  اصول کاربرد محلو  38
 ل هاي تزريقي در بالين

 19/10/87 نفر6 نفر55 نفر55 2 دکتر مهدي رجبي 18/7/87 پ/4170/1/2/29 182248714

 26/10/87 نفر2 نفر32 نفر32 5 دکتر فريبا رايگان 24/1/87 پ/255/1/2/29 39301016 ويژه پزشكان عمومي( 2)برنامه مدون داخلي   39

كنفرانس علمي يك روزه  آشنايي با روش ها  40
 ي ارزيابي سالمت جنين

 1/11/87 نفر2 نفر23 نفر23 2 فرزانه صابري 28/6/87 پ/3763/1/2/29 182248711



 1387 ادامه سال

ف
ردي

 

 تاريخ  شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد

 سخنران

 اجرايتاريخ 
 برنامه 

کنفرانس علمي يكروزه اصول پيشگيري و مراقبت در ان 41 
 واع شوک

 10/11/87 نفر7 نفر72 نفر72 2 مهدي رجبي 18/7/87 پ/4174/1/2/29 182248715

 16/11/87 نفر5 نفر31 نفر31 5 دکتر عليرضا سليماني 7/2/87 پ/517/1/2/29 39301021 ويژه پزشكان عمومي 7مدون داخلي   42

لغايت   16/11/87 نفر4 نفر16 نفر16 5/6 دکتر خورشيدي 5/8/87 پ/4646/1/2/29 292248710 کارگاه  بررسي انگلي و ميكروبي نمونه هاي مدفوع  43
17/11/87 

کنفرانس علمي يک روزه  شيوه هاي کنترل عفونت بيما  44
 رستاني

دکتر منصوره مومن هرو 7/10/87 پ/6934/1/2/29 182248717
 ي

و   5/1، 75/1، 2
5/. 

 19/11/87 نفر5 نفر120 نفر110

لغايت   23/11/87 نفر8 نفر33 نفر33 5/5 دکتر داورخواه رباني 1/10/87 پ/6322/1/2/29 192248705 سمينار علمي  اصول خدمات بهداشت محيط  45
24/11/87 

برنامه مدون دارو درماني بيماريهاي عفوني ويژه دکتراي   46
 دارو ساز

 1/12/87 نفر1 نفر75 نفر75 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 10/11/87 پ/7720/1/2/29 39302015

برنامه مدون دارو درماني اختالالت عصبي ويژه دکتراي   47
 دارو ساز

 1/12/87 نفر1 نفر75 نفر75 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 10/11/87 پ/7719/1/2/29 39302014

برنامه مدون دارو درماني بيماريهاي قلب و عروق  ويژه    48
 دکتراي دارو ساز

 2/12/87 نفر3 نفر75 نفر75 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 10/11/87 پ/7722/1/2/29 39302006

 برنامه مدون دارو درماني غدد درون ريز  49

 ويژه دکتراي دارو ساز

 2/12/87 نفر2 نفر75 نفر75 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 10/11/87 پ/7721/1/2/29 39302013

 کنفرانس علمي يک روزه  تشخيص و اقدام   50
 اکالمپسي و اکالمپسيدرپره 

 3/12/87 نفر7 نفر15 نفر15 5/2و  75/2 دکتر منصوره صميمي 1/10/87 پ/6320/1/2/29 182248718

 4/12/87 نفر4 نفر44 نفر44 3 دکتر اسماعيل فخاريان 28/8/87 پ/5221/1/2/29 292248712 کارگاه ترياژ در صحنه در حوادث غير مترقبه  51

 کنفرانس علمي يک روزه  تشخيص و اقدام   52
 اکالمپسي و اکالمپسيدرپره 

 5/12/87 نفر7 نفر40 نفر40 5/2و  75/2 دکتر منصوره صميمي 1/10/87 پ/6321/1/2/29 182248719

 دورانکنفرانس علمي يک روزه  سالمت روان در   53
 بلوغ 

2و  25/3،25/2 فاطمه سادات قريشي 1/10/87 پ/6318/1/2/29 182248720
5/1 

 11/12/87 نفر6 نفر24 نفر24

کنفرانس علمي يک روزه  اصول مراقبت از بيماران با ا  54
 فزايش فشار داخل جمجمه

 14/12/87 نفر2 نفر60 نفر60 25/2، 5/2 اسماعيل فخاريان 18/7/87 پ/4176/1/2/29 182248713

75،  75/7،5/7 دكتر سيد علي  مسعود 18/7/87 پ/4172/1/2/29 192248704 سمينار علمي  اختالالت بلع، گفتار و زبان  55
/5  ،75/3                       ،

5/3 ،75/2 ،2 

لغايت   20/12/87 نفر3 نفر30 نفر30
22/12/87 
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ف
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 تاريخ  شماره مجوز کدبرنامه  عنوان برنامه 
 مجوز

تعداد شرکت  امتياز  دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

/5،  25/3 دکتر زهرا سپهر منش 10/10/87 پ/6317/1/2/29 182248801 کنفرانس علمي يک روزه کودک آزاري 1
2 

 27/1/88 نفر4 نفر 50 نفر 50

/25، 5/3 دکتر فرناز اعتصام 1/10/87 پ/6319/1/2/29 192248801 سمينار اعتياد 2
2 ،5/1 

1لغايت  9/2/88 نفر 7 نفر 59 نفر59
0/2/88 

 کنفرانس علمي يک روزه  3
 مراقبت هاي پزشكي در حوادث 

 هسته اي

 24/2/88 نفر4 نفر 137 نفر 137 1، 5/1،  2 دکتر زهرا شاهي 20/2/88 پ/1647/1/2/29 182248802

کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري از بروز تا 4
 السمي ماژور

2،5،  5/2 دکتر مجيد احساني 1/2/88 پ/626/1/2/29 182248803
/1   ،25/

1  ،1 

 6/3/88 نفر6 نفر 50 نفر 50

 10/3/88 نفر 7 نفر 32 نفر 32 5 دکتر رضا رزاقي 30/1/88 پ/530/1/2/29 39301047 ويژه پزشكان عمومي( 1)مدون سل  5

برنامه مدون دارو درماني بيماريهاي گوارشي وي 6
 ژه دکتراي دارو ساز

 20/3/88 نفر1 نفر63 نفر63 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 17/3/88 پ/2291/1/2/29 39302008

 (نوبت صبح) 
برنامه مدون دارو درماني زنان و زايمان ويژه د 7

 کتراي دارو ساز
 20/3/88 نفر1 نفر63 نفر63 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 17/3/88 پ/2292/1/2/29 39302012

 (نوبت عصر) 
برنامه مدون دارو درماني اختالالت کليه و مجا 8

 ري ادراري ويژه دکتراي دارو ساز
 21/3/88 نفر1 نفر63 نفر63 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 17/3/88 پ/2290/1/2/29 39302009

 (نوبت صبح) 

برنامه مدون دارو درماني اختالالت تنفسي  ويژ 9
 ه دکتراي دارو ساز

 21/3/88 نفر1 نفر63 نفر63 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 17/3/88 پ/2293/1/2/29 39302007

 (نوبت عصر) 
برنامه مدون دارو درماني سرطان و بيماريهاي  10

 خوني  ويژه دکتراي دارو ساز
 22/3/88 نفر1 نفر63 نفر63 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 17/3/88 پ/2337/1/2/29 39302016

 (نوبت صبح) 

برنامه مدون دارو درماني درد اختالالت روماتو 11
 ييدي ويژه دکتراي دارو ساز

 22/3/88 نفر1 نفر63 نفر63 5 دکتر محمدرضا نيكبخت 17/3/88 پ/2336/1/2/29 39302011

 (نوبت عصر) 

 ECGکارگاه آريتمي و تفسير  12
  

 24/3/88 نفر4 نفر 30 نفر 30 5/2 دکتر نگين مسعودي علوي 24/1/88 پ/303/1/2/29 292248801

  
 كارگاه الپاراسكوپي و هيستروسكوپي 13

  
2لغايت  27/3/88 نفر3 نفر25 نفر25 25/6 دكتر زهرا عسگري 31/3/88 پ/2639/1/2/29 292248811

8/3/88 
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 تاريخ  شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 
 مجوز

تعداد شركت  امتياز  دبيرعلمي
 كنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

 کنفرانس علمي يک روزه درد زانو 14
  

2، 5/2،  3 دکتر بتول زماني 30/1/88 پ/532/1/2/29 182248804
5/1 ،1 ،5/

. 

 28/3/88 نفر10 نفر80 نفر80

کنفرانس علمي يک روزه اصول مستند  15
 سازي و قوانين حرفه اي پرستاران

09 182248
8 

 اديبدکتر محسن  30/1/88 پ/529/1/2/29
 حاج باقري 

 30/3/88 نفر5 نفر 39 نفر 39 5/2

 SPSSکارگاه آشنايي با نرم افزار  16

  

 2/4/88 نفر1 نفر20 نفر20 2 دکتر منصور سياح 26/3/88 پ/2535/1/2/29 292248812

کارگاه آشنايي با نرم افزار تحليل نمونه  17
 سوال

 9/4/88 نفر2 نفر20 نفر20 2 دکتر منصور سياح 26/3/88 پ/2536/1/2/29 292248813

 16/4/88 نفر3 نفر20 نفر20 2 دکتر منصور سياح 26/3/88 پ/2537/1/2/29 292248814 کارگاه مقاله نويسي 18

) (Reviewکارگاه مرور سيستماتيک 19

Systematic 

دکتر غالمعلي حميد 5/5/88 پ/3327/1/2/29 292248810
 ي

لغايت 20/4/88 نفر1 نفر30 نفر30 5/3
21/4/88 

 درمانکارگاه پيشگيري، تشخيص  و  20
 بيماريهاي قلبي و عروقي 

 15/5/88 نفر4 نفر30 نفر30 75/3 دکتر فريبا رايگان 30/1/88 پ/531/1/2/29 292248807

 درمانکارگاه پيشگيري، تشخيص  و  21
 بيماريهاي قلبي و عروقي 

 22/5/88 نفر4 نفر30 نفر30 75/3 دکتر فريبا رايگان 30/1/88 پ/533/1/2/29 292248808

 24/5/88 نفر4 نفر30 نفر30 5/2 دکتر نگين مسعودي 23/1/88 پ/302/1/2/29 292248802 کارگاه مراقبت از استومي 22

کنفرانس علمي يک روزه آنفلوانزاي نوع   23
A (H1N1) 

 دکتر منصوره مومن   3/6/88 پ/3809/1/2/29 182248819
 هروي

 8/6/88 نفر 8 نفر530 نفر530 5

 31/6/88 نفر 7 نفر59 نفر59 5 دکتر زيبا مسيبي 8/4/88 پ/2820/1/2/29 39301007 (1)برنامه مدون کودکان  24

کنفرانس علمي يک روزه اصول مستند  25
 سازي و قوانين حرفه اي پرستاران

182248810 

  
 دکتر محسن اديب  30/1/88 پ/492/1/2/29

 باقريحاج 

  

 2/7/88 نفر5 نفر66 نفر66 5/2
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 تاريخ  شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 
 مجوز

تعداد شركت  امتياز  دبيرعلمي
 كنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

Bo) کنفرانس علمي يک روزه درد استخوان 26

ne pain) 
182248813 

  

 اصالتدکتر کمال  3/3/88 پ/1975/1/2/29
 منش 

،  1/،  2اعطاي
 /.5و   25/1،1

 9/7/88 نفر 10 نفر143 نفر143

 کارگاه ترياژ در صحنه در حوادث غير  27
 مترقبه

 دکتر اسماعيل   7/4/88 پ/2792/1/2/29 292248817
 فخاريان

 14/7/88 نفر 3 نفر 29 نفر 29 5/2

 دکتر نگين مسعودي  23/1/88 پ/304/1/2/29 292248803 کارگاه مايع درماني 28
 علوي

 16/7/88 نفر 4 نفر 41 نفر41 5/2

 وکارگاه مراقبت هاي روانپزشكي کودکان  29
 نوجوانان 

 18/7/88 نفر 2 نفر 28 نفر 28 2و  4 دکتر فاطمه عصاريان 26/1/88 پ/419/1/2/29 292248804

 کارگاه مراقبت هاي روانپزشكي کودکان و  30
 نوجوانان

 19/7/88 نفر 2 نفر 34 نفر 34 2و  4 دکتر فاطمه عصاريان 26/1/88 پ/418/1/2/29 292248805

 هايکنفرانس علمي يک روزه  تازه  31
 آنفلوانزاي انساني و پرندگان 

 ، 5/1، 2، 5/2 دکتر زهرا سليماني 2/2/88 پ/1651/1/2/29 182248805
و  /.75 25/1،1
5./ 

 26/7/88 نفر 10 نفر 38 نفر 38

لغايت   28/7/88 نفر 5 نفر 66 نفر 66 4و 5 زهرا سوکي 21/4/88 پ/3053/1/2/29 192248803 سمينار علمي تغذيه نوزاد نارس 32
29/7/88 

  
کنفرانس علمي يک روزه  تازه هاي پزشكي  33

 و پرستاري در بيماريهاي گوارشي

 5/8/88 نفر 5 نفر 69 نفر 69 2و  25/2 دکتر عباس ارج 4/5/88 پ/3319/1/2/29 182248814

برنامه مدون تشخيص پره ناتال ناهنجاريهاي  34
 مادرزادي

 10/8/88 نفر 8 نفر 16 نفر 16 5 دکتر زهره طبسي 2/2/88 پ/680/1/2/29 39317007

کنفرانس علمي يک روزه  آشنايي با انواع  35
 سردرد

 75/1و 2، 5/2 دکتر ابراهيم کوچكي 3/5/88 پ/3284/1/2/29 182248815
 

 11/8/88 نفر 8 نفر65 نفر65

 16/8/88 نفر 5 نفر 32 نفر 32 3 علي حاج باقري 17/4/88 پ/2986/1/2/29 292248819 کارگاه اصول درمان و مراقبت از زخم 36

 ويژه پزشكان ( 2)برنامه مدون پوست  37
 عمومي

 24/8/88 نفر 4 نفر 60 نفر 60 5 دکتر رضوان طاليي 8/4/88 پ/2819/1/2/29 39301031

 كارگاه ترياژ در صحنه در حوادث غير   38
 مترقبه

 اسماعيلدكتر  7/4/88 پ/2791/1/2/29 292248818
 فخاريان 

 10/9/88 نفر 4 نفر 13 نفر 29 5/2



 1388ادامه سال 

ردي ف
 تاريخ  شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 

 مجوز
تعداد شركت   امتياز  دبيرعلمي

 كنندگان

تعداد دريافت  
 گواهي

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

و اي HIVکنفرانس علمي يک روزه تازه هاي  39
 دز

  

 دکتر منصوره مومن  26/1/88 پ/421/1/2/29 182248806
 هروي

5/2   ،25/2 ،2 
 ،75/1  ،5/1 ،2

 /.75و  5/1

 11/9/88 نفر 8 نفر470 نفر470

کارگاه مراقبت پرستاري در درمان دارويي آن 40
 تي ديس ريتمي

 اديبدکتر محسن  20/2/88 پ/1646/1/2/29 292248809
 حاج باقري 

 16/9/88 نفر5 نفر 27 نفر 27 5/2

کارگاه آموزشي روشهاي سرولوژيک و کنترل  41
 کيفي آنها

دکتر احمد پيروزمن 2/5/88 پ/3320/1/2/29 292248820
 د

1لغايت  18/9/88 نفر3 نفر 15 نفر 15 6
9/9/88 

کنفرانس علمي يک روزه تهديدهاي بهداشتي  42
 هزاره جديد

 دکتر اسماعيل   2/7/88 پ/8715/1/2/29 182248822
 فخاريان

 22/9/88 نفر 7 نفر 61 نفر 61 2و  25/2

کنفرانس علمي يک روزه  پيشگيري از خود 43
 کشي

فاطمه سادات قري 23/1/88 پ/328/1/2/29 182248807
 شي

 24/9/88 نفر5 نفر46 نفر46 5/2

کنفرانس علمي يک روزه  طب انتقال خون و  44
 مصرف بهينه خون و فرآوردهاي خوني

و  2، 5/2،25/2 دکتر مجيد احساني 20/5/88 پ/3631/1/2/29 182248818
25/1 

 25/9/88 نفر 7 نفر 95 نفر 95

دکتر علي اکبر رضا 18/5/88 پ/3553/1/2/29 39303002 مدون پريودانتيكس 45
 يي

 26/9/88 نفر3 نفر 75 نفر 75 10

دکتر علي اکبر رضا 18/5/88 پ/3551/1/2/29 39303025 (4)پروتزهاي دنداني  46
 يي

 27/9/88   نفر 75 نفر 75 5

دکتر منصوره صميم 24/6/88 پ/8425/1/2/29 182248820 کنفرانس علمي يک روزه  ديابت و بارداري 47
 ي

 28/9/88 نفر 7 نفر 40 نفر 40 2و  25/2

دکتر منصوره صميم 24/6/88 پ/8424/1/2/29 182248821 کنفرانس علمي يک روزه  ديابت و بارداري 48
 ي

 29/9/88 نفر 7 نفر 45 نفر 45 2و  25/2

کنفرانس علمي يک روزه  پيشگيري از خود 49
 کشي

فاطمه سادات قري 23/1/88 پ/329/1/2/29 182248808
 شي

 1/10/88 نفر5 نفر60 نفر60 5/2

دکتر علي اکبر رضا 18/5/88 پ/3550/1/2/29 39303010 (2)برنامه مدون ترميمي  50
 يي

 10/10/88 نفر 1     5

 (نوبت صبح) 
 دکتر علي اکبر  18/5/88 پ/3552/1/2/29 39303011 (3)برنامه مدون ترميمي  51

 رضايي

 10/10/88 نفر 1     5

 (نوبت عصر) 
 پزشكانويژه ( 8)برنامه مدون كودكان  52

 عمومي 

دكتر محمدرضا شر 2/4/88 پ/2675/1/2/29 39301014
 يف

 12/10/88 نفر 7 نفر 37 نفر 37 5



 1388ادامه سال 

ف
ردي

 تاريخ  شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 
 مجوز

تعداد شركت   امتياز  دبيرعلمي
 كنندگان

تعداد دريافت  
 گواهي

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

29224881 کارگاه ارزشيابي برنامه آموزشي 53
6 

دکتر منصوره مومن  28/3/88 پ/2576/1/2/29
 هروي

 23/10/88 نفر 5 نفر 26 نفر 26 2

19224880 سمينار علمي تجويز منطقي آنتي بيوتيكها 54
2 

/5، 5/4، 5/5، 6 دکتر عليرضا شريف 26/1/88 پ/422/1/2/29
3 ،3  ،5/2 ،2 

28لغايت 27/10/88 نفر 7 نفر64 نفر64
/10/88 

18224881 کنفرانس علمي يک روزه کبد چرب 55
7 

 دکتر سيد محسن  30/4/88 پ/3255/1/2/29
 زادهرضوي 

و 75/1،  2، 5/2
5/1 

 1/11/88 نفر6 نفر64 نفر64

کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري ، تشخي 56
ص و درمان سرطان هاي شايع دستگاه گوا

