
 
 

 دانشگاه علىم پزشكي وخدمات                                       
 كاشان  بهداشتي درماني 

 بسمه تعالي

  صورت جلسه

 باحضًراعضاء، 21ساعت  ، 5/21/2313در تاريخ  ي سميىار كميتٍ تخصيص امتياز بٍ كىفراوس َاي علمي يكريزٌ

دكتر   -دكتر مُذي رحبي  - دكتر احمذ صفري – الُيار گالبچيدكتر   - رفعتيمُرآير دكتر    -دكتر بابك سلطاوي :  :آقايان 

  آقاي مصطفي رضايي -دكتر عليرضا فرخيان -دكتر مسعًد گل شاٌ -دكتر محمذرضا شريف –حميذرضا بىفشٍ 

دكتر مرضيٍ  -دكتر مىصًرٌ مًمه َريي -گس سادات رضًيردكتر و -دكتر رضًان طاليي -: دكتر مرضيٍ حيذر زادٌ خاوم َا

  خاوم فاطمٍ ياثقي -اخباري

درهحل  دفتر آهوزش هداوم دانشگاه تشكيل جلسه داد. ابتداآياتي ازقرآى هجيدقرائت سپس هووارد زيور هوردبررسوي بحوص وت ووين      

 گيري قرار گرفت.  
 هطرح گرديذ.  مًضًعات ي چالص َاي ضايع پسضكيكٌفراًط علوي ادٍاري  تيوارظتاى شْيذ تْشتيترًاهِ  پيشٌْادي 

 .هطرح گرديذ عفًوت ي حاملگي كٌفراًط علوي يك رٍزُ  عفًَي ترًاهِ  پيشٌْادي گرٍُ 

 هطرح گرديذ.َپاتيت ترًاهِ پيشٌْادي گرٍُ عفًَي كٌفراًط علوي يك رٍزُ 

 هطرح گرديذ.طب سىتي در حاملگي ترًاهِ پيشٌْادي هعاًٍت تْذاشتي داًشگاُ كٌفراًط علوي يك رٍزُ 

 هطرح گرديذ.احياي قلبي ريًي يشٌْادي گرٍُ تيَْشي ظويٌار ترًاهِ پ

 گرديذ. هطرحبيماري َاي قلبي در بارداري كٌفراًط علوي يك رٍزُ  هعاًٍت تْذاشتي داًشگاُترًاهِ پيشٌْادي 

  هطرح گرديذ. احياي وًزادانترًاهِ پيشٌْادي گرٍُ كَدكاى ظويٌار دٍرٍزُ 

 هطرح گرديذ. آوتي بيًتيك يتجًيس ي مصرف مىطقمقايمت َاي ضذميكريبي ي ترًاهِ پيشٌْادي گرٍُ فارهاكَلَشي كٌفراًط علوي يك رٍزُ 

 هطرح گرديذ.تطخيص ي برخًرد با َيپرليپذمي گرٍُ للة كٌفراًط علوي يك رٍزُ  يترًاهِ پيشٌْاد

 هطرح گرديذ. قلبي Deviceآضىايي با الكتريفيسيًلًشي ي تعبيٍ ترًاهِ پيشٌْادي گرٍُ للة ظويٌار 

  هطرح گرديذکىفراوس علمي يك ريزٌ بيماري َاي دريچٍ اي قلب ي ريش َاي وًيه درمان ترًاهِ پيشٌْادي گرٍُ للة 

، 28/3، 7/3، 31/2، 17/2، 3/2، 27/1، 20/1 ء اجرا ّاي تاريخ) ادياري مًضًعات ي چالص َاي ضايع پسضكيعلمي کىفراوس 

11/4 ،25/4 ،8/5 ،22/5 ،5/6 ،19/6 ،26/6 ،16/7 ،30/7 ،14/8 ،28/8 ،12/9 ،26/9 ،10/10 ،24/10 ،8/11 ،29/11 ،6/12 ٍ13/12/94 )  

 كليِ هشوَليي تاليٌي آهَزغ هذاٍم هَافمت گرديذ. تِ اهتياز ( يك ٍ تيعت ٍ پٌج) 25/1هطرح ٍ تا تخصيص