 رش

18224881
2 

 13/11/88   نفر 56 نفر 56        

کنفرانس علمي يک روزه آشنايي با  روش  57
 هاي تشخيص مولكولي

18224882
3 

/75، 25/1، 5/1 دکتر احمد پيروزمند 16/10/88 پ/12445/1/2/29
 .5./ 

 8/11/88 نفر 3 نفر17 نفر17

کنفرانس علمي يک روزه اصول مستند ساز 58
 ي و قوانين حرفه اي پرستاران

18224881
1 

 دکتر محسن اديب  30/1/88 پ/528/1/2/29
 باقريحاج 

 21/11/88 نفر 6 نفر41 نفر41 5/2

19224880 سمينار علمي تغذيه نوزاد نارس 59
4 

28لغايت 27/11/88 نفر 5 نفر51 نفر51 4،  5 زهرا سوکي 23/8/88 پ/10946/1/2/29
/11/88 

Adva) کارگاه مديريت سالمت در بحران 60

nce Primary) 
29224882

1 
30لغايت 29/11/88 نفر 2 نفر 30 نفر 30 25/9 دکتر عباس ارج 11/5/88 پ/3419/1/2/29

/11/88 

کنفرانس علمي يک روزه  تدابير دندانپزشك 61
 ي براي بيماران با مشكالت سيستميک

18224881
6 

 6/12/88 نفر5 نفر 24 نفر 24 5/2 دکتر فريبا رايگان 4/5/88 پ/3318/1/2/29

29224882 کارگاه تجويز منطقي دارو 62
2 

 دکتر حميدرضا  19/6/88 پ/4089/1/2/29
 بنفشه

 12/12/88 نفر5 نفر 22 نفر 22 25/3

برنامه مدون اختالالت اسيد و باز  ويژه متخ 63
 صصين داخلي

 دکتر عليرضا  21/4/88 پ/3052/1/2/29 39307032
 سليماني

 20/12/88 نفر 2 نفر 6 نفر 6 5

كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي ا 64
 ((مانا))طفال 

29224882
3 

 محمدرضادكتر  30/10/88 پ/12854/1/2/29
 شريف 

2لغايت  23/12/88 نفر 6 نفر 30 نفر 30 25/7
4/12/88 



1389سال   

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

کنفرانس علمي يک روزه مراقبت هاي پرستاري در  1
و تازه ها (COPD)بيماري مزمن انسدادي ريه 
 ي آن

 24/1/89 نفر 7 نفر35 نفر36 25/2 ندا مير باقر 30/10/88 پ/12837/1/2/29 182248904

کنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي گوش  و چال 2
 ش هاي درمان

 30/1/89 نفر 5 تفر31 نفر32 75/1و  75/2 دکتر يگانه مقدم 24/10/88 پ/12656/1/2/29 182248901

 6/2/89 نفر 6 نفر 19 نفر 20 1/ 75، 2، 25/2 دکتر رايكا جمالي 23/12/88 پ/14801/1/2/29 182248911 کنفرانس علمي يک روزه هليكوباکترپيلوري 3

ريوي مغز –کنفرانس علمي يک روزه احياء قلبي  4
 ي

 9/2/89 نفر 6 نفر 42 نفر 42 25/2 دکتر مهدي رجبي 7/11/88 پ/13107/1/2/29 182248906

کنفرانس علمي يک روزه عفونت هاي فضاهاي گر 5
 دن

،  / 25، 5/2، 75/2 دکتر يگانه مقدم 24/10/88 پ/12655/1/2/29 182248902
1 

 14/2/89 تفر 4 نفر 32 نفر 32

کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري و تشخيص زود 6
 رس سرطان هاي شايع زنان

 16/2/89 نفر 3 نفر82 نفر82 5/2، 5/5،5،  6 دکتر فريبا بهنام فر 29/1/89 پ/674/1/2/29 182248912

کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي  پرستاري سوخ 7
 تگي و عوارض و درمان آن

 19/2/89 نفر 6 نفر 70 نفر 70 25/2 زهرا راحمي 30/10/88 پ/12838/1/2/29 182248905

 30/2/89 نفر 8 نفر84 نفر84 75/1،  5/2، 75/2 دکتر بتول زماني 14/11/88 پ/13350/1/2/29 182248909 کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي آرتروز 8

ما))کارگاه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال  9
 ((نا

دکتر محمدرضا شري 18/12/88 پ/14621/1/2/29 292248901
 ف

/2لغايت  1/3/89 نفر 9 نفر32 نفر32 25/7
3/89 

10 
روزه غربالگري، تشخيص و در کنفرانس علمي يک

 مان هيپوتيروئيدي در نوزادان

 نفر 5 نفر55 نفر60 2و  5/2،25/2 دکتر کبري شياسي 7/11/88 پ/13106/1/2/29 182248907

5/3/89 

11 
روزه غربالگري، تشخيص و در کنفرانس علمي يک

 مان هيپوتيروئيدي در نوزادان

 نفر 5 نفر 58 نفر60 2و  5/2،25/2 دکتر کبري شياسي 7/11/88 پ/13105/1/2/29 182248908

19/3/89 

12 
 روزه تازه هاي نازائي کنفرانس علمي يک

دکتر فاطمه فروزان  30/10/88 پ/12836/1/2/29 182248903
 فرد

 نفر 4 نفر44 نفر44 25/1،  5/2
27/3/89 

13 

 نويسي در پرونده بيمار کارگاه ثبت گزارش
292248903 

  
 نفر 4 نفر25 نفر32   محمد افشار 14/1/89 پ/84/1/2/29

27/4/89 

Well Chil)كارگاه آموزشي مراقبت كودک سالم  14

d Care) 

دكتر محمدرضا شري 19/2/89 پ/1325/1/2/29 292248905
 ف

 نفر 4     25/4
31/4/89 

http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=79
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=79
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=79
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=79
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=80
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=80
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=80
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=80
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=76
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=76
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=76
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=89
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=89
http://cme.kaums.ac.ir/ppd_edit_show.php?pp_id=89


   1389سال ادامه 

ردي ف
تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 

 کنندگان
تعداد دريافت 

 گواهي
 تعداد

 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

15 
 PCRکارگاه  آموزشي تشخيص مولكولي با 

13/5لغايت  12/5/89 نفر3 نفر18 نفر21 6 دکتر احمد پيروزمند 29/2/89 پ/1629/1/2/29 292248908
/89 

م))کارگاه مراقبتهاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال  16
 ((انا

28/6لغايت  27/6/89 نفر9 نفر 30 نفر 30 25/7 دکتر محمدرضا شريف 19/2/89 پ/1324/1/2/29 292248906
/89 

Well Chil)کارگاه آموزشي مراقبت کودک سالم  17

d Care) 

 نفر4 نفر 30 نفر 30 25/4 دکتر محمدرضا شريف 19/2/89 پ/1323/1/2/29 292248907
29/6/89 

18 
 ATLSکارگاه آموزشي 

/2لغايت  31/6/89 نفر4 نفر 30 نفر 30 11 دکتر اسماعيل فخاريان 30/3/89 پ/5034/1/2/29  
7/89 

 4/7/89 نفر4 نفر 30 نفر 30 5/2،  3 دکتر محمد جهانگيري 16/3/89 پ/2112/1/2/29 292248909 کارگاه احياء نوزادان 19
کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي نوپديدي و جه 20

 انگيري آنفلوانزا

 نفر8 نفر60 نفر60 5 دکتر زهرا سليماني 9/12/88 پ/14179/1/2/29 182248910
8/7/89 

کنفرانس علمي يک روزه شيوه هاي کنترل عفونت  21
 بيمارستاني

2 75/1، 2، 5/2 دکتر عليرضا شريف 1/4/89 پ/2553/1/2/29 182248913
 1و  5/1

 20/7/89 نفر9 نفر 77 نفر 77

آشنايي با مفاهيم اعتبار يابي آزمون هاي چند گزين 22
 ه اي

 21/7/89 نفر 2 نفر21 نفر21 5/2 دکتر منصور سياح 26/3/88 پ/2536/1/2/29 292248815

 سمينار ملي بازتواني رواني اجتماعي 23

  

6، 7 9،   11، 12 دکتر افشين احمدوند 25/12/88 پ/14873/1/2/29 192248901
 2و  4، 5،  

29لغايت  27/7/89 نفر26 نفر350 نفر350
/7/89 

 9/8/89 نفر8 57 57 5 عليرضا شريف 14/11/88 پ/13349/1/2/29 39301064 برنامه مدون بيماريهاي مقاربتي 24
کنفرانس علمي يک روزه طب انتقال خون و مصر 25

 ف بهينه خون و فرآورده هاي خوني

/5،   75/1 2، 5/2 مجيد احساني 23/4/89 پ/3092/1/2/29 182248914
 /.5و  25/1، 1

 نفر7 نفر 68 نفر 68
13/8/89 

برنامه مدون اصول تشخيص و درمان هاي ارتودنس 26
 ي

 20/8/89 نفر2 نفر 60 نفر 60 5 علي ژاله خواه 26/5/89 پ/4014/1/2/29 39303028

27 
 برنامه مدون مباني تئوري درمان هاي ارتودنسي

 20/8/89 نفر2 نفر 60 نفر 60 5 علي ژاله خواه 26/5/89 پ/4018/1/2/29 39303029

 21/8/89 نفر3 نفر 60 نفر 60 5 دکتر علي ژاله خواه 26/5/89 پ/4017/1/2/29 39303024 (3)برنامه مدون پروتزهاي دنداني  28
کنفرانس علمي يک روزه کنترل و پيشگيري از عوا 29

 رض  ديابت

 23/8/89 نفر9 نفر70 نفر70 75/1و 25/2،2 دکتر فاطمه جعفري 11/5/89 پ/3587/1/2/29 182248915

 11/9/89 نفر3 نفر 60 نفر 60 5 دکتر علي ژاله خواه 26/5/89 پ/4016/1/2/29 39303016 مدون آشنايي با سه مرحله اصلي درمان ريشه 30

برنامه مدون آماده كردن كانال با سيستم روتاري   31
آشنايي با ابزار جديد در اندو  + پركردن كانال + 

 دانتيكس

 نفر3 نفر 60 نفر 60 5 دكتر علي ژاله خواه 26/5/89 پ/4015/1/2/29 39303020

11/9/89 



 13 89ادامه سال

ف
ردي

تاريخ مجو شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 ز

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

کنفرانس علمي يک روزه آموزه هاي  32
 پيشگيري از بارداري

دکتر منصوره صميم 30/5/89 پ/4092/1/2/29 182248916
 ي

 نفر9 نفر65 نفر65 ، 5/2، 3
14/9/89 

33 

 سمينار پرستاري جراحي قلب

لغاي 17/9/89 نفر7 نفر70 نفر70 5/6 محسن تقدسي 3/6/89 پ/4252/1/2/29 192248902
 18/9/89ت 

 برنامه مدون  34
 جراحي ويژه پزشكان عمومي

دکتر نوشين سادات م 6/6/89 پ/4290/1/2/29 39301032
 وسوي

 6/10/89 نفر4 نفر 4 نفر4 5

کارگاه ثبت گزارش نويسي در پرونده بي 35
 مار

 23/10/89 نفر4 نفر 30 نفر 30 5/3 محمد افشار 14/1/89 پ/85/1/2/29 292248904

Pکارگاه آموزشي تشخيص مولكولي با  36
CR 

لغا 15/10/89 نفر 5     6 دکتر احمد پيروزمند 8/8/89 پ/6852/1/2/29 292248913
 16/10/89يت 

37 
 کارگاه پزشكي مبتني بر شواهد

دکتر غالمعلي حميد 23/5/89 پ/3911/1/2/29 292248910
 ي

لغا 29/10/89 نفر1     4
 30/10/89يت 

 کارگاه آموزشي  38
 « Academic Medical Writi

ng Workshop(1) 

 نفر2     3 جعفر عسگري 22/7/89 پ/6275/1/2/29 292248912
4/11/89 

 برنامه مدون  39
يبوست و ضايعات کولون و رکتوم ويژه 

 متخصصين جراحي عمومي

دکتر اسماعيل عبدالر 6/6/89 پ/4289/1/2/29 39306014
 حيم کاشي

 نفر 6     5
18/11/89 

 برنامه مدون  40
 ويژه پزشک عمومي( 2)سل 

 28/11/89 نفر 7 74 74 5 دکتر رضا رزاقي 22/5/89 پ/6276/1/2/29 39301048

کنفرانس علمي يک روزه تروماي  هست 41
 ه اي

16/11/8 پ/10154/1/2/29 182248917
9 

دکتر مهرداد حسين پو
 ر

 9/12/89 نفر 4 87 87 5/1

خودآموز رويكردهاي درماني در هپاتي 42
 B ت مزمن

12/11/8 آ/534596/6 5100015
8 

   83 83 1 دکتر رايكا جمالي
  

 خودآموز مروري بر بيماري كبد چرب 43
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1390سال   

ف
ردي

تعداد شركت  امتياز  دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 
 كنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

 
 عوارضسمينار علمي  تشخيص و درمان  1

 ناشي از مصدوميت شيميايي و هسته اي 

19224900
1 

 5/8،  9،  10،  11 دکتر محمد افشار 3/12/89 پ/10717/1/2/29
 ،8  ، ،6  ،5 ،5/4 ،

4 

لغايت   20/1/1390 9 141 141
21/1/1390 

 حميدرضادکتر  23/10/89 پ/9448/1/2/29 39302013 برنامه مدون دارو درماني غدد درون ريز 2
 بنفشه 

5 62 62 2 24/1/1390 

 حميدرضادکتر  23/10/89 پ/9449/1/2/29 39302015 برنامه مدون دارو درماني بيماري هاي عفوني 3
 بنفشه 

5 75 75 3 25/1/1390 

 حميدرضادکتر  19/10/89 پ/9300/1/2/29 39302014 برنامه مدون دارو درماني اختالالت عصبي 4
 بنفشه 

5 82 82 2 31/1/1390 

 وبرنامه مدون دارو درماني بيماريهاي قلب  5
 عروق 

 حميدرضادکتر  19/10/89 پ/9301/1/2/29 39302006
 بنفشه 

5 76 76 3 1/2/1390 

کنفرانس علمي يک روزه کاهش مرگ و مير  6
 مادران باردار

18224900
1 

دکتر فاطمه فروزان  29/102/89 پ/9618/1/2/29
 6 فرد

86 86 8 15/2/1390 

اصول کنترل و درما( 1)برنامه مدون جراحي  7
 اورژانس ها –ن عفونت ها 

 2     5 دکتر علي ژاله خواه 3/12/89 پ/10717/1/2/29 39303005
 صبح 22/2/1390

آشنايي با بيماري ها( 2)برنامه مدون جراحي  8
 ي سيستميک درگير با بيماران دندانپزشكي

 عصر 22/2/1390 2 52 52 5 دکتر علي ژاله خواه 2/11/89 پ/9691/1/2/29 39303006

اصول جراحي هاي ( 3)برنامه مدون جراحي  9
 دهان و دندان

 23/2/1390 2 43 43 5 دکتر علي ژاله خواه 2/11/89 پ/9689/1/2/29 39303007

 هايکنفرانس علمي يک روزه چالش  10
 تشخيصي و درماني تومورهاي سرو گردن 

18224900
3 

 26/2/1390 6 43 43 5/1، 5/2 احمد يگانه مقدم 10/12/89 پ/11048/1/2/29

 29/2/1390 3 58 58 5 دکتر علي ژاله خواه 2/11/89 پ/9689/1/2/29 39303025 (4)برنامه مدون پرتزوهاي دنداني  11

) برنامه مدون درمان هاي تكميلي پروتز کامل  12
 (5پروتزهاي دنداني 

 29/2/1390 3 55 55 5 دکتر علي ژاله خواه 2/11/89 پ/9688/1/2/29 39303026

 دکتر عليرضا  15/1/1390 1001275 39301041 (1)برنامه مدون عفوني  13
 شريف

5 70 70 6 2/3/90 

 دكتر غالمعلي   4/3/1390 102326 19224901 سمينار قرآن پژوهي و طب 14
 حميدي

5لغايت  4/3/1390 3 75 75 5/5
/3/1390 



 1390ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شركت  امتياز  دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 
 كنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
سخنرا

 ن

 تاريخ اجراي 
 برنامه

کارگاه مديريت مصدومين تروما در اورژانس  بيما 15
 رستان

 9/3/1390 3   30   30 5/3 دکتر مهر داد حسين پور     292249001

 10/3/90 7 82 82 5 دکتر رضا رزاقي 15/1/1390 1001303 39301042 (2)برنامه مدون عفوني  16
کارگاه آموزشي پيشگيري ، تشخيص و درمان بيما 17

 ريهاي قلبي و عروقي

292249004 10193/1/2/29
 پ/

لغاي 17/3/1390 9 40 40 9 دکتر فريبا رايگان 17/11/1389
 19/3/1390ت 

دکتر منصوره مومن هرو 15/1/1390 1001306 ذ  (3)برنامه مدون عفوني  18
 ي

5 72 72 7 21/3/1390 

کارگاه تشخيص و درمان اختالالت رشد در کودکا 19
 ن و نوجوانان

292249006 10343/1/2/29
 پ/

 23/3/1390 8 30   30 25/3 دکتر کبري شياسي 20/11/1389

کارگاه تشخيص و درمان اختالالت رشد در کودکا 20
 ن و نوجوانان

292249007 10342/1/2/29
 پ/

 30/3/1390 8     25/3 دکتر کبري شياسي 20/11/1389

 1/4/1390 3 20 20 4 دکتر حسن نيكوئي نژاد 29/1/1390 101411 292249008 کارگاه آشنايي با تكنيک فلوسيتومتري 21

 4/4/90 7 100 100 5 دکتر حميدرضا  صابري 17/1/1390 1001395 39301055 (1)برنامه مدون طب کار  22

 5/4/90 1 100 100 5 دکتر حميدرضا  صابري 17/1/1390 1001396 39301056 (2)برنامه مدون طب کار  23

 6/4/90 1 100 100 5 دکتر حميدرضا  صابري 17/1/1390 101415 39301057 (3)برنامه مدون طب کار  24

 7/4/90 1 100 100 5 دکتر حميدرضا  صابري 17/1/1390 101415 39301058 (4)برنامه مدون طب کار  25

 8/4/90 2 100 100 5 دکتر حميدرضا  صابري 17/1/1390 1001397 39301059 (5)برنامه مدون طب کار  26

کنفرانس علمي يک روزه غفلت هاي تشخيصي در  27
 Missing diseases in)بيماريهاي کودکان

pediatrics) 

182249002 10829/1/2/29
 پ/

 14/4/1390 10 70 70 2 دکتر بابک سلطاني 5/12/1389

کارگاه آموزشي پيشگيري ، تشخيص و درمان بيما 28
 ريهاي قلبي و عروقي

292249005 10194/1/2/29/
 پ

2لغايت  21/4/1390 6 50 50 9 دکتر فريبا رايگان 17/11/1389
3/4/1390 

،6، 5/6 دکتر قريبا رايگان 26/6/1390 104057 192249002 سمينار تشخيص و درمان فشارخون باال  29 /7لغايت  6/7/1390 11 300   300 
7/1390 

 21/7/1390 5 81 81 5/2، 75/2 دكتر مهدي شاعري 28/2/1390 102363    182249005 كنفرانس علمي يك روزه اورژانس هاي چشم 30



 1390ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد  امتياز  دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه  عنوان برنامه 
 شركت 
 كنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

كنفرانس علمي يك روزه بيماريهاي قابل  31
 پيشگيري با واكسن و عوارض 

 (AEFI)واكسن 

و  25/2، 5/2 دكتر عليرضا شريف  4/8/1390 103545     182249007
2 

50   45 9  17/8/1390 

 وبيني    كنفرانس علمي يك روزه 32
 سينوس 

182249005    11047/1/2/29/
 پ

10/12/138
9 

 26/8/1390  4 60 60   دكتر يگانه مقدم  

كنفرانس علمي يك روزه بيماريهاي مش 33
 ترک انسان و حيوان

  

 29/8/1390 9 50 50   دكتر زهرا سليماني 3/7/1390 105738 182249008

 HIV/AID كنفرانس علمي يك روزه 34
S 

دكتر منصوره مومن   6/9/1390 107827 182249005
 هروي

75/2 20 20 9 20/9/1390    

 تجويزمقاومت هاي ضد ميكروبي و  35

 منطقي آنتي بيوتيك 

دكتر منصوره مومن ه 8/9/1390 106834 18224908
 روي

5/4 90 90 9 10/10/1390 

 تازه هاي درمان نگهدارنده با متادون  36

 علمي يك روزهكنفرانس 

18224909 108916 12/10/139
0 

دكتر فاطمه سادات قر
 يشي

5/3 58 58 3 19/10/1390 

/10107/1/2/29 292249003 كارگاه گزارش نويسي 39
 پ

16/11/138
9 

 25/10/1390 4 20 30 5/3 دكتر محمد افشار

 برخوردكنفرانس علمي يك روزه  37
 سندروميك بيماريهاي آميزشي 

 27/10/1390 10 31 32 5/1و  5/2 دكتر زهرا سليماني  13/9/1390 107496 18224907

 برخوردكنفرانس علمي يك روزه  38
 سندروميك بيماريهاي آميزشي 

 28/10/1390 10 14 14 5/1و  5/2 دكتر زهرا سليماني  13/9/1390 107499 18224906

12/11/139 109849 292249009 ريوي مغزي  –كارگاه احياء قلبي  40
0 

 10/12/1390 6 30 30 3 دكتر مهدي رجبي

كنفرانس علمي يك روزه چشم و بيماري  41
 هاي سيستميك 

182249006     1822/1/2/29/
 پ

 11/12/1390 5 90 100 5/1و  2 دكتر داود آقادوست 5/3/1390

12/11/139 109864 292249010 ريوي مغزي  –كارگاه احياء قلبي  42
0 

 18/12/1390 7 30 30 3 دكتر مهدي رجبي 
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1391سال   

ف
ردي

 

تعداد   امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
شرکت 
 کنندگان

تعداد دريا
 فت گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي 
 برنامه

برنامه مدون درمان هاي تكميلي پروتز کام 1
 (5پروتزهاي دنداني) ل

 دکتر علي اکبر  2/2/1391 113074 39303026
 5 رضائي

14/2نوبت صبح  2 64 64
/1391 

برنامه مدون تشخيص و طرح درمان و مرا 2
پروتزهاي دندان) حل آماده پروتز پارسيل 

 (6ي

 دکتر علي اکبر  3/2/1391 113075 39303027
 5 رضائي

14/2نوبت عصر  2 64 64
/1391 

برنامه مدون راديولوژي دهان و فک صور 3
 ت

دکتر علي اکبر رضائ 2/2/1391 113077 39303001
 15/2/1391 2   64 5 ي

 دکتر علي اکبر  2/2/1391 113082 39303014 (1)برنامه مدون بيماريهاي دهان و دندان  4
 28/2/1391 2 65 65 5 رضائي

 دکتر علي اکبر  3/2/1391 113083 39303015 (2)برنامه مدون بيماريهاي دهان و دندان  5
 29/2/1391 2 65 65 5 رضائي

کنفرانس علمي يک روزه سرطان، پيشگير 6
 ي و درمان

 احمدرضادکتر سيد  16/1/1391 112688 18224914
 5/1و 2 اميران 

31 31 3 4/3/1391 

18224910 کنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي مو 7
1 

 5/2 دکتر رضوان طاليي 20/9/1390 107768
48 45 3 8/3/1391 

/75و  75/2 دانشور کاخكي 20/1/1391 111968 18224913 کنفرانس علمي يک روزه سرگيجه 8
1 

32 32 4 11/3/1391 

مدون دارو درماني درد و اختالالت روما 9
 توئيدي

13/ 18/3عصر  3 99 99 5 دکتر حميدرضا بنفشه 3/2/1391 113123 39302011
91 

برنامه مدون دارو درماني زنان و زايمان و 10
 يژه داروسازان

18/3/13صبح   3 90 99 5 دکتر حميدرضا بنفشه 3/2/1391 113121 39302012
91 

ۀ( 4)حرفه اي  – مدون مباحث اجتماعي 11
 ويژه داروسازان

 19/3/1391 3 80 88 5 دکتر حميدرضا بنفشه 3/2/1391 113117 39302004

برنامه مدون دارو درماني اختالالت تنفس 12
 ي ويژه داروسازان

 حميدرضادكتر  3/2/1391 113094 39302007
25/3/13صبح  3 80 87 5 بنفشه 

91 



 1391ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت

گواهي   

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

مدون دارو درماني بيماريهاي گوارشي وي 13
 ژه داروسازان

 حميدرضادکتر  4/2/1391 113111 39302008
 5 بنفشه 

25/3/139عصر  3 85 95
1 

 18/4/1391 4 80 80 5/2 دکتر حسن احترام  21/3/1391 115586 18224919 (هموويژيالنس)ظام مراقبت از خون ن 14
سمينار تشخيص و درمان سندرم هاي کر 15

 ونري قلب
19224913 113472 

  
 دکتر مجيد   5/2/1391

 3و  5، 6 مازوچي
46 44 5 

لغا 21/4/1391
 22/4/1391يت 

 عليدکتر سيد  19/1/1391 111997 18224912 کنفرانس علمي يک روزه سكته مغزي 16
 مسعود 

 5/1و  2
32 30 5 26/4/1391 

کنفرانس علمي يک روزه خونريزي هاي  17
 زايماني

 5/2 معصومه عابد زاده 16/2/1391 114316 18224917
30 30 3 9/6/1391 

 13/7/1391 7 49 49 2 جواد ابوالحسني  18/2/1391 114669 18224918 کنفرانس علمي يک روزه تشنج 18
کنفرانس علمي يک روزه اهميت مراقبت  19

 پيش از بارداري
18224911

2 
 24/7/1391 5 42 42 2 منصوره صميمي 22/5/1391 118414

کنفرانس علمي يک روزه اهميت مراقبت  20
 پيش از بارداري

18224911
1 

 25/7/1391 5 20 20 2 منصوره صميمي 22/5/1391 118415

 دکتر  فريبا رايگان 5/2/1391 113488 19224912 سمينار فشار خون باال 21

6- 5-3 
100 100 9 

لغا 26/7/1391
 27/7/1391يت 

کنفرانس علمي يک روزه مولتيپل اسكلرو 22
 (MS)زيس 

 دکتر ابراهيم  5/2/1391 113661 18224915
 کوچكي

5/2 
92 92 6 11/8/1391 

 ابراهيمدکتر  18/2/1391 114600 19224914 سمينار آلزايمر و ساير علل دمانس 23
 5 کوچكي 

65 65 7 
لغا 17/8/1391

 18/8/1391يت 

سمينار تجويز و مصرف منطقي داروها در  24
 سالمندان

 حميدرضادکتر  23/5/1391 118442 19224915
 بنفشه 

10- 8- 5/
6 

90 84 8 24/8/1391 

 13/9/1391 4 83 83 5 دكتر ليال غفور 25/5/1391 112396 39301032 برنامه مدون جراحي عمومي 25



 
 1391ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت

گواهي   

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

کنفرانس علمي يک روزه شنايي با روشها 26
ي نوين تشخيص مولكولي با تاکيد برتكني

real time P)ک ريل تايم پي سي آر
CR ) 

18224911
4 

 دکتر احمد پيروزمند 8/8/1391 118882

2 

21 21 4 

15/9/1391 

کنفرانس علمي يک روزه طب انتقال خون  27
و مصرف بهينه خون و فرآورده هاي خون

 ي

 دکتر مجيد احساني 22/7/1391 113911 18224916

75/2 

100 95 7 
22/9/1391 

کنفرانس علمي يک روزه تشخيص زايمان  28
 غير طبيعي و اداره آن در ليبر

18224911
0 
  

 زهره سادات 8/3/1391 115685

5/2 

42 42 4 
19/10/1391 

کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري و غربا 29
 لگري سرطان پستان

18224911
3 

 ساداتنوشين  23/5/1391 118441
 5/4-5 موسوي 

100 100 8 
4/10/1391 

کنفرانس علمي ادواري  پيشگيري و درمان  30
 سوء مصرف مواد

18224911
5 

 دکتر فاطمه سادات  4/11/1391 123962
 1 قريشي

43 43 1 
16/11/1391 

کنفرانس علمي ادواري  پيشگيري و درمان  31
 سوء مصرف مواد

18224911
5 

 دکتر فاطمه سادات  4/11/1391 124077
 1 قريشي

35 35 1 
1/12/1391 

 دکتر نگين مسعودي  26/10/1391 118499 11000715 کنگره پرستاري جامع نگر 32
 25/5 -5/7 علوي

لغا 1/12/1391 14 40 40
 3/12/1391يت 

 حسيندکتر محمد  25/11/1391 117628 1104180 کنگره سراسري عناصر کمياب ايران 33
 75/6 اعرابي 

لغا 8/12/1391 9 40 40
10/12/139يت 

1 
کنفرانس علمي ادواري  پيشگيري و درمان  34

 سوء مصرف مواد
18224911

5 
 دکتر فاطمه سادات  4/11/1391 124078

 1 قريشي
45 40 1 

17/12/1391 

كنفرانس علمي ادواري  پيشگيري و درما 35
 ن سوء مصرف مواد

18224911
5 

 دكتر فاطمه سادات  4/11/1391 124079
 1 قريشي

45 45 1 
22/12/1391 



1392سال   

ف
ردي

تعداد شر امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
کت کنند

 گان

تعداد درياف
 ت گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 29/1/1392صبح  نفر2 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 16/11/1391 124358 39303009 (  1)برنامه مدون ترميمي  1

 29/1/1392عصر  نفر2 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 18/11/1391 124363 39303010 ( 2)برنامه مدون ترميمي  2

 30/1/1392صبح  نفر2 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 18/11/1391 124384 39303011 ( 3)برنامه مدون ترميمي  3

 5/2/1392صبح و  عصر  4 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 18/11/1391 124386 39303002 برنامه مدون پريودانتيكس 4

 12/2/1392صبح  2 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 29/11/1391 124647 39303025 4برنامه مدون پروتزهاي دنداني  5

 12/2/1392عصر 3 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 29/11/1391 124599 39303026 5برنامه مدون پروتزهاي دنداني  6

 13/2/1392صبح  3 نفر67 نفر67 3 دکتر علي اکبر رضايي 29/11/1391 124625 39303027 6برنامه مدون پروتزهاي دنداني  7

سمينار کاربرد درمانهاي موج سوم شناختي  8
 رفتاري در علوم پزشكي

 5/5 دکتر عبداله اميدي 2/12/1391 120387 192249201
/19لغايت  18/2/1392 نفر11 نفر190 190

2/1392 
 30/2/1392 نفر 8 نفر83 نفر83 6 دکتر مهدي رجبي 23/12/1391 123910 182249204 تنفسي–کنفرانس علمي يک روزه احياي قلبي  9

 سمينار تشخيص و درمان اورژانسي   10
 آريتمي هاي شايع قلبي

/2/3لغايت  1/3/1392 نفر7 نفر112 نفر112 6 دکتر فريبا رايگان 4/2/1392 113503 19224911
1392 

سمينار مسائل و مشكالت زناشوئي و جنس 11
 ي و راهكار ها

 5/7 دکتر افشين احمدوند 28/2/1392 127437 19224922
/5/3لغايت  4/3/1392 نفر1 نفر135 نفر135

1392 
سمينار مسائل و مشكالت زناشوئي و جنس 12

 ي و راهكار ها
 5/7 دکتر افشين احمدوند 28/2/1392 127347 19224923

/7/3لغايت  6/3/1392 نفر1 نفر136 نفر136
1392 

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  13
 سوء مصرف مواد

دکتر فاطمه سادات قر 31/1/1392 125459 182249207
 يشي

25/1 
 12/3/1392 نفر1 نفر56 نفر56

کنفرانس علمي يک روزه عفونت هاي تنفس 14
 ي  

دکتر منصوره مومن هر 16/11/1391 122323 182249202
 وي

25/2 
 21/3/1392 نفر 8 نفر 47 نفر 47

کنفرانس علمي يک روزه آشنايي با تازه ها 15
 ي ديابت و درمان هاي نوين

 23/3/1392 نفر 3 نفر74 نفر74 4 دکتر فاطمه جعفري 21/12/1391 125349 182249203

 25/3/1392 نفر7 نفر74 نفر74 3 دكتر عليرضا شريف 28/2/1392 126326 182249928 كنفرانس علمي يك روزه بيماريهاي اسهالي 16



 1392سال  ادامه

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 کنندگان

 تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

کنفرانس علمي يک روزه تجويز و مصرف م 17
 نطقي کورتيكواستروئيدها

دکتر حميدرضا بنف 21/12/1391 125392 182249206
 شه

 28/3/1392 نفر7 نفر123 نفر123 5

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  18
 سوء مصرف مواد

دکتر فاطمه سادات   31/1/1392 126675 182249207
 قريشي

 10/4/1392 نفر1 64 64 25/1

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  19
 سوء مصرف مواد

دکتر فاطمه سادات   31/1/1392 126676 182249207
 قريشي

25/1 
 21/5/1392 نفر1 40 40

دکتر محمدرضا شر 28/3/1392 128084 192249924 (اسهالي و تنفسي) بيماريهاي عفوني  20
 يف

12 
23/5لغايت  22/5/1392 11 270 270

/1392 
کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  21

 سوء مصرف مواد
دکتر فاطمه سادات   31/1/1392 126677 182249207

 قريشي
5/1 

 5/6/1392 نفر 1 نفر 35 نفر35

دکتر محمدرضا شر 12/4/1392 129465 39312020 (1)مدون بيماريهاي عفوني در اطفال  22
 يف

 7/6/1392 نفر 4 نفر12 نفر12 3

دکتر محمدرضا شر 29/3/1392 129279 182249212 کنفرانس علمي يک روزه  واکسيناسيون 22
 يف

 21/6/1392 نفر 7 نفر 110 نفر 115 4

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  23
 سوء مصرف مواد

دکتر فاطمه سادات   31/1/1392 126678 182249207
 قريشي

5/1 
 28/6/1392 نفر 1 نفر32 نفر38

دکتر حميدرضا صا 29/3/1392 129285 39301055 ويژه پزشكان عمومي( 1)برنامه مدون طب کار  24
 بري

 2/7/1392 نفر2 نفر 50 نفر55 3

برنامه مدون برخورد با تب و واکسيناسيون و 25
 يژه متخصصين اطفال

دکتر محمدرضا شر 15/4/1392 129849 39312001
 يف

 4/7/1392 نفر3 نفر7 نفر7 3

ويژه پزشكان عموم 2برنامه مدون طب کار  26
 ي

دکتر حميدرضا صا 29/3/1392 129286 39301056
 بري

 9/7/1392 نفر2 نفر56 نفر60 3

ويژه پزشكان عموم 3برنامه مدون طب کار  27
 ي

دکتر حميدرضا صا 29/3/1392 129289 39301057
 بري

 16/7/1392 نفر2 نفر58 نفر62 3

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش   
 ) تشخيص و درمان)هاي شايع پزشكي

دکتر عليرضا فرخيا 13/7/1392 132920 182249217
 5/1 ن

 18/7/1392 نفر1 نفر50 نفر55

ويژه پزشكان عموم 4برنامه مدون طب کار  28
 ي

دکتر حميدرضا صا 1/4/1392 129292 39301058
 3 بري

 23/7/1392 نفر2 نفر51 نفر54

ويژه پزشكان عموم 5برنامه مدون طب کار  29
 ي

دکتر حميدرضا صا 8/4/1392 129293 39301059
 3 بري

 30/7/1392 نفر 2 48 50

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  30
 سوء مصرف مواد

دکتر فاطمه سادات   31/1/1392 126679 182249207
 5/1 قريشي

 7/8/1392 نفر1 نفر35 نفر38

9/8/1لغايت  8/8/1392 نفر12 نفر60 نفر60 6 دكتر فريبا رايگان  16/4/1392 129779 19224927 سمينار فشار خون باال 31
392 



 1392ادامه سال 

ف
ردي

تعداد   امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت 
 کنندگان

تعداد دريا
 فت 

 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

كنفرانس علمي يك ادواري موضوعا 32
 ت وچالش هاي شايع پزشكي

18224921
7 

دكتر فاطمه سادات  13/7/1392 133327
 5/1 قريشي

 9/8/1392 نفر1 نفر38 نفر38

30لغايت 29/8/1392 نفر12 نفر42 نفر42 6 دكتر فريبا رايگان 16/4/1392 129757 19224928 سمينار فشار خون باال 33
/8/1392 

 دكتر فريبا رايگان  18/4/1392 129801 19224926 سمينار درمان فشار خون باال 34
5/5 

7/9لغايت  6/9/1392 نفر9 نفر 44 نفر44
/1392 

 دكتر زهرا سليماني  31/1/1392 126331 39301064 برنامه مدون بيماريهاي مقاربتي 35
3 

 13/9/1392 نفر 5 نفر50 نفر50

كنفرانس علمي يك ادواري موضوعا 36
 ت وچالش هاي شايع پزشكي

18224921
7 

 دكتر عليرضا فرخيان 13/7/1392 133329
5/1 

 14/9/1392 نفر 1 نفر 51 نفر51

 21/9/1392 نفر6 نفر30 نفر30 3 دكتر فريبا رايگان 15/4/1392 129820 39301015 (ويژه پزشكان عمومي) مدون داخلي 37

دكتر محمدرضا شر  12/4/1392 129852 39301009 (3)برنامه مدون كودكان  38
 يف

3 
 24/9/1392 نفر 5 نفر 24 نفر 24

19224920 سمينار درمان فشار خون باال 39
5 

 =دكتر فريبا رايگان  18/4/1392 129806
  5/5 

28لغايت  27/9/1392 نفر9 نفر40 نفر40
/9/1392 

كنفرانس علمي يك روزه آموزش پيش 30
 گيري از سوء مصرف مواد و اعتياد

18224920
1 

 28/9/92 5     3 دكتر فاطمه زرگر  21/11/92 122701

كنفرانس علمي ادواري موضوعات و  31
تشخيص و د)چالش هاي شايع پزشكي

 (رمان

18224921
7 

 دكتر عليرضا فرخيان 13/7/92 133330
25/1 

50 50 1 5/10/92 

دكتر محمدرضا شر 12/4/92 129858 39301010 4كودكان 32
 يف

3 
24 24 6 5/10/92 



 1392ادامه سال 

ردي ف
 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 

کنندگانشرکت   

 تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ 
برنامهاجراي   

 14/10/95 6 67 67 3 دکتر حسن افضلي B 39301065 126333 28/1/92هپاتيت 33

 کنفرانس علمي يک روزه آشنايي انواع    
 چشميدردهاي 

 5/1-3 دکتر مهدي شاعري 8/3/92 123581 182249210
52 52 8 19/10/92 

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  34
 (تشخيص و درمان)هاي شايع پزشكي

 دکتر عليرضا فرخيان 13/7/92 133331 182249217
25/1 

30 30 1 26/10/92 

 12 دکتر محمدرضا شريف 12/6/92 130940 192249209 (اسهالي و تنفسي) سمنار بيماريهاي عفوني  35
26/1لغايت 25/10/92 9 100 100

0/92 

کنفرانس علمي يک روزه کنترل عفونت بيما 36
 رستاني

دکتر منصوره مومن هر 30/2/92 126328 182249211
 وي

3 
57 57 6 10/11/92 

 6 دکتر محمدرضا شريف 15/4/92 129861 39312015 مدون دارو درماني بيماريهاي عفوني 37
- - 6 17/11/92 

 3 دکتر محمدرضا شريف 9/5/92 130680 39312016 (1)مدون بيماريهاي خوني در اطفال  38
7 7 2 24/11/92 

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  39
 (تشخيص و درمان)هاي شايع پزشكي

 دکتر عليرضا فرخيان 3/12/92 137819 182249219
25/1 

11 11 1 1/12/92 

 6/12/92 1 35 35 2 سيد عليرضا مروجي 26/11/92 137808 182249218 کنفرانس علمي ادواري سالمت مادران 40

 3 دکتر محمدرضا شريف 9/5/92 130682 39312021 (2)بيماريهاي عفوني در اطفال  41
9 9 4 8/12/92 

 14/12/92 1 3 3 2 سيد عليرضا مروجي 26/11/92 138109 182249218 کنفرانس علمي ادواري سالمت مادران 42