 -) ظِ ٍ ًثن( اهتياز تِ هتخصص كَدكاى 5/3( هطرح ٍ تا تخصيص 13/8/94) تاريخ اجرا  کىفراوس علمي يك ريزٌ عفًوت ي حاملگي

 كليِ هماطع هاهايي هَافمت گرديذ. وپسشكاى عوَهي  -هتخصص للة ٍ عرٍق -هتخصص داخلي -هتخصص زًاى ٍ زايواى

)ظِ ٍ  75/3( هطرح ٍ تا تخصيص 30/2/94/ٍ 29/2) تاريخ اجرا طي دٍ ًَتت  کىفراوس علمي يك ريزٌ طب سىتي در بارداري

 پسشك عوَهي ٍ هاهاّا هَافمت گرديذ.  -هتخصص پسشكي اجتواعي -ّفتاد ٍ پٌج اهتياز( تِ هتخصص زًاى ٍ زايواى

فَق تخصص  -اهتياز تِ هتخصص داخلي  5/7( هطرح ٍ تا تخصيص  21/3/94ٍ 20/3) تاريخ اجراء  ريزٌ احياي قلبي ريًي سميىار دي

 -هتخصص هغس ٍ اعصاب -فَق تخصص للة ٍ عرٍق -هتخصص للة ٍ عرٍق -فَق تخصص ّاي اطفال -هتخصص اطفال -ّاي داخلي

  -فَق تخصص جراحي للة ٍ عرٍق-هتخصص جراحي عوَهي -هتخصص جراحي هغس ٍ اعصاب -هتخصص ارتَپذي -هتخصصص چشن

هتخصص پسشكي  -هتخصص طة كار -هتخصص راديَلَشي -رٍاًپسشك -هتخصص زًاى ٍ زايواى -شيهتخصص تيَْ -هتخصص پَظت

 كليِ هماطع پرظتاري هَافمت گرديذ. -پسشك عوَهي-هتخصص گَغ ٍ حلك ٍ تيٌي  -اجتواعي

 5/3يص ( هطرح ٍ تا تخص11/3ٍ12/3/94ء طي دٍ ًَتت جرا) تاريخ ا کىفراوس علمي يك ريزٌ بيماري َاي قلبي در بارداري

 كليِ هماطع هاهايي هَافمت گرديذ. -دكتري عوَهي -تيَْشي -زًاى ٍ زايواى -تِ هتخصصيي للة ٍ عرٍق 5/3 اهتياز تِ



 -كليِ فَق تخصص ّاي طفال اهتياز تْ 12ٍ تا تخصيص  ( هطرح28/8/94ٍ 27/8)تاريخ اجراء  سميىار ديريزٌ احياي وًزادان

 كليِ هماطع پرظتاري ٍ كليِ هماطع هاهايي هَافمت گرديذ. -دكتري عوَهي -تيَْشي هتخصصيي –هتخصصيص زًاى   -هتخصصيص كَدكاى

( هطرح ٍ 23/7/94)تاريخ اجراء  کىفراوس علمي يك ريزٌ مقايمت َاي ضذميكريبي ي تجًيس ي مصرف مىطقي آوتي بيًتيك

فَق تخصص  -هتخصص داخلي -ري ّاي عفًَيهتخصص تيوا -هتخصصيي كَدكاى -ّاي كَدكاى اهتياز تِ فَق تخصص  6تا تخصيص 

دكتري دارٍظازي  -هتخصص فارهاكَلَشي -هتخصص جراحي عوَهي -فَق تخصص للة ٍ عرٍق -هتخصص للة ٍ عرٍق -ّاي داخلي

 ٍ پسشكاى عوَهي هَافمت گرديذ.

اهتياز يِ فَق  25/3(هطرح ٍ تا تخصيص  7/8/94)تاريخ اجراء  تطخيص ي برخًرد با َيپرليپذميکىفراوس علمي يك ريزٌ 

 -هتخصص داخلي -تخصص جراحي للة ٍ عرٍقفَق   -هتخصص للة ٍ عرٍق -فَق تخصص للة ٍ عرٍق -تخصص للة اطفال

 دكتري دارٍظازي ٍ پسشكاى عوَهي هَافمت گرديذ. -هتخصص كَدكاى

( هطرح ٍ تا تخصيص 14/8/94) تاريخ اجرا  در پرتًضىاسي MS يافتٍ َايکىفراوس عملي يك ريزٌ كٌفراًط علوي يك رٍزُ 

ٍ ، دكتراي عوَهي ، پرظتاري ارشذ ، كارشٌاظي داخلي ، هغس ٍ اعصاب ، جراحي هغس ٍ اعصاب ، راديَلَشي  اهتياز تِ  هتخصصيي 5/1

 هَافمت گرديذ.  تكٌَلَشي پرتَ شٌاظي كارشٌاظي 

اهتياز تِ  هتخصصيي 25/1( هطرح ٍ تا تخصيص 27/8/94) تاريخ اجرا  کىفراوس عملي يك ريزٌ پاپ اسميركٌفراًط علوي يك رٍزُ 

 هَافمت گرديذ. كارشٌاظي ارشذ ٍ  ، دكتراي عوَهي ، پرظتاري ارشذ ، كارشٌاظي ٍ هاهاييًاى ٍ زايواى ز

اهتياز تِ  هتخصصيي 25/1( هطرح ٍ تا تخصيص 28/8/94) تاريخ اجرا  ضكم حادکىفراوس عملي يك ريزٌ كٌفراًط علوي يك رٍزُ 

 هَافمت گرديذ. ارشذ كارشٌاظي ٍ پرظتاري ظالوٌذي ٍ داخلي  جراحي  ، دكتراي عوَهي ، پرظتاري  عوَهيجراحي 

، داخلي  هتياز تِ  هتخصصييا 1( هطرح ٍ تا تخصيص 5/9/94) تاريخ اجرا  تطىجکىفراوس عملي يك ريزٌ كٌفراًط علوي يك رٍزُ 

كَدكاى ، تيواريْاي هغس ٍ اعصاب ٍ رٍاًصزشكي تِ هتخصصيي  25/1ارشذ ٍ تخصيص دكتراي عوَهي ، پرظتاري  كارشٌاظي ٍ پرظتاري 

 هَافمت گرديذ. 

 
 

 پايان يافت . 41جلسه درساعت
 

 
 

 درجلسٍ :حاضر  امضاءاعضاء

 دكتر رضا رزالي             

 ظرپرظت هعاًٍت آهَزشي داًشگاُ   

 دكتر تاتك ظلطاًي                       

 دتير شَراي آهَزغ هذاٍم داًشگاُ                      

 

 دكتر هرضيِ حيذرزادُ          

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز           

 الْيار گالتچيدكتر                        

 دتير علوي ترًاهِ                       

 

 عليرضا فرخياى دكتر            

 دتير علوي ترًاهِ                

 ظيذ هحعي هيري                     

 كارشٌاض كويتِ تخصيص اهتياز داًشگاُ                            

 

 دكتر هْرآٍر رفعت           

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز         

 دكتر احوذ صفري                

 دتير علوي ترًاهِ                

 



 دكتر هْذي رجثي           

 دتير علوي ترًاهِ          

 دكتر هععَد گلشاُ       

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز      

 

 دكتر حويذرضا تٌفشِ            

 دتير علوي ترًاهِ             

 هصطفي رضايي      

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز    

 

 دكتر رضَاى طاليي        

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز       

 دكتر ًرگط ظادات رضَي 

 دتير علوي ترًاهِ

  

 دكتر هٌصَرُ هَهي ّرٍي      

 دتير علوي ترًاهِ       

    

 دكتر هرضيِ اخثاري 

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز 

 فاطوِ ٍاثمي      

 ًوايٌذُ دتير علوي ترًاهِ    

 

              

 اعضاء غايب : 

        هعصَهِ حعيٌياى         

  اهتياز  عضَ كويتِ تخصيص      

 هعصَهِ عاتذزادُ كلْرٍدي                         

 اهتياز عضَ كويتِ تخصيص                      

 

 دكتر حويذرضا صاتري       

 عضَ كويتِ تخصيص اهتياز      

 

  

                 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 