 14/12/92 6 90 90 5 دکتر رضا رزاقي 28/2/92 127295 182249209 کنفرانس علمي يک روزه  سل 43

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  44
 (تشخيص و درمان)هاي شايع پزشكي

 دکتر عليرضا فرخيان 3/12/92 138335 182249219
25/1 

16 16 1 22/12/92 

 احيايکنفرانس علمي يک روزه  45
 تنفسي–قلبي  

 22/12/92 7 78 78 6 دکتر مهدي رجبي 23/12/91 125277 182249205

 25/12/92 1 44 44 2 سيد عليرضا مروجي 26/11/92 138110 182249218 كنفرانس علمي ادواري سالمت مادران 46



1393 سال  

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 
 شركت 
 كنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ 
برنامهاجراي   

ف
ردي

تعداد شرکت کنند امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 گان

تعداد درياف
 ت گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

کنفرانس ادوار ي موضوعات و چالش هاي شايع  1
 پزشكي

 14/1/1393 تشكيل نشد 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 3/12/1392 138336 182249219

 سالمت روان )کنفرانس ادواري سالمت مادران  2
 دکتر فاطمه سادات قريشي( بارداريدر 

 21/1/1393 1 31 31 2 دکتر سيد عليرضا مروجي 26/11/92 138111 182249307

کنفرانس ادوار ي موضوعات و چالش هاي شايع  3
 دکتر( اضطراب در کودکان و نوجوانان ) پزشكي

 عبداله اميدي 
 21/1/1393 1 32 32 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/92 137583 182249308

کنفرانس ادوار ي موضوعات و چالش هاي شايع  4
 دکتر ( عناوين کليدي شايع گوارش)پزشكي 

 شريفيحسين 
 28/1/1393 1 7 7 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 3/12/92 138337 182249219

 1/2/1393 6 45 45 3 دکتر افشين احمدوند 20/1/93 138772 182249310 کنفرانس علمي يک روزه سالمت روان در مدارس 5

 ايکنفرانس علمي يک روزه اخالق حرفه  6
 در اتاق عمل 

 4/2/1393 4 17 17 2 دکتر  محمد افشار 9/11/92 135138 182249301

کنفرانس ادوار ي موضوعات و چالش هاي شايع  7
 دکتر سيد علي مسعود( سرگيجه)پزشكي 

 4/2/93 1 28 28 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/92 138003 182249308

ارزيابي سالمت )کنفرانس ادواري سالمت مادران   8
 خانم محبوبه کفايي عطريان( جنين

 14/2/1393 1 60 60 2 دکتر سيد عليرضا مروجي 26/11/92 18112 182249218

رفتار درماني  دومين سمينار سراسري موج سوم 9
 شناختي

 11/2/93و  10 10 90 90 5 دکتر عبداله اميدي 18/1/93 138782 192249306

 15/2/1393 8 33 33 3 دکتر ليال غفور 18/1/93 139732 39301032 برنامه مدون جراحي ويژه پزشكان عمومي 10

11 
 25/2/1393 2 73 73 3 دکتر زهرا هاشم زاده اصفهاني 17/12/92 138705 39303012 1برنامه مدون دندانپزشكي کودکان 

12 
 25/2/1393 2 73 73 3 دکتر زهرا هاشم زاده اصفهاني 17/12/92 138728 39303013 2برنامه مدون دندانپزشكي کودکان

 درماناصول كنترل و (1)برنامه مدون جراحي  13
 26/2/1393 2 72 72 3 دكتر زهرا هاشم زاده اصفهاني 17/12/92 138701 39303005 اورژانسها-عفونتها 



 1393 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 
 شركت 
 كنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 بيماريهايآشنائي با (2)برنامه مدون جراحي  14
 17/12/92 138704 39303006 سيستميک درگير با بيماران دندانپزشكي 

 دکتر زهرا هاشم زاده 
 26/2/1393 2 72 72 3 اصفهاني

 قابلکنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي  15
 انتقال بين حيوان و انسان 

 30/2/1393 8 45 45 3 دکتر عليرضا شريف 17/12/92 132960 182249303

کنفرانس ادوار ي موضوعات و چالش هاي شايع  16
 دکتر( تازه هاي درمان آسم)پزشكي 

 ابراهيم رضي 
 18/2/1393 1 26 26 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/92 138004 182249308

+برنامه مدون آماده کردن کانال با سيستم دوتاري 17
 درآشنائي با ابزار جديد +پرکردن کانال

 اندودانتيكس ويژه دندانپزشكان 
39303020 138747 17/12/1392 

 دکتر زهرا هاشم زاده 
7 3 اصفهاني

4 74 2 1/3/1393 

حواد+تشخيص در اندودانتيكس آماده کردن کانال 18
 17/12/1392 138764 39303018 ث ابزار و وسايل جديد ويژه دندانپزشكان

 دکتر زهرا هاشم زاده 
 1/3/13932 2 74 74 3 اصفهاني

آماده کردن وپرکردن کانال و ابزارو وسايل جديد   19
 2/3/1393 2 74 74 3 دکتر علي اکبر رضايي 17/12/1392 139685 39303019 درمان دندانهاي تروماتيزه ويژه دندانپزشكان

 8/3/1393 2 75 75 3 دکتر علي اکبر رضايي 21/2/1393 139687 39303002 پريودانتيكس ويژه دندانپزشكان 20
 8/3/1393 4 42 42 3 دکتر سيد عليرضا مروجي 30/11/1932 129605 182249306 کنفرانس علمي يک روزه آلزايمر 21
 هايکنفرانس ادواري موضوعات و چالش  22

 1/3/1393 1 27 27 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138005 182249308 دکتر عليرضا سليماني( کليه)شايع پزشكي  

 کنفرانس ادواري موضوعات و چالش هاي  23
 دکتر( آنفلونزا وکورونا ويروس)پزشكي شايع 

 زهرا سليماني 
 8/3/1393 1 22 22 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138006 182249308

 هايبيماري )کنفرانس ادواري سالمت مادران 24
 زيلوچيانخانم دکتر اعظم ( داخلي و بارداري 

 مقدم 

 دکتر سيد عليرضا مروجي 26/11/1392 138113 182249218
2 

60 60 1 24/3/93 

 هايکنفرانس ادواري موضوعات و چالش  25
 دکتر ( تازه هاي درمان ديابت)شايع پزشكي  

 شاديجعفر 

 دکتر عليرضا فرخيان  20/11/1932 138007 182249308
25/1 45 45 1 22/3/1393 

 28/3/1393 6 50 50 5/5 دکتر محمدرضا شريف 7/11/1392 130721 182249305 کنفرانس علمي يک روزه سل و کنترل آن 26

 29/3/1393 3 70 70 3 دكتر جعفر شادي 17/3/1393 143295 182249311 كنفرانس علمي يك روزه تازه هاي ديابت 27



 1393 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 
 شركت 
 كنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

کنفرانس علمي يک روزه مقاومت هاي ضد  28
 ميكروبي و تجويز منطقي آنتي بيوتيک

 5/4/1393 4 50 50 25/4 دکتر محمدرضا شريف 12/11/1392 130689 182249302

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  29
تشخيص و درمان هلي)هاي شايع پزشكي 

 رضويدکتر سيد محسن ( کوباکترپيلوري
 زاده 

 5/4/1393 1 20 20 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138008 182249308

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  30
سندرم تحريک بيش از ) هاي شايع پزشكي 

 دکتر فاطمه فروزان فرد( حد تخمدان
 19/4/93 1 23 23 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/92 138009 182249308

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  31
برخورد با اختالال)نحوه هاي شايع پزشكي 

 دکتر کبري شياسي (  ت رشد دربچه ها

 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138010 182249308
25/ 36 36 1 2/5/1393 

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان  32
 سوء مصرف مواد

 14/5/1393 1 20 20 25/1 دکتر فاطمه سادات قريشي 10/4/1393 144459 182249313

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  33
بيماري هاي شايع چشم )هاي شايع پزشكي 

 دکتر دادود آقادوست( 

 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138011 182249308
25/1 32 32 1 16/5/1393 

 23/5/1392 3 12 12 3 دکتر محمدرضا شريف 9/5/1392 130685 39312006 برنامه مدون اسهال و يبوست در اطفال 34

 اسهالي و ) سمينار بيماري هاي عفوني  35
 (تنفسي

 29/5/1393و / 28/5 11 90 90 12 دکتر محمدرضا شريف 7/11/1392 131061 192249301

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  36
 نارساييدرمان نوين )هاي شايع پزشكي 

 دکتر فريبا رايگان( قلبي  

 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138012 182249308
25/1 39 39 1 30/5/1393 

کنفرانس علمي يک روزه سياست هاي جدي 37
 د جمعيتي

 5/6/1393 4 31 31 75/3 دکتر سيد عليرضا مروجي 11/4/1392 144523 182249315

 هايکنفرانس علمي يک روزه سياست  38
 جديد جمعيتي 

 6/6/1393 4 30 30 75/3 دکتر سيد عليرضا مروجي 11/4/1393 144432 182249311

 12/6/93و  11/6 10 43 45 7 دکتر حسن افضلي 10/6/93 146555 192249311 سمينار تب مالت  39

 وكنفرانس علمي يك روزه پيشگيري  40
 درمان سوء مصرف مواد 

 11/6/93 1 13 13 25/1 دكتر فاطمه سادات قريشي 10/4/93 144541 182249313



 1393 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 
 شركت 
 كنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و  41
 دکترچالش هاي شايع پزشكي  

 عباس ارج 

1822493
08 

 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/92 138013
25/1 26 26 1 13/6/93 

 برنامه مدون بيماري هاي سيتم  42
 1در اطفال تنفسي 

3931200
9 

 13/6/93 5 12 12 3 دکتر محمدرضا شريف 9/5/92 130686

 بهداشتسمينار دو روزه طب و  43
 سالمندان 

1922493
03 

دکتر سيد عليرضا مرو 7/11/1392 129530
 جي

 20/6/93و  19/6 10 45 45 6

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و  44
اختالالت ) چالش هاي شايع پزشكي
دکتر زهرا  ( شايع روانپزشكي  اطفال
 سپهرمنش 

1822493
08 

 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/1393  
25/1 4 40 1 27/6/1393 

1822493 کنفرانس علمي يک روزه التور 45
04 

 27/6/1393 5 31 31 25/4 دکتر محمدرضا شريف 22/4/1393 130713

كنفرانس علمي ادواري روش شناسي  46
 در تحقيقات كاربردي

1822493
14 

 9/7/1393 1 - 1 5/1 دكتر مجتبي صحت 20/5/1393 143316

كنفرانس علمي ادواري موضوعات و  47
دكتر ر( سل)چالش هاي شايع پزشكي 

 هايضا رزاقي متخصص بيماري 
 عفوني  

1822493
08 

 10/7/1393 1 30 30 25/1 دكتر عليرضا فرخيان 8/11/1392 138015

برنامه مدون دارو درماني غدد درون  48
 ريز 

3930201
 10/7/1393 4 68 68 3 دكتر حميدرضا بنفشه 15/2/1393 138735 3

 برنامه مدون دارو درماني قلب   49
 عروق و 

3930200
 10/7/1393 4 64 66 3 دكتر حميدرضا بنفشه 15/2/1393 138740 6

 برنامه مدون دارودرماني اختالالت  50
 عصبي

3930201
 11/7/1393 4 65 65 3 دكتر حميدرضا بنفشه 15/2/1393 138743 4



 1393 ادامه سال

ردي ف
 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 

 كنندگانشركت 
 تعداد 

 گواهيدريافت 
 تعداد

 سخنران
 11/7/1393 4 63 63 3 دکتر حميدرضا بنفشه 15/2/1393 138745 39302015 برنامه مدون دارو درماني بيماري هاي عفوني 6

 درکنفرانس علمي ادواري روش شناسي  7
 تحقيقات کاربردي 

 16/7/93 1 1 1 5/1 دکتر مجتبي صحت 20/5/1393 146061 182249314

 برنامه مدون بيماري هاي تنفسي در اطفال  8
 سوختگي ژو 2

 17/7/1393 3 10 10 3 دکتر محمدرضا شريف 130687 130687 39312010

9 
 17/12/1392 137979 182249309 کنفرانس يک روزه احياي فلبي و ريوي

دکتر محسن اديب حاج باقر
 ي

6 46 43 5 24/7/1393 

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي  10
بيماري هاي شايع گوش حلق و )شايع پزشكي 

دکتر احمد يگانه مقدم  متخصص بيماري ها( بيني
 ي عفوني

 24/7/1393 1 26 26 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/1/1/1392 138016 182249308

 29/7/1393 7 120 120 6 دکتر زهرا سليماني 8/7/1393 147853 182249318 کنفرانس علمي يک روزه کورونا ويروس 11
 درمانکنفراني علمي ادواري پيشگيري و  13

 سوء مصرف مواد 
 8/7/1393 1 17 17 25/1 دکتر فاطمه سادات قريشي 10/4/1393 144542 182249313

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي  14
 دکتر معيري  متخصص ( کهير)شايع پزشكي 

 هاي پوستبيماري 
 8/8/1393 1 33 35 25/1 دکتر عليرضا قرخيان 20/11/1392 138017 182249308

 22/8/1393و  21/8 10 80 80 5/7 دکتر فريبا رايگان ECG 192249313 147035 7/8/1393سمينار  15
کنفرانس علمي ادواري روش شناسي در تحقيقا 16

 ت کاربردي
 21/8/1393 1 10 10 5/1 دکتر مجتبي صحت 20/5/1393 146063 182249314

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي  17
 تفسير گرافي قفسه سينه و  )شايع پزشكي 

 جديد تصوير برداري دکتر حميدرضا روشهاي 
 طاالري

 22/8/1393 1 30 30 25/1 دکتر عليرضا قرخيان 20/11/1392 138018 182249308

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان سوء م 18
 صرف مواد 

 24/8/1393 1 12 12 25/1 دکتر فاطمه سادات قريشي 10/4/1393 144543 182249313

 درکنفرانس علمي ادواري روش شناسي  19
 تحقيقات کاربردي 

 29/8/1393 1 10 10 5/1 دکتر مجتبي صحت 20/5/1393 146064 182249314

مفاهيم، تكنيک ها و روش ها)مقابله با اضطراب  20
 5/9/1393 3 50 55 3 دکتر عبداله اميدي 11/5/1393 145552 182249318 (ي نوين درمان هاي روان شناختي و دارويي

كنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي   21
 دكتر منصوره مومن   HIV ))شايع پزشكي 

 هروي
 6/9/1393 1 32 32 25/1 دكتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138019 182249308



 1393 ادامه سال

ف
ردي

شماره مجو كدبرنامه عنوان برنامه 
 ز

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
 كنندگانشركت 

 تعداد 
دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 كنفرانس علمي آموزش پرستاران  22
 در مراكز درمان سوء مصرف موادشاغل 

18224931
7 144940 30/4/1393 

 دكتر فاطمه سادات 
 قريشي

5/3 15 15 5 10/9/1393 

 سمينار بررسي مشكالت حقوق  23
 اي پزشكيحرفه 

19224930
13/9/139و  12/9 9 110 120 10 دكتر مجتبي صحت 10/4/1393 137901 5

3 
كنفرانس علمي ادواري روش شناسي در  24

 تحقيقات كاربردي
18224931

 13/9/1393 1 10 10 5/1 دكتر مجتبي صحت 20/5/1393 146065 4

19224930 1سميار زايمان فيزيولوژيك  25
17/9/139و  16/9 5 47 50 7 فرزانه صابري 15/4/1393 144529 7

3 
 وكنفرانس علمي ادواري موضوعات  26

ديس -كمردرد)چالش هاي شايع پزشكي  
 دكتر اسماعيل فخاريان ( كوپاتي

18224930
 20/9/1393 1 40 40 25/1 دكتر عليرضا فرخيان 20/11/1392 138020 8

كنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درما 27
 ن سوء مصرف مواد

18224931
3 

 ساداتدكتر فاطمه  10/4/1393 144544
 20/9/1393 2 18 18 25/1 قريشي 

سمينار دو روز تشخيص ودرمان آريتمي  28
 هاي قلبي

19224931
25/9/139و  24/9 7 55 55 5/7 دكتر فريبا رايگان  1/9/1393 146918 2

3 
اسها)سمينار دوروزه بيماري هاي عفوني  29

 (لي و تنفسي
19224930

2 
 دكتر محمدرضا   7/11/1392 131072

 10 90 90 12 شريف
27/9/139و 26/9

3 
كنفرانس علمي ادواري روش شناسي در  30

 تحقيقات كاربردي
18224931

 27/9/1393 1 10 10 5/1 دكتر مجتبي صحت 20/5/1393 146066 4

 4/10/1393 6 34 34 3 دكتر فريبا رايگان 16/6/1393 13124 39301015 ويژه پزشكان عمومي 1برنامه مدون داخلي  1

كنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش  2
نحوه برخورد با سندرم در)هاي شايع پزشكي

 دكتر كمال اصالت منش(دهاي مزمن

18224930
8 138021 

20/11/139
 دكتر عليرضا فرخيان 2

25/
1 23 23 1 4/10/1393 



 1393 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 
 كنندگانشركت 

 تعداد 
دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان سوء م 3
 صرف مواد

 9/10/1393 1 14 14 25/1 دکتر فاطمه سادات قريشي 10/4/1393 144545 182249313

کنفرانس علمي ادواري روش شناسي در تحقيقات  4
 کاربردي 

 11/10/1393 1 - - 5/1 دکتر مجتبي صحت  20/5/93 146067 182249314

5 
 15/10/93و  14/10 6 60 60 7 فرزانه صابري 22/4/93 144536 192249308    2سمينار زايمان فيزيولوژيک 

6 
 21/10/93و 20/10 2 19 19 10 دکتر مجتبي صحت 13/2/93 138063 292249302 کارگاه طب مبتني بر شواهد ويژه پزشكان 

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي  7
دکتر حسين م( و درمان آن  BPH) شايع پزشكي

 حمودي
 

 25/10/1393 1 27 27 25/1 دکتر عليرضا فرخيان  20/11/92 138022 182249308

سمينار دو روزه تشخيص و برخورد با سندرم هاي   8
 باليني  

 25/10/1393و 24/10 7 51 52 5/7 دکتر فريبا رايگان  24/9/1393 147052 192249314

کارگاه طب مبتني بر شواهد ويژه پرستاران، پراپزش 9
 کان و ماماها 

 28/10/1393و /27/10 2 30 30 10 دکتر مجتبي صحت  15/4/93 138083 292249301

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي  10
 2/11/1393 1 26 26 25/1 دکتر عليرضا فرخيان  20/11/92 138023 182249308 )شايع پزشكي 

 6/11/1393 11 6 6 3 دکتر نوشين سادات موسوي 4/9/93 150075 39306025 1برنامه مدون فصل پستان  11

کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري و درمان سوء  12
 مصرف مواد

 7/11/94 1 6 6 25/1 دکتر فاطمه سادات قريشي 10/4/93 144546 182249313

سمينار گروه درماني ويژه روانشناسان مراکز درما 13
 ن سوء مصرف مواد

 8/11/1393و 7/11 2 30 30 5/6 دکتر فاطمه سادات قريشي   6/7/93 147622 192249315

کنفرانس علمي ادواري روش شناسي در تحقيقات  14
 کاربردي 

 9/11/1393 1 - - 5/1 دکتر مجتبي صحت  20/5/93 146069 182249314

كارگاه آشنايي با اصول طراحي و اجراي آموزش     15
 باليني،گزارش صبحگاهي و آموزش سرپايي

 12/11/1393 2 27 27 5 دكتر سيد محسن رضوي زاده 6/11/93 152877 292249303



 1393 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز كدبرنامه عنوان برنامه 
 كنندگانشركت 

 تعداد 
دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

سمينار دو روزه گروه درماني ويژه روانشناسان  16
 مراکز درمان  سوء مصرف مواد

 8/11/1393و 7/11 2 30 30 5/6 دکتر فاطمه سادات قريشي 6/7/93 147622 192249315

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و جالش ها 17
ديابت در حاملگي خانم دکتر )ي شايع پزشكي 

 (الهه مصداقي نيا
 16/11/1392 1 19 19 25/1 دکتر عليرضا فرخيان 20/11/92 138024 182249308

 20/11/1393و 19/11 7 66 66 7 فرزانه صابري 23/4/93 144552 192249309  3سمينار زايمان فيزيولوژيک  18

 کنفرانس علمي ادواري روش شناسي در  19
 کاربردي تحقيقات 

 23/11/1393 1 - - 5/1 دکتر مجتبي صحت  20/5/93 146070 182249314

 کنفرانس علمي يک روزه ابوال و تب هاي  20
 دهندهخونيزي 

 30/11/1393 3 72 72 3 دکتر منصوره مومن هروي 24/9/93 149001 182249319

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش ها 21
 تب در کودکان دکتر )ي شايع پزشكي

 (شريفمحمدرضا 
 30/11/1393 1 17 17 25/1 دکتر عليرضا فرخيان  20/11/92 138025 182249308

کنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي داخلي و  22
 عليرضابيماري هاي عفوني دکتر ) جراحي 

 (باقري 
 4/12/1393 1 25 25 5/1 دکتر زهرا چيت سازبان  7/11/93 152335 182249320

کنفرانس علمي ادواري روش شناسي در تحقيقا 23
 ت کاربردي 

 7/12/1393 1 - - 5/1 دکتر مجتبي صحت  20/5/93 146071 182249314

 کنفرانس علمي يک روزه اصول مصاحبه  24
 انگيزشي 

 8/12/1393 2 32 32 4 دکتر فاطمه سادات قريشي  1/9/93 144812 182249319

 11/12/1393و 10/12 8 64 64 7 فرزانه صابري 23/4/93 144555 192249310 4سمينار زايمان فيزيولوژيک  25

کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش ها 26
 دکتر محسن ( تغذيه سالم )ي شايع پزشكي 

 زادهتقي 
 14/12/1393 1 21 21 25/1 دکتر عليرضا فرخيان  20/11/92 138026 182249308

 کنفرانس علمي ادوار اورژانس هاي داخلي  27
 دکتر سيده ليال (بيماري هاي قلبي)جراحي و 

 نژادحسيني 
 18/12/1393 1 16 16 5/1 دکتر زهرا چيت سازيان  11/7/93 153004 182249320

 دركنفرانس علمي ادواري روش شناسي  28
 تحقيقات كاربردي   

 21/12/1393 1 - - 5/1 دكتر مجتبي صحت  20/5/93 146072 182249314



1394سال   

ف
ردي

 شماره  کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

1 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

 شايع پزشكي با موضوع خارش خانم دکتر 
 ن طالييرضوا 

182249405 153670 16/12/93 
 دکتر عليرضا 

 فرخيان
1.25 22 21 1 20/1/1394 

 کنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي داخلي و  2
 با موضوع روانپزشكي دکتر محمد غياثوندجراحي 

182249320 153003 7/11/93 
 دکتر زهرا 

 سازيانچيت 
1.5 20 20 1 24/1/1394 

برنامه مدون ويژه داروسازان دارو  درماني زنان و  3
 زايمان

39302012 153079 13/11/93 
 دکتر حميدرضا 

 بنفشه
3 58 58 4 20/1/1394 

برنامه مدون ويژه داروسازان دارو درماني بيماري   4
 هاي گوارشي  

39302008 153098 13/11/93 
 دکتر حميدرضا 

 بنفشه 
3 58 58 4 20/1/1397 

 برنامه مدون ويژه داروسازان مباحث اجتماعي  5
 13/11/93 153102 39302003 3اي حرفه 

 حميدرضادکتر 
 بنفشه 

3 58 58 3 21/1/1394 

 13/1/93 153109 39302014 برنامه مدون ويژه داروسازان اختالالت عصبي  6
 دکتر حميد رضا 

 بنفشه 
3 58 58 4 21/1/1394 

7 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 
 شايع پزشكي با موضوع تجويز آنتي بيوتيک  ها 

 اطفال دکتر محمدرضا شريفدر 
182249405 154075 16/12/93 

 دکتر عليرضا 
 فرخيان

1.25 19 19 1 27/1/1394 

 برنامه مدون آماده کردن وپرکردن کانال و ابزارو  8
 جديد درمان دندانهاي تروماتيزهوسايل 

39303019 153399 2/12/93 
دکتر گلسا صالحي 

 مهر
3 68 68 1 27/1/94 

 27/1/94 1 67 67 3 دکتر مارال جعفري 2/12/93 153393 39303012 1برنامه مدون دندانپزشكي کودکان  9

 2/12/93 153417 39303002 برنامه مدون پريودانتيكس 10
 دکتر مسعود  

 شاهگل 
3 67 67 2 28/1/94 

 22/1/94 152360 182249401 کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي و جامعه  11
 دکتر افشين 

 احمدوند
1.25 5 5 1 30/1/94 

12 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 
 شايع پزشكي با موضوع پارکينسون دکتر ابراهيم 

 کوچكي
182249405 154076 16/12/93 

 دکتر عليرضا 
 فرخيان 

1.25 
14 14 1 3/2/94 

 2/12/93 153416 39303011   3برنامه مدون ترميمي  13
دکتر محمدحسين 

 سلطاني
3 77 77 1 3/2/94 

14 
 درمانبرنامه مدون مروري بر مراحل مختلف 

 ريشه   
39303017 153401 2/12/93 

دكتر گلسا صالحي 
 مهر 

3 76 76 1 3/2/94 



 1394سال  ادامه

ف
ردي

 شماره  کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 4/2/94 1 76 76 3 دکتر زهرا هاشم زاده  2/12/93 153408 39303001 برنامه مدون راديولوژي دهان و فک و صورت  15

 4/2/94 1 76 76 3 دکتر زهرا هاشم زاده  2/12/93 153413 39303004 برنامه مدون پاتولوژي دهان و فک و صورت  16

17 
 نوينکنفرانس علمي يک روزه تشخيص و درمان 

 سندرم حاد کرونري 
 10/2/94 8 43 43 4 دکتر حسن رجبي مقدم  5/12/93 152660 182249403

18 
com) کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه
munity and psychiatry 

 13/2/94 1 4 4 1.25 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155767 182249401

19 
 خون کنفرانس علمي يک روزه نظام مراقبت از 

 17/2/94 6 36 36 3.75 دکتر حسن احترام 5/11/93 152637 188249402 (هموويژالنس)

20 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي شايع 

 پزشكي با موضوع بررسي اختالل تست هاي دکتر 
 فخرالدين صدر  سيد 

 17/2/94 1 20 20 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154077 182249405

  
 کنفرانس علمي يک روزهبررسي روشهاي جديد 

 19/2/94         دکتر حسن حسني        قديم سلولي مولكولي در تحقيقات سلوليو 

 22/2/94 2 27 27 5 دکتر سيد عليرضا مروجي 7/2/94 156267 292249405 کارگاه خود مراقبتي در جوانان  21

 23/2/94 2 15 15 5 دکتر سيد عليرضا مروجي 7/2/94 156276 292249404 کارگاه خود مراقبتي در جوانان  22

 24/2/94و 23/2 8 118 118 10 دکتر محمدرضا شريف 7/11/93 152535 192249401 سمينار آشنايي با تاز ه هاي واکسيناسيون  23

24 
 کنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي داخلي و 

 جراحي 
 24/2/94 1 28 28 1.5 دکتر زهرا چيت سازيان 7/11/93 153005 182249320

25 
M کارگاه توانمند سازي اعضاء هيات علمي آزمون

iniCEX و DOPS 
292249401 155935 22/2/94 

دکتر سيد محسن رضوي زا
 ده 

5 28 28 2 30/2/94 

26 
کارگاه آشنايي با اصول طراحي و اجراي آموزش 

 باليني،گزارش صبحگاهي و آموزش سرپايي
292249402 155931 5/2/94 

دکتر سيد محسن رضوي زا
 ده

5 17 17 2 31/2/94 

27 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

  BAD NEWSشايع پزشكي موضوع 
 دکتر افشين احمدوند

 31/2/94 1 12 12 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154078 182249405

28 
 کنفرانس علمي يک روزه غربال گري و تشخيص 

 سرطان هاي زنانزودرس 
 31/2/94 11 63 63 3.25 دکتر زهرا واحدپور فرد 6/11/93 152716 182249404

29 
com) كنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه
munity and psychiatry 

 3/3/94 1 8 8 1.25 دكتر افشين احمدوند 22/1/94 155768 182249401



 1394سال  ادامه

ف
ردي

 شماره  کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 7/3/94و 6/3 11 62 62 8 دکتر مرضيه حيدرزاده  1/2/94 156892 192249409 سمينار دو روزه آسم و آلرژي  30

31 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

 شايع پزشكي با موضوع متوبوز  دکتر طيبه 
 آراني هاشمي 

 7/3/94 1 20 20 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154079 182249405

32 
 کارگاه آموزش پيشرفته استفاده از سوزن 

 خشک
 8/3/94 2 11 11 5 دکتر اميرمسعود عرب 5/3/94 156646 292249406

33 
کنفرانس علمي يک روزه بيماري هاي قلبي در 

 بارداري 
 11/3/94 5 33 33 3.5 دکتر  نرگس سادات رضوي  25/12/93 153828 182249410

34 
کنفرانس علمي يک روزه بيماري هاي قلبي در 

 بارداري 
 12/3/94 5 36 36 3.5 دکتر نرگس سادات رضوي 8/1/94 153827 182249409

35 
 کنفرانس علمي يک روزه طب سنتي در 

 بارداري
 19/3/94 3 48 48 3.75 دکتر سيد عليرضا مروجي  26/12/93 153706 182249407

36 
 کنفرانس علمي يک روزه طب سنتي در 

 بارداري
 20/3/94 3 26 26 3.75 دکتر سيد عليرضا مروجي  26/12/93 153694 182249408

 20/3/94 2 6 6 5 دکترسيد محسن رضوي زاده 17/3/94 158425 292249409 کارگاه آموزشي تدريس مبتني بر هوش هيجاني 37

 21/3/94و /20/3 9 56 56 7.5 دکتر مهدي رجبي  22/1/94 148741 192249408 ريوي -سمينار دوروزه احياي قلبي 38

39 
 درکنفرانس علمي ادواري روش شناسي 

 تحقيقات کاربردي 
 21/3/94 1 1 1 1.5 دکتر مجتبي صحت  20/5/93 146073 182249315

40 
c) کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه
ommunity and psychiatry 

 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155769 182249401
1.25 

11 11 1 24/3/94 

42 
 بيماريکنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي 

 هاي داخلي و جراحي 
 زهرا چيت سازيان 7/11/93 155769 182249320

1.5 
19 19 1 24/3/94 

43 
كنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

رهنمودهاي مهم تغذيه د شايع پزشكي با موضوع 
 ر ماه رمضان دكتر ذات اله عاصمي

 دكتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154079 182249405

1.25 

20 20 1 28/3/94 



1394ادامه سال   

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
کنندگانشرکت   

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

44 
 هايکنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش 

 اصول( تشخيص و درمان)1شايع پزشكي 
 آنتي بيوتيک تراپي دکتر عليرضا شريف 

 11/4/94 1 12 12 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154081 182249405

45 
 کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

 تغييرات جديد  ( تشخيص و درمان)1پزشكيشايع 
 فشارخون دکتر الهيار گالبچيگايدالين 

 25/4/94 1 23 23 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154082 182249405

 13/10/93 153171 192249404 )اسهالي و تنفسي)سمينار بيماري هاي عفوني  46
دکتر محمدرضا شر

 يف
 31/4/94و  30/4 8 50 50 12

47 

 هايکنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش 
درماتشخيص و ( تشخيص و درمان)1شايع پزشكي 

 ن
 هليكوباکترپيلوري دکتر سيد محسن رضوي زاده 

 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154083 182249405

1.25 

16 16 1 8/5/94 

48 
co) کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه

mmunity and psychiatry دکتر ا -سيگار
 بوالفض احيايي

 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155770 182249401
1.25 

8 8 1 11/5/94 

49 
co) کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه

mmunity and psychiatry  دک –اضطراب
 تر علي فيروزي زاده

 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155771 182249401
1.25 

2 2 1 25/5/94 

50 
کنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي بيماري هاي د

 بهبرخورد با بيماران مراجعه کننده  اخلي و جراحي
 دکتر رضا فروزانفرد –اورژانس  

182249320 153007 7/11/93 
دکتر زهرا چيت ساز

 يان 
1.5 12 12 1 26/5/94 

51 

 هايکنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش 
درمانهاي نوين ( تشخيص و درمان)1شايع پزشكي 

دکتر حميدرضا آرزه ( طبي و جراحي )سنگ کليه 
 گر

 5/6/94 1 12 12 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154085 182249405

 26/5/94 164223 39301056   1برنامه مدون طب کار  52
دکتر حميدرضا صا

 بري
3 35 35 1 7/6/94 

 26/5/94 164224 39301057 2برنامه مدون طب کار  53
دکتر حميدرضا صا

 بري
3 37 37 1 8/6/94 

 26/5/94 164227 39301058 3برنامه مدون طب كار  54
دكتر حميدرضا صا

 بري
3 36 36 1 9/6/94 



 1394ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 شرکت

کنندگان   

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 10/6/94 1 35 35 3 دکتر حميدرضا صابري 26/5/94 164228 39301059 4برنامه مدون طب کار  55

 11/6/94 1 32 32 3 دکتر حميدرضا صابري 26/5/94 164273 39301060 5برنامه مدون طب کار  56

57 
کنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي بيماري ها

 دکتر پايش همودينامک ي داخلي و جراحي
 محمد مهدوي پناه 

 11/6/94 1 2 2 1.5 دکتر زهرا چيت سازيان  7/11/93 153008 182249320

58 
 فارماکولوژيکنگره بين المللي فيزيولوژي و 

 ايران 
 30 123 123 10.5 دکتر محمود سالمي  10/6/94 153577 1101921

/20/6لغايت  15/6/94
94 

59 
کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

نحوه برخورد ( تشخيص و درمان)1شايع پزشكي
 با آنمي دکتر مجيد احساني 

 19/6/94 1 9 9 1.25 دکتر عليرضا فرخيان  16/12/93 154086 182249405

 26/6/94 2 5 5 3 دکتر محمدرضا شريف 18/1/94 130684 39312023   4برنامه مدون بيماري هاي عفوني در اطفال  60

61 
کنفرانس علمي ادواري اورژانس هاي بيماري ها

ي داخلي و جراحي مسموميت هاي دارويي دکتر 
 مهشيد منوري

 26/6/94 1 3 3 1.5 دکتر زهرا چيت سازيان  7/11/93 153009 182249320

 كارگاه تغذيه در ديابت  62
29224941

 1/7/94و  31/6/94 3 11 11 10 دكتر محسن تقي زاده 20/4/94 162787 0

63 

 كنفرانس هاي علمي ادواري روانپزشكي 
community and psychi(جامعه  ژو

atry)  

  

18224940
 5/7/94 1 8 8 25/1 دكتر افشين احمدوند 22/1/94 155772 1

 9/7/94 3 30 30 3 دکتر محمدرضا شريف 14/5/94 130683 39312022 (3)بيماريهاي عفوني در اطفال 64

 دكتر عبداله اميدي 28/5/94 147491 11015164 كنگره موج سوم رفتار درماني شناختي 65
12-5/8
-6-5/3 

36 36 11 
17/7لغايت  15/7/94

/94 



 1394ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 شرکت 
 کنندگان

 تعداد 
گواهيدريافت   

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

66 
کنفرانس علمي يک روزه مقاومت هاي ضد ميكروبي 

 و تجويز منطقي آنتي بيوتيک
 23/7/94 3 87 87 6 دکتر حميدرضا بنفشه 3/3/94 15446 182249413

67 

c(کنفرانس هاي علمي ادواري روانپزشكي و جامعه 

ommunity and psychiatry)  

  

 26/7/94 1 8 8 1.25 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155772 182249401

68 
 کنفرانس علمي يک روزه نحوه برخورد با 

 هايپرليپدمي
 30/7/94 1 9 9 1.5 دکتر عليرضا فرخيان 21/7/94 167477 182249418

 6 53 53 12 دکتر محمدرضا شريف 27/2/94 153247 192249405 (اسهالي و تنفسي)سمينار بيماري هاي عفوني  69
30/7/9لغايت  29/7/94

4 

 4/8/94 1 14 14 1.5 فاطمه سادات قريشي 18/7/94 166885 182249415 کنفرانس ادواري پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد 70

 4/8/94 نفر 1 تفر 2 نفر2 1.5 دکتر ليال غفور 14/7/94 166846 182249416 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 71

 2/3/94 157021 29224943 کارگاه روش هاي آموزش باليني 72
دکتر منصوره مومن هرو

 6/8/94 نفر 3 نفر 3 نفر 3 5 ي

73 
 کنفرانس علمي ادواري موضوعات و چالش هاي 

 (تشخيص و درمان)1پزشكيشايع 
 7/8/94 نفر 1 نفر 9 نفر 9 1.25 دکتر عليرضا فر خيان 16/12/93 154084 182249405

74 
 کنفرانس علمي يک روزه تشخيص و برخورد با 

 هيپرليپدمي
 7/8/94 نفر 6 نفر 17 نفر 17 25/3 دکتر عليرضا فرخيان 13/5/94 154066 182249412

 11/8/94 نفر 1 نفر 4 نفر 4 1.5 دکتر ليال غفور 14/7/94 167210 182249416 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 75

76 
تشخيص و درمان هيپوتيروئيدي  –کارگاه غربالگري 

 pku نوزادان و
29224948 157652 19/7/94 

دکتر سيد عليرضا مروج
 12/8/94 نفر 4 نفر 18 نفر 18 3-4-5 ي

 13/8/94 نفر 6 نفر 38 نفر 38 3.5 منصوره مومن هروي 14/2/94 153963 182249411 کنفرانس علمي يک روزه عفونت و حاملگي 77

78 
 در   MS كنفرانس علمي يك روزه يافته هاي

 پرتوشناسي
 14/8/94 تفر 1 نفر 5 نفر 5 1.5 دكتر حميدرضا طاالري 11/8/94 168405 182249427



 1394ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 شرکت 
 کنندگان

 تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 11/8/94 167900 182249422 کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي لوپوس 79
دکتر کمال اصالت من

 14/8/94 نفر 10 نفر 12 نفر 12 2-3 ش

80 
comm) کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه

unity and psychiatry) 
 17/8/94 نفر 1 نفر 7 نفر 7 1.25 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155774 182249401

81 
 تشخيص و درمان هيپوتيروئيدي  –کارگاه غربالگري 

 pku ونوزادان 
29224947 157585 21/7/94 

دکتر سيد عليرضا مر
 وجي

 19/8/94 نفر 4 نفر 21 نفر21 5-4-3

 20/8/94 نفر 1 نفر 12 نفر 12 1.5 فاطمه سادات قريشي 18/7/94 167392 182249415 کنفرانس ادواري پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد 82

 21/8/94لغايت  20/8/94 نفر 3 نفر 10 نفر 10 10 دکتر محسن تغي زاده 13/4/94 162795 292249411 کارگاه تغذيه و بيماري هاي قلب و عروق 83

 21/8/94 نفر 3 نفر100 نفر100 5 دکتر جعفر شادي 14/7/94 166949 182249417 کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي نوين ديابت 84

 25/8/94 نفر 1 نفر 10 نفر 10 1.5 دکتر ليال غفور 14/7/94 167211 182249416 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 85

 23/8/94 168683 182249430 کنفرانس عملي يک روزه پاپ اسمير 86
دکتر زهرا واحد پور 

 فرد
 27/8/94 نفر 1 نفر 15 نفر 15 1.25

 3/9/94 نفر 4 نفر 13 نفر 13 5 دکتر افشين احمدوند 14/7/94 164770 292249414 کارگاه اختالالت شايع روانپزشكي 87

 4/9/94 نفر 1 نفر 3 نفر 3 1-1.25 دکتر سيد علي مسعود 19/8/94 168524 182249431 کتفرانس علمي يک روزه تشنج 88

89 
کنفرانس علمي يک روزه بيماري هاي دريچه اي قلب و 

 روش هاي نوين درمان
182249414 158524 3/3/94 

دکتر نرگس سادات ر
 ضوي

 5/9/94 نفر 6 نفر 12 نفر 12 3.5

90 
comm) کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه

unity and psychiatry) 
 8/9/94 نفر 1 نفر 8 نفر 8 1.25 دکتر افشين احمدوند 22/1/94 155775 182249401

 9/9/94 نفر 1 نفر 8 نفر 8 1.5 دکتر ليال غفور 14/7/94 167212 182249416 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 91

 18/7/94 167393 182249415 كنفرانس ادواري پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد 92
دكتر فاطمه سادات  

 قريشي
 16/9/94 تشكيل نشد 1.5



 1394ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 شرکت 
 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 کارگاه اختالالت شايع روانپزشكي 92
29224941

 17/9/94 نفر 4 نفر 20 نفر 20 5 دکتر افشين احمدوند 14/6/94 167393 3

 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 93
18224941

 23/9/94 تشكيل نشد 1.5 دکتر ليال غفور 14/7/94 167213 6

 سمينار آشنايي با تازه هاي واکسيناسيون 94
19224940

 نفر10 117 117 10 دکتر محمدرضا شريف 7/11/93 152556 2
26/9لغايت  25/9/94

/94 

95 
 كنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در جامعه

(community and psychiatry) 

18224940
 29/9/94 نفر 1 6 6 1.25 دكتر افشين احمدوند 22/1/94 155776 1

 كارگاه حمايت هاي رواني در باليا 96
29224941

 3/10/1394 3 28 28 5 دكتر افشين احمدوند 30/6/94 164779 2

97 
کنفرانس علمي يک روزه تستهاي آزمايشگاهي 

 در بيماريهاي مفصلي

18224942
 6/10/94 1 9 9 1-1.5 دکتر بتول زماني 23/9/94 167987 3

 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 98
18224941

 7/10/94 2 6 6 1.5 دکتر ليال غفور 14/7/94 167214 6

 MS کنفرانس علمي يک روزه 99
18224942

 10/10/94 8 38 38 3-4 دکتر سيد علي مسعود 16/8/94 168329 8

 کنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي زانو 100
18224943

3 169313 7/10/94 
 دکتر غالمرضا  

 خسروي
1.25-1 2  2 1 10/10/94 

101 
 پاتولوژيکنفرانس علمي يک روزه 

 سندرم هاي سوء جذب 

18224943
 15/10/94 1 4 4 1.25 دکتر حسن احترام 5/10/94 169671 5

 سمينار آشنايي با تازه هاي واكسيناسيون 102
19224940

 8 50 50 10 دكتر محمدرضا شريف 7/11/93 152568 3
لغايت   16/10/1394

17/10/1394 



 1394ادامه سال 

ف
ردي

 

 شماره  کدبرنامه عنوان برنامه
 مجوز

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
 شرکت 
 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

اجرايتاريخ   
برنامه   

103 

 كنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در 

community and psychiatry) جامعه

) 

 20/10/94 تشكیل نشده است دكتر احمدوند 22/1/94 155777 182249401

 21/10/94 1 7 7 1.5 دكتر لیال غفور 14/7/94 167215 182249416 كنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 104

 22/10/94 1 4 4 1.25 دكتر مهدي برهانی 30/9/94 170576 182249432 کنفرانس علمي ادواری مبانی طب سنتی 105

 نفر 1 120 120 12 دكتر احمد  صفري 26/12/94 154153 192249407 سمینار احیاي نوزادان 106
24/1لغایت  23/10/94

0/94 

 24/10/94 1 1 1 1.25 دكتر مهدي برهانی 30/9/94 169195 182249432 کنفرانس علمي ادواری مبانی طب سنتی 107

 27/10/94 8   15 3-3.75 زهرا سلیمانی 28/7/94 167030 182249421 كنفرانس علمي یك روزه كورونا ویروس 108

 29/10/94 1 1 1 1.25 دكتر مهدي برهانی 30/9/94 170577 182249432 کنفرانس علمي ادواری مبانی طب سنتی 109

110 
 کنفرانس ادواری پیشگیري و درمان 

 مصرف موادسوء 
182249415 167394 18/7/94 

 ساداتدكتر فاطمه 
 قریشی 

1.5 8 8 1 29/10/94 

 5/11/94 برگزار نشد 1.5 دكترلیال غفور 14/7/94 167216 182249416 كنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 111

112 
 عفونيسمینار بیماري هاي 

 (اسهالي و تنفسي) 

113 

 كنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در 

community and psychiatry) جامعه

) 

182249401 155778 22/1/94 
دكتر افشین احمدون

 11/11/94 1 10 10 1.25 د

114 
كارگاه تغییرات ژنتیکی، بیوشیمیایي و با

 فتي در بیماران مبتال به واریكوسل
 دكتر حسن حسنی 28/10/94 171455 292249418

15-11-
8 5 5 7 

15/1لغایت  13/11/94
1/94 



118 
كنفرانس ادواري پيشگيري و درمان سوء 

 مصرف مواد

1822494
15 

167395 18/7/94 
دكتر فاطمه سادات 

 قريشي
1.5 12 12 1 19/11/94 

 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 119
1822494

16 
 19/11/94 برگزار نشد 1.5 دکترليال غفور 14/7/94 167217

120 

 کنفرانس علمي ادواري روانپزشكي در 
community and psych) جامعه

iatry) 

1822494
01 

155779 22/1/94 
دکتر افشين احمدون

 2/12/94 نفر 1 10 10 1.25 د

 کنفرانس علمي ادواري جراحي عمومي 121
1822494

16 
 3/12/94 تشكيل نشد 1.5 دکترليال غفور 14/7/94 167218

122 
کنفرانس علمي يكروزه تغذيه درماني در 

 بيماريهاي قلبي عروقي

1822494
25 

 13/12/94 1 7 7 1.5 دکتر محسن تقي  17/9/94 168099

123 
 درمانكنفرانس ادواري پيشگيري و 

 سوء مصرف مواد 

1822494
15 

167396 18/7/94 
دكتر فاطمه سادات 

 قريشي
1.5     1 22/12/94 

 1394ادامه سال 

ف
ردي

 شماره  کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
 شرکت 
 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

تاريخ اجراي 
 برنامه

115 
 روزهکنفرانس علمي يک 

 مشكالت شايع گردن 
 14/11/94 2 4 4 1.25/1 دکتر اسماعيل فخاريان 12/11/94 171759 182249436

116 
سمينار دوروزه پيشگيري و درمان 

 8 20 20 40 دکتر روح اله دهقاني 15/7/94 166620  192249410 گزش جانوران زهري
لغايت  14/11/94

15/11/94 

117 
کنفرانس ادواري پيشگيري و درمان 

 سوء مصرف مواد
 19/11/94 1 12 12 1.5 دکتر فاطمه سادات قريشي 18/7/94 167395 182249415



1395 سال  

ف
ردي

 

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 25/1/95صبح  3 - 3 3 دکترعليرضا عابد 17/1/95 173176 39302013 دارو درماني غدد درون ريز 1

 25/1/95عصر  2 54 54 3 دکترعليرضا عابد 17/1/95 173177 39302016 دارو درماني سرطان و بيماريهاي خوني 2

 1/2/95صبح  3 57 57 3 دکترعليرضا عابد 18/1/95 173173 39302006 دارو درماني بيماريهاي قلب و عروق 3

 1/2/95عصر  1 - - 3 دکترعليرضا عابد 18/1/95 173175 39302011 دارو درماني درد و اختالالت روماتوئيدي 4

 7/2/95 1 13 13 1.25 دکتر زهرا واحدي پور 18/12/94 173186 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 5

 7/2/95 1 4 4 1.25 دکتر مهدي برهاني 30/9/94 170578 182249432 کنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 6

 10/2/95 3 30 30 3.5 دکتر مسعود گلشاه 9/1/95 173444 182249503 کنفرانس علمي يک روزه ايمپلنت 7

 18/8/94 168551 182249429 کنفرانس علمي يک روزه شكم حاد 8
طاهريندکتر حسين 
 ساج

1.25 14 14 1 9/2/95 

 14/2/95 1 7 7 1.25 دکتر مهدي برهاني 30/9/94 170579 182249432 کنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 9

 19/2/95 1 2 2 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 175248 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 10

 21/1/95 174336 292249502 کارگاه کنترل عفونت بيمارستاني 11
مومنهرودکتر منصوره 

 19/2/95 5 29 29 5 ي

 21/2/95 1 3 3 1.25 دكتر مهدي برهاني 30/9/94 170580 182249432 كنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 12



   1395 ادامه سال

ف
ردي

 شماره کدبرنامه عنوان برنامه 
مجوز   

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز
کنندگانشرکت   

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ
اجراي برنامه   

13 
 هايکنفرانس علمي يک روزه بيماري 

 چشم 
 23/2/95 1 14 14 1-1.25 دکتر آقادوست 30/9/94 169314 182249434

14 
 کنفرانس علمي ادواري جامعه و 

 روانسالمت 
 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176715 182249509

1.5 9 9 1 26/2/95 

15 
 کنفرانس علمي ادواري جامعه و 

 روانسالمت 
 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176716 182249509

 27/2/95 جهت رزيدنت ها 1.5

16 
 کنفرانس علمي ادواري مباني طب 

 سنتي
 دکتر مهدي برهاني 30/9/94 170581 182249432

1.25 5 5 1 28/2/95 

17 
 بيماريهايکنفرانس علمي ادواري 

 زنان و زايمان 
 دکتر زهرا واحدي پور فرد 18/12/94 173789 182249504

1.25 
17 17 1 28/2/95 

18 
 کنفرانس علمي يک روزه برخورد با 

 پنوموني
 دکتر رضا رزاقي 7/10/94 168246 182249426

1.5-1-75
%/ 

10 10 1 30/2/95 

19 
 مدون دارو درماني درد و اختالالت 

 2/3/95 3 54 54 5 دکتر عليرضا عابد 30/1/95 175617  39302011 روماتوئيدي

 3/3/95 3 55 55 5 دکتر عليرضا عابد 1/2/95 175540  39302013 دارو درماني غدد درون ريز 20

21 
 طبکنفرانس علمي ادواري مباني 

 سنتي 
 4/3/95 1 3 3 1.25 دکتر مهدي برهاني 30/9/94 170582 182249432

22 
 هايکنفرانس علمي يک روزه عفونت 

 دستگاه تنفس 
 دکتر محمد علي صبا 25/8/94 167092 182249420

3.75-2.75
-2-1.25 

55 55 8 5/3/95 

 دکتر منصوره مومن هروي 8/2/95 173299 182249508 کنفرانس علمي يک روزه هپاتيت 23
3.75-2.75

-2 61 61 6 8/3/95 



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد تعداد دريافت گواهي
 سخنران

 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 24
18224950

9 
 9/3/95 1 4 4 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176717

 کنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 25
18224943

2 
 11/3/95 1 7 7 1.25 دکتر مهدي برهاني 30/9/94 170583

26 
 هايکنفرانس علمي يک روزه تازه 

 هاي اتوايميونبيماري  

18224950
 12/3/95 6 34 34 2.5 -3.5 دکتر احمد پيروزمند 26/2/95 173821 7

 کنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 27
18224943

2 
 دکتر مهدي برهاني 30/9/94 170584

1.25 6 6 1 18/3/95 

28 
 بيماريهايکنفرانس علمي ادواري 

 زايمانزنان و  

18224950
4 173790 18/12/94 

 واحديدکتر زهرا 
 پور فرد 

1.25 13 13 1 18/3/95 

 كنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 29
18224943

2 
 دكتر مهدي برهاني 30/9/94 170585

1.25 11 11 1 25/3/95 

 كنفرانس علمي ادواري مباني طب سنتي 30
18224943

2 
 1/4/95 1 11 11 1.25 دكتر مهدي برهاني 30/9/94 170586

 8/4/95 1 19 19 1.25 دکتر زهرا واحدي پور 18/12/94 173792 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 31

 27/4/95 تشكيل نشد 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176718 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 32

 29/4/95 1 19 19 1.25 دکتر زهرا واحدي پور 18/12/94 173792 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 33

 12 78 78 4.75-6.75 دکتر فريبا رايگان 16/1/95 173530 182249501 سمينار تشخيص و درمان فشارخون باال 34
/30/4لغايت  29/4/95

95 

 كنفرانس علمي يك روزه استرس 35
18224942

4 
 31/4/95 برگزار نشد 1.5 دكتر عبداله اميدي 4/9/94 168070



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تاريخ  شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

 تعداد  امتياز دبيرعلمي
 شرکت

کنندگان   

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

36 
کنفرانس علمي يک روزه تشخيص و درمان آريتمي هاي 

 شايع قلبي
 6/5/95 6 44 44 2 -3.75 دکتر فريبا رايگان 5/2/95 173611 182249506

 13/5/95 5 46 46 3.5 امير حسين احسني 11/2/95 175881 182249511 کنفرانس علمي يک روزه سينوزيت 37

 14/2/95 176719 182249509 کفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 38
دکتر افشين احمدون

 د
1.5 11 11 1 17/5/95 

 18/12/94 173793 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 39
دکتر زهرا واحدي 

 پور
1.25 21 21 1 19/5/95 

 14/2/95 176720 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 40
دکتر افشين احمدون

 د
1.5 12 12 1 7/6/95 

 18/12/94 173794 182249504 كنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان   41
دکتر زهرا واحد پو

 ر
1.25 21 21 1 9/6/95 

 26/5/95 181906 182249513 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع در کودکان 42
دکتر محمدرضا شر

 يف
1.5 12 12 1 11/6/95 

 14/2/95 176721 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 43
دکتر افشين احمدون

 د
 11/6/95 تشكيل نشد 1.5

 26/5/95 182044 182249513 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع مغز واعصاب  44
دکتر سيد علي مسع

 ود
 18/6/95 تشكيل نشد 1.5

 1/7/95 1 4 4 1.5 دکتر زهرا سليماني 14/6/95 182307 182249513 کنفرانس هاي علمي ادواري مروري بر بيماري هاي عفوني 45

 18/12/94 173795 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 46
دکتر زهرا واحد پو

 ر
1.25 22 22 1 6/7/95 

1برنامه مدون ترميمي  47  7/7/95 1 78 78 4 دکتر رها صالحي  27/5/95 181938 39303009 

 1 109 109 5/8-12 دکتر احمد صفري 26/5/95 181788 192249502 سمينار احياء نوزادان 48
8لغايت  7/7/95

/7/95 



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت  
 کنندگان

 تعداد تعداد دريافت گواهي
 سخنران

2)بيماريهاي دهان و دندان  49  8/7/95 1 71 71 4 دکتر سميه مزارعي 26/5/95 181954 39303015 (

 9/7/95 2 77 77 5 دکتر مهران صفايي 31/5/95 181953 39303001 راديولوژي دهان و فک و صورت 50

2)دندانپزشكي کودکان 51  10/7/95 1 68 68 4 دکتر مسعود گلشاه 1/6/95 181749 39303013 (

4پروتزهاي دنداني 52  39303025 181957 26/5/95 
 دکتر محمد هادي 

 تيموري
4 77 77 1 12/7/95 

2)اصول تشخيص و درمانهاي ارتودنسي 53 ) 39303029 181956 31/5/95 
سعادتسيدمرتضي   

مصطفوي   
4 74 74 1 13/7/95 

54 
آشنائي با بيماريهاي فک وصورت (4)جراحي   

جراحي دندانپزشكيدر   
 14/7/95 1 72 72 4 دکتر مسعود گلشاه 1/6/95 181752 39303008

 14/7/95 1 18 18 1.25-1.5 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 182450 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 55

56 
 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع 

کودکاندر   
 15/7/95 1 10 10 1.25-1.5 دکتر محمدرضا شريف 24/5/95 182272 182249513

57 
حوادث +تشخيص در اندودانتيكس آماده کردن کانال

 ابزار و وسايل جديد
 15/7/95 2 75 75 4 دگتر گلسا صالحي مهر 26/5/95 181758 39303020

 15/7/95 5 48 48 2-3-4 سيد محسن رضوي زاده 15/6/95 177614 182249513 کنفرانس علمي يک روزه کبد چرب 58

 27/7/95 1 19 19 1.25 دکتر زهرا واحد پور  18/12/94 173796 182249504 نفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 59

60 
كنفرانس هاي علمي ادواري پيشگيري و درمان سوء  

 مصرف مواد
182249513 182277 15/6/95 

 دكتر فاطمه  سادات 
 قريشي

1.5-1.25 22 22 1 27/7/95 



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
کنندگانشرکت   

 تعداد تعداد دريافت گواهي
 سخنران

 28/7/95 1 13 13 1.25-1.5 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 183537 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 61

62 
روزه خونريزي هاي 0کنفرانس علمي يک   

 گوارشي
 29/7/95 4 49 49 3-4 دکتر عباس ارج 18/5/95 177736 182249513

63 
کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع مغز 

 و اعصاب
 29/7/95 1 7 7 1.25-1.5 دکتر سيد علي مسعود 26/5/95 182289 182249513

 2/8/95 1 13 13 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176722 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 64

 5/8/95 1 28 28 1.25-1.5 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 183538 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 65

 39303002 پريودانتيكس 66
 

181528 
 3 75 75 8 دکتر مسعود گلشاه 27/5/95

8/8/9لغايت  7/8/95
5 

67 
کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع در 

 کودکان
 12/8/95 1 6 6 1.25-1.5 دکتر محمدرضا شريف 24/5/95 182273 182249513

 12/8/95 1 15 15 1.25-1.5 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 183538 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 68

 13/8/95 1 52 52 3-4 دکتر مهدي برهاني 15/6/95 173512 292249501 کنفرانس علمي يک روزه شناسايي طب سنتي 69

70 
 کنفرانس علمي يک روزه نظام مراقبت از 

هموويژيالنس)خون  ) 
 13/8/95 6 22 22 3.25-4.5 دکتر حسن احترام  1/8/95 185783 182249524

71 
کنفرانس هاي علمي ادواري پيشگيري و درمان 

 سوء مصرف مواد
182249513 183099 15/6/95 

 دکتر فاطمه  سادات 
 قريشي

1.5-1.25 8 8 1 18/8/95 

 18/8/95 1 16 16 1.25 دکتر زهرا واحد پور  18/12/94 173797 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 72



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد تعداد دريافت گواهي
 سخنران

 18/8/95 1 8 8 1.25-1.5 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 183540 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 73

74 
هايکنفرانس هاي علمي ادواري مروري بر بيماري   

عفوني   
 20/8/95 1 4 4 1.5 دکتر زهرا سليماني 14/6/95 183009 182249513

 20/8/95 7 65 65 4.25 دکتر طيبه هاشمي آراني 19/2/95 176647 182249513 کنفرانس علمي يک روزه اورژانس هاي مامايي 75

 25/8/95 1 21 21 25/1-5/1 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 183541 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 76

 27/8/95 8 41 41 2-4 دکتر بتول زماني 31/5/95 173787 182249507 کنفرانس علمي يک روزه بيماري آرتريت روماتوئيد 77

 2/9/95 1 14 14 25/1-5/1 دکتر حميدرضا بنفشه 27/6/95 183542 182249523 کنفرانس علمي ادواري مطالعات اعتياد 78

79 
 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع 

و اعصابمغز   
 4/9/95 1 11 11 25/1-5/1 دکتر سيد علي مسعود 26/5/95 182290 182249513

80 
ازکنفرانس علمي يک روزه پيشگيري   

سوء مصرف الكل   
 4/9/95 5 46 46 75/3 دکتر سيد عليرضا مروجي 29/8/95 185632 182249525

 11/9/95 1 22 22 5 دکتر نگين مسعودي علوي 29/8/95 186417 292249507 کارگاه آموزشي روش هاي آموزش باليني 81

82 
 کنفرانس هاي علمي ادواري پيشگيري و درمان 

مصرف موادسوء   
182249513 183100 15/6/95 

 دکتر فاطمه  سادات 
 قريشي

1.5-1.25 15 15 1 16/9/95 

 16/9/95 1 15 15 1.25 دکتر زهرا واحد پور  18/12/94 173798 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 83

84 
 كنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع 

كودكاندر   
 18/9/95 1 4 4 1.25-1.5 دكتر محمدرضا شريف 24/5/95 182274 182249513



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد تعداد دريافت گواهي
 سخنران

85 
 کنفرانس علمي يک روزه اصول تجويز منطقي 

آنتي بيوتيک هاداروهاي   
   18/9/95 5 92 92 6 دکتر حميدرضا بنفشه 13/9/95 186693 182249527

86 
 کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي نوين تشخيص 

درمان تومور هاي مغزيو   
 دکتر اسماعيل فخاريان 29/8/95 186601 182249526

4.5-3.25-2.2
5 

20 20 7 18/9/95 

 21/9/95 7 31 31 3-4 دکتر منصوره مومن هروي 5/5/95 179309 182249513 کنفرانس علمي يک روزه بيماريهاي مشترک انسان و حيوان 87

 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176723 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 88

تا ثبت نام قبلي و تائيد شد برگزار ش 4
د ولي ليست اسامي ارسال نشده است و  

 متوجه شديم   25/10/95در تاريخ 

21/9/95 

 25/9/95لغايت  24/9/95 5 73 73 7.25-7.5 دکتر حميدرضا بنفشه 15/9/95 186746 192249505 سمينار علمي آشنايي با داروهاي گياهي 90

 2/10/95 1 2 2 1.5 دکتر زهرا سليماني 14/6/95 183010 182249513 کنفرانس هاي علمي ادواري مروري بر بيماري هاي عفوني 91

ريوي –کنفرانس علمي يک روزه احياي قلبي  92  2/10/95 7 53 53 6 دکتر مهدي رجبي   24/9/95 186772 182249528 

 2/10/95 5 17 17 5 دکتر سيد عليرضا مروجي 24/9/95 186126 186126 کارگاه آموزشي اختالالت شايع روانپزشكي 93

 7/10/95لغايت 6/10/95 2 25 25 7-10 دکتر مجتبي صحت 28/2/95 177285 292249503 کارگاه پزشكي مبتني بر شواهد 94

 7/10/95 1 15 15 1.25 دکتر زهرا واحد پور  18/12/94 173799 182249504 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي زنان و زايمان 95

96 
 کنفرانس هاي علمي ادواري پيشگيري و درمان 

مصرف موادسوء   
 7/10/95 1 15 15 1.25-1.5 دکتر فاطمه  سادات قريشي 15/6/95 183101 182249513

 12/10/95 1 8 8 1.5 دكتر افشين احمدوند 14/2/95 176724 182249509 كنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 97



 1395 ادامه سال

ف
ردي

 تعداد  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت 
 کنندگان

 تعداد تعداد دريافت گواهي
 سخنران

98 
 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع 

و اعصابمغز   
 10/95/.16 1 9 9 1.25-1.5 دکتر سيد علي مسعود 26/5/95 182291 182249513

 16/10/95 5 23 23 5 دکتر افشين احمدوند 24/9/95 186132 292249506 کارگاه آموزشي اختالالت شايع روانپزشكي 99

100 
 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع 

کودکاندر   
 23/10/95 1 9 9 1.25-1.5 دکتر محمدرضا شريف 24/5/95 182275 182249513

 1 110 110 12 دکتر احمد صفري 6/6/95 182508 192249503 سمينار احياء نوزادان 101
30/10لغايت  29/10/95

/95 

 3/11/95 1 6 6 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176725 182249509 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 102

103 
جامعهسمينار علمي قوانين و حقوق حرفه اي   

پزشكي   
 10 122 122 12 دکتر مجتبي صحت 6/10/95 186664 192249506

5/11/9لغايت  4/11/95
5 

104 
هايکنفرانس هاي علمي ادواري مروري بر بيماري   

عفوني   
 7/11/95 1 2 2 1.5 دکتر زهرا سليماني 14/6/95 183011 182249513

 30/3/95 17779 182249513 کنفرانس علمي يک روزه چاقي 105
 دکتر سيد محسن 

زادهرضوي   
4-3 52 52 7 7/11/95 

106 
 کنفرانس هاي علمي ادواري پيشگيري و درمان 

مصرف موادسوء   
182249513 183102 15/6/95 

 دکتر فاطمه  سادات 
 قريشي

1.5-1.25 8 8 1 12/11/95 

 2 24 24 7-10 دکتر مجتبي  صحت 28/2/95 177198 292249504 کارگاه پزشكي مبتني بر شواهد 107
14/11لغايت  13/11/95

/95 

108 
مغزکنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع   

و اعصاب   
 14/11/95 1 14 14 1.25-1.5 دکتر سيد علي مسعود 26/5/95 182292 182249513

109 
 كنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع در 

 كودكان
 21/11/95 1 7 7 1.25-1.5 دكتر محمدرضا شريف 24/5/95 182276 182249513



 1395 ادامه سال

ردي ف
 شماره  کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز
 تاريخ

مجوز   

 تعداد  امتياز دبيرعلمي
کنندگانشرکت   

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

110 
 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت 

 روان

1822495
09 

 24/11/95 1 6 6 5/1 دکتر افشين احمدوند 14/2/95 176726

11 
، بنيادي کنفرانس علمي يک روزه سلولهاي 

 کاربردها، پتانسيل ها و چشم اندازها
1822495

29 
 دکتر منصوره صميمي 29/9/95 186808

4.25-
3-2.2

5 
96 

9
6 

8 28/11/95 

112 
 کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي 

مغز و اعصابشايع   

1822495
13 

 دکتر سيد علي مسعود 26/5/95 182293
5/1-25

/1 
 28/11/95 برگزار نشد

113 
 کنفرانس علمي يک روزه پارکينسون و 

غير طبيعيحرکتهاي   

1822495
30 

187101 
23/11/

95 
 دکتر ابراهيم کوچكي

3.5-2.
5 

31 31 6 5/12/95 

114 
 کنفرانس هاي علمي ادواري پيشگيري و 

سوء مصرف مواددرمان   

1822495
13 

183103 15/6/95 
دکتر فاطمه  سادات قر

 يشي
1.5-1.

25 
14 14 1 15/12/95 

115 
 كنفرانس هاي علمي ادواري مروري 

بيماري هاي عفونيبر   

1822495
13 

 19/12/95 1 6 6 1.5 دكتر زهرا سليماني 14/6/95 183012



 1396ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

1 
 مديريتکنفرانس علمي يک روزه ترياژ و 

 بحران 
 24/1/96 7 38 38 3-4 دکتر محمد افشار 3/12/95 189779 182249601

 27/1/96 1 6 6 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 191777 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 2

 31/1/96 3 118 118 6 دکتر محمد افشار 1/12/95 188087 182249602 کنفرانس علمي يک روزه اخالق حرفه اي 3

 23/11/95 186419 292249508 کارگاه فرآيند پرستاري 4
دکتر نگين مسعودي علو

 7/2/96 2 30 30 5 ي

5 
 سمينار داروهاي گياهي در درمان سندروم 

 متابوليک
 دکتر محسن تقي زاده 20/1/96 191940 192249601

7.5-5.2
5 73 73 4 

/21لغايت  20/2/96
2/96 

 24/2/96 1 14 14 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193271 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 6

7 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان 

 و زايمان
 2/3/96 1 17 17 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 194660 182249608

8 
 هايکنفرانس علمي يک روزه تاثير فعاليت 

 بدني بر مغز 
 4/3/96 5 36 36 2.25-3 دکتر  اسماعيل فخاريان  16/2/96 195110 182249609

9 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان 

 و زايمان
 9/3/96 1 17 17 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 16/2/96 195176 182249608

10 
کنفرانس هاي علمي ادواري مروري بر بيمار

 ي هاي عفوني
 11/3/96 برگزار نشد 1.5 زهرا سليماني 14/6/95 183013 182249513

11 
کنفرانس هاي علمي ادواري بيماريهاي شايع 

 مغز و اعصاب
 18/3/96 1 12 12 1-1.25 دکتر سيد علي مسعود 26/5/96 182293 182249513

12 
كنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان 

 و زايمان
 30/3/96 1 17 17 1.5 دكتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 195177 182249608



 1396ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 دکتر مجيد مظفري 9/3/96 195307 182249610 (1)کنفرانس علمي يک روزه اختالل تيروئيد  13
3-2.25-

1.5 
35 35 2 8/4/96 

 11/4/96 1 21 21 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193272 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 14

 12/4/96 6 24 24 3 دکتر حسن افضلي 31/2/96 196005 182249614 کنفرانس علمي يک روزه عفونتهاي گوارشي 15

 15/5/96 7 77 77 6 دکتر مهدي رجبي مقدم 17/11/95 188319 182249603 ريوي –کنفرانس علمي يک روزه احياي قلبي  16

17 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و 

 زايمان
 20/4/96 1 17 17 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 195178 182249608

 دکتر مجيد مظفري 20/3/96 195376 182249611 (2)کنفرانس علمي يک روزه اختالل تيروئيد  18
3-2.25-

1.5 
39 39 3 22/4/96 

19 
کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان سوء 

 مصرف مواد
 1/5/96 1 20 20 1 -1.25 فاطمه سادات قريشي 13/2/96 194579 182249607

 دکتر مجيد مظفري 195479 9/3/96 182249612 (3)کنفرانس علمي يک روزه اختالل تيروئيد  20
3-2.25-

1.5 
32 32 4 4/5/96 

 8/5/96 1 12 12 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193273 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 21

22 
 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع 

 و زايمانزنان 
 10/5/96 1 25 25 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 195179 182249608

23 
 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان 

 مصرف موادسوء 
 15/5/96 1 17 17 1 -1.25 فاطمه سادات قريشي 13/2/96 195275 182249607

 29/5/96 1 11 11 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193274 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 24

25 
 كنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع 

 و زايمانزنان 
 31/5/96 1 20 20 1.5 دكتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 195180 182249608



 1396ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شر امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
کت کنند

 گان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

26 
  ECG نرمال)1صول الكتروکارديوگرافي 

 الكتروکارديوگرافي وتكنيک 
 1/6/1396 2 46 46 4 دکتر محسن تقدسي 15/5/96 202856                 3931110110

27 
طب فشاري در  ) کارگاه کاربرد اوريكولوتراپي 

 در زنان و مامايي( گوش 
 8/6/96لغايت  7/6/96 2 30 30 10 فرزانه صابري 24/6/96 195865 292249601

 13/6/96 6 27 27 2.25-3 دکتر حسن افضلي 24/3/96 196009 182249622 کنفرانس علمي يک روزه عفونتهاي تنفسي 28

29 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و 

 زايمان
182249608 195181 11/2/96 

 پوردکتر زهرا واحدي 
 فرد 

1.5 22 22 1 21/6/96 

 30/6/96 9 37 37 1.75-2.5-3 دکتر مهدي خيران 20/3/96 195372 182249613 کنفرانس علمي يک روزه سكته حاد مغزي 30

 13/7/96 2 32 32 4 محسن اديب حاج باقري  21/6/96 203609 331110182 پرستار و طب مكمل و جايگزين 31

 16/7/96 1 17 17 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193275 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 32

33 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و 

 زايمان
 18/7/96 1 18 18 1.5 دکتر زهرا واحدي فرد 11/2/96 195182 182249608

34 
سومين سمينار سراسري موج سوم رفتار درمان 

 شناختي با تأکيد بر بيماريهاي روان تني
 دکتر عبداله اميدي  31/2/96 195216 192249602

6.25- 4.5-  
3.25 

65 65 9 
/20/7لغايت  19/7/96

96 

 25/7/96 4 62 62 1.5-2.25-3 دکتر زهرا سليماني 24/3/96 196014 182249623 کنفرانس علمي يک روزه عفونتهاي بيمارستاني 35

36 
 تشخيص)2مدون اصول الكتروکارديوگرافي 

 (آريتمي هاي سينوسي و دهليزي 
 27/7/96 2 70 70 4 دکتر محسن تقدسي 17/5/96 203011 331110111

37 
 تومورهايكنفرانس علمي يك روزه 

 سر و گردن 
182249606 183781 11/2/96 

 كريمياندكتر علي 
 طاهري 

3.5-2.5 26 26 7 27/7/96 



 1396ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

38 
کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان سوء 

 مصرف مواد
182249607 195276 13/2/96 

 ساداتدکتر فاطمه 
 قريشي 

1.5 31 31 2 30/7/96 

39 
کنفرانس علمي يک روزه اصول تجويز منطقي 

 داروهاي آنتي بيوتيک ها
 4/8/96 4 58 58 3.75 دکتر حميدرضا بنفشه 13/4/96 193831 182249617

 19/11/95 186421 292249509 کارگاه مراقبت هاي تسكيني 40
 دکتر نگين مسعودي 

 علوي
5 30 30 2 4/8/96 

 7/8/96 1 12 12 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193276 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 41

42 
 شايعکنفرانس علمي ادواري بيماريهاي 

 زنان و زايمان 
 9/8/96 1 21 21 1.5 دکتر زهرا واحد پور  11/2/96 195183 182249608

43 
کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي تشخيص و

 درمان استئوپروز
 دکتر کمال اصالت منش 17/3/96 194851 182249615

3.5-2.5
-1.75 

53 53 7 11/8/96 

44 
کنفرانس علمي يک روزه خدمات داروئي در 

 11/8/96 2 63 63 3 دکتر حميدرضا بنفشه 30/7/96 196921 182249626 (2)بيماران بستري و سرپايي

 11/8/96 2 37 37 4 دکتر محسن تقدسي 16/5/96 203013 331110152 (هموويژالنس)کاربرد خون و مشتقات آن  45

46 
کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان سوء 

 مصرف مواد
 14/8/96 1     1.5 فاطمه سادات قريشي 13/2/96 195277 182249607

 17/8/96 5 27 27 3 دکتر رضا رزاقي 13/3/96 196236 182249618 کنفرانس علمي يک روزه عفونتهاي نسج نرم 47

 24/8/96 3 45 45 4 دکتر عليرضا عابد 30/7/96 191982 39302007 دارودرماني اختالالت تنفسي 48

49 
تشخيص آريتمي )3اصول الكتروكارديوگرافي 

 (هاي گره دهليزي بطني و بطني
 24/8/96 2 50 50 4 دكتر محسن تقدسي 17/5/96 203012 331110112



 1396ادامه سال 

ف
ردي

تعداد ش امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
رکت کن
 ندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 3/8/96 205602 292249603 کارگاه مراقبت از بيماران ديابتي 50
 دکتر سيد عليرضا 

 مروجي
5 30 30 5 25/8/96 

51 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و 

 زايمان
 30/8/96 1 19 19 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 195184 182249608

 1/9/96 2 42 42 4 دکتر عليرضا عابد 30/7/96 191969 39302013 دارو درماني غدد درون ريز 52

53 
کنفرانس علمي يک روزه نسل جديد داروهاي 

 ضد انعقاد در درمان بيماريهاي قلب و عروق
 2/9/96 برگزار نشد 2-3-4 دکتر الهيار گالبچي 14/8/96 207547 182249632

 2/9/96 3 47 47 2.25-3 دکتر منصوره صميمي 27/1/96 194062 182249605 کنفرانس علمي يک روزه مادر و جنين 54

 3/8/96 205603 292249604 کارگاه مراقبت از بيماران ديابتي 55
 عليرضادکتر سيد 

 مروجي 
5 30 30 5 2/9/96 

 2/9/96 1 19 19 4 دکتر منصور ديانتي 17/5/96 205881 331110139 براي بزرگساالنCPR اقدامات اوليه 56

57 
 بررسي سالمت در سيستم قلبي عروقي 

 تنفسيو 
 4/9/96 1 15 15 4 دکتر محسن تقدسي 3/7/96 203018 331110016

 5/9/96 1 10 10 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193277 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 58

59 
کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري بيماريهاي  

 30/8/96 209555 182249634 1داخلي در بارداري 
 دکتر سيد عليرضا 

 مروجي
3 18 18 3 7/9/96 

 9/9/96 2 6 6 5 دکتر علي صابر 26/7/96 206853 292249602 کارگاه اخالق حرفه اي در پزشكي 60

61 
كنفرانس علمي يك روزه درمان سوء مصرف 

 مواد افيوني با داروهاي آگونيست
182249633 209445 8/9/96 

 ساداتدكتر فاطمه 
 قريشي 

3.5 84 84 3 9/9/96 



 1396ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 9/9/96 7 95 95 3 دکتر مهدي شاعري 20/2/96 196694 182249623 کنفرانس علمي يک روزه تروماي چشم 62

63 
تفسير تغييرات گازهاي خوني در اختالالت 

 تنفسي و متابوليک
 9/9/96 2 28 28 4 دکتر محسن تقدسي 24/5/96 203019 331110089

64 
 داروئيکنفرانس علمي يک روزه خدمات 

 9/9/96 3 68 68 3 دکتر حميدرضا بنفشه 1/8/96 196923 182249627 (3)در بيماران بستري و سرپايي  

 18/9/96 برگزار نشد           مفهوم مرگ و مراحل روياروئي با ان 65

 18/9/96 7 3 3 8 دکتر زهرا ميداني 5/9/96 207908 292249605 کارگاه ثبت بيماري و پيامدهاي سالمت 66

67 
 درمانکنفرانس علمي ادواري پيشگيري و 

 سوء مصرف مواد 
182249607 195278 13/2/96 

 دکتر فاطمه سادات 
 قريشي

1-1.25 17 17 1 19/9/96 

68 
 شايعکنفرانس علمي ادواري بيماريهاي 

 زنان و زايمان 
 21/9/96 1 18 18 1.5 دکتر زهرا ميداني 11/2/96 195185 182249608

69 
 کنفرانس علمي يک روزه داروهاي شايع 

 درمان بيماريهاي عفونيدر 
 21/9/96 5 33 33 3 دکتر عليرضا شريف 17/3/96 196243 182249619

70 
کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري بيماريهاي  

 21/9/96 3 19 19 3 دکتر سيد عليرضا مرجي 30/8/96 209540 182249634 1داخلي در بارداري 

 22/9/96 3 51 51 4 دکتر عليرضا عابد 30/7/96 191843 39302009 دارو درماني اختالالت کليه و مجاري ادراري 71

72 
کنفرانس علمي يک روزه نظام مراقبت از خون 

 (هموويژيالنس)
 23/9/96 6 87 87 3-4.25 دکتر حسن احترام 21/8/96 209457 182249636

 23/7/96 206310 331110001 نياز هاي اساسي انسان 73
دکتر محسن اديب حاج 

 باقري
4 24 24 2 23/9/96 

 3/10/96 1 13 13 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/01/96 193278 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 74

 6/10/96 2 40 40 4 دكتر عليرضا عابدي 3/7/96 19983 39302014 دارو درماني اختالالت عصبي 75



 1396ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

76 
 کنفرانس علمي يک روزه خدمات داروئي 

 7/10/96 2 64 64 3 دکتر حميدرضا بنفشه 1/8/396 196926 182249628 (4)بيماران بستري و سرپايي در 

77 
کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي بيماري هاي 

 اتوايميون درنورولوژي
 7/10/96 6 51 51 2.25-3 دکتر سيد علي مسعود 24/3/96 196501 182249624

 6/6/96 203601 331110013 مدون حقوق و قوانين پرستاري 78
دکتر محسن اديب حاج 

 باقري
4 51 51 2 7/10/96 

79 
 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع 

 و زايمانزنان 
 12/10/96 1 22 22 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 11/2/96 195186 182249608

80 
کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي تشخيص و 

 درمان سرطان هاي زنان
 14/10/96 5 48 48 2.75-3.75 دکتر زهرا واحدپور فرد 28/6/96 201980 182249631

 14/10/96 4 38 38 4 دکتر ندا مير باقر 16/7/96 205948 331110073 مدون اورژانس هاي ارتوپدي 81

 28/5/96 203636 331110012 مفهوم پژوهش و عملكرد مبتني بر شواهد 82
دکتر محسن اديب حاج 

 باقري
4 18 18 1 21/10/96 

83 
CP کنفرانس علمي يک روزه آموزش ييشرفته

R 
 21/10/96 4 25 25 3.5 دکتر مهرداد مهديان 26/9/96 210070 182249637

 26/10/96   48 48 3 دکتر حسن افضلي 13/3/96 196249 182249620 کنفرانس علمي يک روزه هپاتيت 84

85 
 داروئيکنفرانس علمي يک روزه خدمات 

 28/10/96 1 50 50 3 دکتر حسن افضلي 1/8/96 196927 182249629 (5)در بيماران بستري و سرپايي  

 1/11/96 1 13 13 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193279 182249604 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 86

 5/11/96 1 24 24 4 دکتر نگين مسعودي علوي 15/7/96 204260 331110104   1)مدون کنترل عفونت 87

88 
 كنفرانس علمي يك روزه كنترل عفونت 

 دندانپزشكيدر 
 6/11/96 3 36 36 3.75 دكتر مهران صفايي 16/10/96 212534 182249638



 1396ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

89 
 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري 

 درمان سوء مصرف موادو 

18224960
7 195280 13/2/96 

دکتر فاطمه سادات  
 قريشي 

1.25 26 26 1 15/11/96 

 اخالق پرستاري 90
33111001

4 203613 6/6/96 
 اديبدکتر محسن 

 حاج باقري 
4 22 22 2 19/11/96 

91 
 )سمينار علمي مفصل تمپورومنديبوالر

TMJ) (1) 

19224960
 3 48 48 8 دکتر مسعود گلشاه 7/11/96 211806 3

2لغايت  19/11/96
0/11/96 

92 
 کارگاه ارزيابي و درمان اختالالت  

 روان در مراقبت هاي اوليهسالمت 

29224960
8 213399 

11/11/9
 24/11/96 3 30 30 5 دکتر افشين احمدوند 6

93 
 ويژهکارگاه پزشكي مبتني بر شواهد 

 پرستاران و پيراپزشكان 

29224960
6 212971 

23/10/9
 24/11/96 2 29 29 5 دکتر مجتبي صحت 6

94 
کنفرانس علمي يک روزه خدمات دارو

 (6)ئي در بيماران بستري و سرپايي 
18224963

0 196930 2/8/96 
 حميدرضادکتر 

 بنفشه 
3 49 49 3 26/11/96 

95 
)سمينار علمي مفصل تمپورومنديبوالر

TMJ) (2) 

19224960
 2 49 49 8 دكتر مسعود گلشاه 7/11/96 211811 4

2لغايت  26/11/96
7/11/96 



 1396ادامه سال 

ف
ردي

 تعداد امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز کدبرنامه عنوان برنامه 
شرکت    

 کنندگان

 تعداد 
 دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

96 
 کارگاه ارزيابي و درمان اختالالت  

 روان در مراقبت هاي اوليهسالمت 

29224960
9 213393 

11/11/9
 28/11/96 3 8 8 5 دکتر افشين احمدوند 6

97 
 کنفرانس علمي ادواري جامعه و  

 روانسالمت 

18224960
 29/11/96 1 14 14 1.5 دکتر افشين احمدوند 14/1/96 193280 4

 مدون مديريت استرس 98
33111006

2 204256 15/7/96 
دکتر نگين مسعودي 

 علوي
4 29 29 2 3/12/96 

99 
کنفرانس علمي يک روزه خدمات دارو

 (1)ئي در بيماران بستري و سرپايي 

18224962
5 196919 1/8/96 

 دکتر حميدرضا 

 بنفشه
3 43 43 2 3/12/96 

100 
 کنفرانس علمي يک روزه عفونت  

 خاصدربيماران 

18224961
6 196181 17/3/96 

دکتر منصوره مومن 
 هروي

3 33 33 4 6/12/96 

101 
 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و 

 سوء مصرف مواددرمان 

18224960
7 195279 13/2/96 

دکتر فاطمه سادات  
 قريشي

1.5 14 14 1 6/12/96 

102 
 کارگاه پزشكي مبتني بر شواهد ويژه 

 پزشكان

29224960
7 212962 

23/10/9
 2 30 30 10 دکتر مجتبي صحت 6

1لغايت  16/12/96
7/12/96 

103 
 (CPR )ريوي -كارگاه احياء قلبي 

 پايه وپيشرفته

29224961
0 213992 

17/11/9
 18/12/96 6 24 24 5 دكتر محمد افشار 6



1397سال   

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز عنوان برنامه 
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 نوينکنفرانس علمي يک روزه روش هاي  1

 مراقبت در ديابت 
 23/1/97 3 13 13 3 دکتر محمد افشار 1396/11/23 214215

 30/1/97 5 33 33 3.5 دکتر زهره طبسي 1397/01/19 215521 کنفرانس علمي يک روزه اختالت کف لگن 2

 2/2/97 1 7 7 1.5 دکتر افشين احمدوند 397/02/01 215237 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 3

4 
کنفرانس علمي يک روزه مديريت فضا و درمان 

 هاي پالپي دندانهاي شيري و مختلط
 6/2/97 2 44 44 3.75 دکتر آمنه تقديسي 1396/12/08 214711

 1396/07/16 204711 (تنظيمات اوليه)1کاربرد دستگاه تهويه مكانيكي  5
 دکتر نگين مسعودي 

 علوي
4 17 17 2 6/2/97 

 9/2/97 1 8 8 1.5 دکتر افشين احمدوند 1397/02/01 214719 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 6

اصول پيشگيري بيمار"کنفرانس علمي يک روزه  7
 1396/11/24 212045 "2يهاي داخلي در بارداري 

دکتر سيد عليرضا مروج
 16/2/97 5 24 24 4 ي

اصول پيشگيري بيمار"کنفرانس علمي يک روزه  8
 1396/11/24 212051 "2يهاي داخلي در بارداري 

 عليرضادکتر سيد 

 مروجي 
4 32 32 4 18/2/97 

9 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و زا

 يمان
 18/2/97 1 18 18 1.5 دکتر زهرا واحد پور 1397/01/19 215243

10 
 باروريکنفرانس علمي يک روزه حفظ 

 با روش انجماد و پيوند تخمدان 
 20/2/97 6 39 39 2.5 -3.5 دکتر طاهره مازوچي 1396/12/06 213764

 1396/10/12 212083 مفهوم مرگ و مراحل روياروئي با ان 11
 دکتر نگين مسعودي 

 علوي
2 8 8 2 20/2/97 

 23/2/97 1 7 7 1.25 دكتر افشين احمدوند 1397/02/01 217420 كنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 12



 1397ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شر امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز عنوان برنامه 
کت کنند

 گان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

13 
 شايعکنفرانس علمي ادواري بيماريهاي 

 زنان و زايمان 
 8/3/97 1 17 17 1.5 دکتر زهرا واحدپور 397/01/19 216548

14 
 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع 

 و زايمانزنان 
 29/3/97 1 12 12 1.5 دکتر زهرا واحدپور 1397/01/19 216549

15 
 تشخيصکنفرانس علمي يک روزه تازه هاي 

 و درمان کانسر پروستات 
 31/3/97 4 30 30 3.75 دکتر مجيد احساني 397/02/10 213802

 3/4/97 1 9 9 1.25 دکتر افشين احمدوند 1397/02/01 217421 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 16

17 
 کارگاه روش هاي هورمونال پيشگيري از 

 و مديريت عوارض آنبارداري 
 6/4/97 3 28 28 5 دکتر زهرا سوکي 1397/02/05 216311

 1397/03/02 217785 کنفرانس علمي يک روزه پيشگيري ازديابت 18
دکتر سيد عليرضا مروج

 7/4/97 4 56 56 3.75 ي

19 
کنفرانس علمي يک روزه مسايل شايع در پزشكي 

 7/4/97 4 22 22 3.75 دکتر افشين احمدوند 397/02/23 215817 (2)قانوني 

 7/4/97 2 22 22 4 محسن اديب حاج باقري 1396/08/16 203604 (1)بيمار-مهارت هاي ارتباط پرستار 20

 1397/02/29 217760 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان اعتياد 21
 دکتر فاطمه سادات 

 قريشي
1.5 13 13 1 10/4/97 

 14/4/97 1 14 14 1.5 دکتر سيد رامين مدني 1397/02/17 217786 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع کودکان 22

23 
، اصول اوليه CBCT کنفرانس علمي يک روزه

 و کاربرد
 15/4/97 2 44 44 3.5 دکتر مهران صفائي 396/12/26 215614

24 
 شايعکنفرانس علمي ادواري بيماريهاي 

 زنان و زايمان 
 19/4/97 1 16 16 1.5 دکتر زهرا واحد پور 1397/01/19 21550

25 
پيشگيري )كنفرانس علمي يك روزه ارتودنسي 

 (و مداخله
214794 1397/02/0 

 مرتضيدكترر سيد 

 سعادت مصطفوي 
3.5 39 39 2 22/4/97 



 1397ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز عنوان برنامه 
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 24/4/97 برگزار نشد 1.25 دکتر افشين احمدوند 397/02/01 214722 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 26

27 
 اندودانتيكسکنفرانس علمي يک روزه 

 (ProTaper اصول استفاده از فايل هاي روتاري)
 28/4/97 1 41 41 3.75 دکتر محمد مهدي دباغ /1397/02 214860

28 
کنفرانس علمي يک روزه تازه هاي تشخيص و درما

 کانسر برست;ن 
 دکتر مجيد احساني 1397/03/02 218251

3.75-2.7
5 40 40 6 31/4/97 

29 
 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع 

 و زايمانزنان 
 9/5/97 1 21 21 1.5 دکتر زهرا واحدي پور 19/1/97 216551

 11/5/97 1 13 13 1.5 دکتر سيد  رامين مدني 17/2/97 218518 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع کودکان 30

 14/5/97 1 10 10 1.5 دکتر افشين احمدي 1/2/97 217423 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 31

 21/5/97 1 19 19 1.5 دکتر فاطمه سادات قريشي 29/2/96 219330 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان اعتياد 32

33 
 پزشكيکنفرانس علمي يک روزه مسايل شايع در 

 دکتر مجتبي صحت 25/4/97 215815 (1)قانوني  
3.75- 2.7

5 29 29 4 24/5/97 

34 
کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و زايما

 30/5/97 1 18 18 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 1/1/97 216552 ن

 4/6/97 1 7 7 1.25 دکتر افشين احمدوند 1/2/97 217424 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 35

 11/6/97 1 11 11 1.5 دکتر فاطمه سادات قريشي 29/2/97 219331 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان اعتياد 36

 15/6/97 1 15 15 1.5 سيد رامين مدني 17/2/97 218519 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع کودکان 37

 29/2/97 219332 كنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان اعتياد 38
 ساداتدكتر فاطمه 

 قريشي 
1.5 16 16 1 18/6/97 



 1397ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شر امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز عنوان برنامه 
کت کنند

 گان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

39 
 شايعکنفرانس علمي ادواري بيماريهاي 

 زنان و زايمان 
 20/6/97 1 19 19 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 19/1/97 216553

40 
 اندودانتيكسکنفرانس علمي يک روزه 

 درمان مجدد غير جراحي)
 21/6/97 1 32 32 3.5 گلسا صالحي مهر 22/2/97 214865

 26/6/97 1 17 17 5 دکتر علي صابر 11/6/97 224237 اي جامعه پزشكي¬کارگاه تعهّدات و رفتار حرفه 41

 27/6/97 2 10 10 5 دکتر زهرا کريميان طاهر 30/5/97 224199 کارگاه مشاوره مامايي در نازايي 42

 5/7/97 1 10 10 1.5 دکتر رامين فرهادي 17/2/97 218520 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع کودکان 43

 8/7/97 1 7 7 1.25 دکتر افشين احمدوند 1/2/97 217425 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 44

 10/7/97 2 30 30 5 دکتر علي صابر 11/6/97 224257 1کارگاه اخالق پزشكي جامعه پزشكي  45

 11/7/97 3 29 29 3.5 دکتر سوسن رحيميان 22/2/97 216561 کنفرانس علمي يک روزه تروما 46

 12/7/97 2 23 23 8.75 دکتر حيمدرضا طاالري 30/5/97 224427 سمينار سونوگرافي داپلر 47

 18/7/97 6 22 22 3.75 دکتر راضيه اقتصادي 11/6/97 224102 کنفرانس علمي يک روزه مسموميتهاي شايع 48

49 
 کنفرانس علمي يک روزه جراحي دندان هاي 

 عقل
214980 5/2/97 

 سيددکتر امير ساالر 

 يا حسين 
3.5 28 28 2 25/7/97 

 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 50
217426 

  
 29/7/97 1 13 13 1.5 دکتر افشين احمدوند 1/2/97

51 
كنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و 

 زايمان
 1/8/97 1 18 18 1.5 دكتر زهرا واحدي پور 19/1/97 216555



 1397ادامه سال 

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز عنوان برنامه 
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 4/8/97لغايت  3/8/97 20 20 20 10 دکتر حميدرضا طاالري HRCT 224699 14/7/97 سمينار سونوگرافي زنان و 52

 3/8/97 1 12 12 1.5 دکتر رامين مدني 16/2/97 218521 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع کودکان 53

 29/2/97 219333 کنفرانس علمي ادواري پيشگيري و درمان اعتياد 54
 ساداتدکتر فاطمه 

 قريشي 
1.5 15 15 1 13/8/97 

55 
 کنفرانس علمي يک روزه درمان هاي ترميمي 

 زيباييو 
 13/8/97 2 35 35 3.75 دکتر ماه مريخ 5/2/97 215018

 20/8/97 1 7 7 1.5 دکتر افشين احمدوند 1/2/1397 217427 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 56

57 
 شايعکنفرانس علمي ادواري بيماريهاي 

 زنان و زايمان 
 22/8/97 1 22 22 1.5 دکتر زهرا واحد پور  19/1/1397 216556

 23/8/97 6 30 30 4 دکتر  راضيه اقتصادي 11/6/1397 224533 کارگاه ترياژ 58

59 
 کنفرانس علمي يک روزه شناخت و درمان 

 اطراف ايمپلنتبيماريهاي 
 23/8/97 2 30 30 3.5 دکتر آناهيتا آزادي 18/2/1397 21882

60 
 خونکنفرانس علمي يک روزه نظام مراقبت از 

 (هموويژيالنس) 
 24/8/97 5 100 100 3-4.25 دکتر حسن احترام 23/2/97 214697

61 
 نقشکنفرانس علمي يک روزه 

 micro RNA دربيماري هاي خود ايمني 
 دکتر احمد پيروزمند 19/8/97 224587

3.75-2.7
5 11 11 3 28/8/97 

 دکتر افشين احمدوند 29/2/97 217158 شناختي –سمينار بازتواني رواني اجتماعي  62
7.25-5.2

5 117 117   
1/8/9لغايت  30/8/97

7 

 8/9/97 1 13 13 1.5 دکتر سيد رامين مدني 17/2/97 228522 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع کودکان 63

 13/9/98 2 30 30 5 دكتر علي صابر 12/8/97 226973 كارگاه اخالق پزشكي جامعه پزشكي 64



 1397سال ادامه 

ف
ردي

تعداد شرکت  امتياز دبيرعلمي تاريخ مجوز شماره مجوز عنوان برنامه 
 کنندگان

تعداد دريافت 
 گواهي

 تعداد
 سخنران

 تاريخ اجراي برنامه

 13/9/97 1 19 19 1.5 دکتر زهرا واحد پور 19/1/97 216557 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و زايمان 65

66 
 سمينار تصويربرداري سيستم اعصاب و دستگاه 

 گوارش
 3 17 17 10 دکتر حميدرضا طاالري 27/6/97 224732

16/9/9لغايت  15/9/97
7 

 21/9/97 7 30 30 5 دکتر راضيه اقتصادي AHA 224660 10/6/97 بر اساس CPR کارگاه 67

 25/9/97 1 12 12 1.5 دکتر افشين احمدوند 1/2/97 217428 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 68

 28/9/97 7 30 30 3.75 دکتر حسن رجبي مقدم 28/8/97 228732 کنفرانس علمي يک روزه اورژانس هاي قلب و عروق 69

70 
 کنفرانس علمي يک روزه پزشكي هسته اي و 

 آنکاربردهاي 
 29/9/97 3 24 24 4 دکتر حامد شايگان 3/9/97 228983

 5/10/97 5 67 67 4 دکتر عليرضا عابد 13/8/1397 226533 (1)حرفه اي  –مدون مباحث اجتماعي  71

 11/10/97 1 21 21 1.5 دکتر زهرا واحد پور فرد 19/1/1397 216558 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و زايمان 72

 11/10/97 1 30 30 5 دکتر علي صابر 14/9/1397 227586 اي جامعه پزشكي¬کارگاه تعهّدات و رفتار حرفه 73

 12/10/97 3 63 63 4 دکتر عليرضا عابد 29/8/97 226883 مدون دارو درماني بيماريهاي قلب و عروق 74

 16/10/97 1 11 11 1.5 دکتر افشين احمدوند 1/2/97 217429 کنفرانس علمي ادواري جامعه و سالمت روان 75

 19/10/97 2 20 20 3.75 دکتر حنيف اله بخشي 1/3/97 216559 کنفرانس علمي يک روزه پروتزهاي متكي بر ايمپلنت 76

 دکتر غزاله مشكدانيان 7/5/97 222543 مسئلهيادگيري مبتني بر حل  PBL کارگاه 77
5-3.5-2.

5-1.5 
6 6 2 22/10/97 

 25/10/97 1 24 24 1.5 دکتر زهرا واحد پور  19/1/1397 216554 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع زنان و زايمان 78

 27/10/97 1     1.5 دکتر مهدي خيران 15/10/1397 228843 کنفرانس علمي ادواري بيماريهاي شايع نورولوژي 79

 8/10/1397 229096 سمينار تصوير برداري در بيماريهاي كبد 80
 دكتر سيد محمد حسين  

 طباطبايي
10     2 27/10/97 



وم  دااگشنه رد اترخی       15/11/97اعتباربخشی  مرکزآموزش مدا



وم  بازدید  هیات ارزیاب دااگشنه از مراکز آموزش مدا
 بازدید کننده  تاریخ بازدید  عنوان مرکز

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 23/11/97 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

 مرکز تحقیقات گوارش و کبد   

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 24/11/97

 مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی  

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 24/11/97

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 1/12/97 مرکز تحقیقات طب سنتی

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 1/12/97 مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 2/12/97 مرکز تحقیقات اختالالت خواب

  دکتر سید رامین مدنی، سید محسن میری 2/12/97 مرکز تحقیقات پژوهشکده محیط زیست



نجمن اهی علمی و ابسته
وم دااگشنه بقیه اهلل و ا  بازدید  هیات ارزیاب دااگشنه از مراکز آموزش مدا



نجمن اهی علمی و ابسته
وم دااگشنه بقیه اهلل و ا  بازدید  هیات ارزیاب دااگشنه از مراکز آموزش مدا



نجمن اهی علمی وابسته هب دااگشنه تهران 
 بازدید  هیات ارزیاب دااگشنه از ا


