
 99  دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران فلوشیپ شفاهی محل برگزاری آزمون
 

 دوره آموزشی فلوشیپ ردیف
 OSCEساعت  آزمون 

 یاشفاهی

 OSCEتاریخ  آزمون 

 یاشفاهی
 محل برگزاری آزمون اسکی یا شفاهی

 جراحی درون بین ـ جراحی عمومی 1
 

صبح 8ساعت  11/05/99شنبه    مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی-مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم )ص( 

2 
 سوختگی

 
صبح9ساعت  11/05/99شنبه    کتابخانه– شهید مطهریمرکزآموزشی درمانی  

3 
 اکوکاردیوگرافی

 
صبح 8ساعت  11/05/99شنبه    3طبقه  -Eو  Dسالن کنفرانس  -مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی 

4 
 بیماری های مادرزادی بزرگساالن

 
13ساعت   12/05/99یکشنبه    Eسالن کنفرانس  -مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی 

صبح 8ساعت  اینترونشنال کاردیولوژی 5 31/05/99شنبه دو   Bسالن کنفرانس -کتابخانه پزشکان  -مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی 

6 
 الکتروفیزیولوژی

 
14ساعت  11/05/99شنبه    D سالن کنفرانس -رجائیمرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید  

7 
 نارسایی و پیوند قلب

 
صبح 8ساعت   D,Eسالن کنفرانس  -مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی 13/05/99دوشنبه  

14ساعت  بیهوشی قلب 8 11/05/99شنبه   بیهوشی دفتر بخش -طبقه دوم-مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی   

9 
 تصویر برداری قلب

 
21/05/99شنبه یک  14ساعت   Dطبقه سوم  سالن -مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی 

10 
 جراحی بیماری های مادرزادی قلب

 
صبح 8:30ساعت  13/05/99دوشنبه   جراحی سالن کنفرانس  -طبقه دوم -مرکزآموزشی درمانی قلب وعروق شهید رجائی   

11 
 PICU –مراقبتهای ویژه  کودکان 

 
10ساعت  12/05/99یکشنبه    PICUسالن کنفرانس بخش  -مرکزآموزشی درمانی حضرت علی اصغر)ع( 

12 
 -اتولوژی –راینولوژی 

 جراحی سرو گردن
صبح 7:30ساعت  11/05/99شنبه    اتاق پزشکان -بخش گوش و حلق و بینی -مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم )ص( 

صبح 9ساعت  رادیولوژی مداخله ایی 13  سالن سپهر -مرکزآموزشی درمانی  فیروزگر  11/05/99شنبه  
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 دوره آموزشی فلوشیپ ردیف
ساعت  آزمون 

OSCE یاشفاهی 

 OSCEتاریخ  آزمون 

 یاشفاهی
 محل برگزاری آزمون اسکی یا شفاهی مرکز آموزشی درمانی

14 

جراحی  -جراحی زانو -جراحی دست

جراحی هیپ  -استخوانی  تومورهای

جراحی ستون فقرات  -و لگن 

 مربوط  به گروه ارتوپدی

12/05/99یکشنبه  صبح 8ساعت   مرکزآموزشی درمانی شفا یحیائیان ـ دفتر گروه 

15 
 زنان وزایمان  –جراحی درون بین

 
صبح 8ساعت  11/05/99شنبه    بخش زنان -مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص( 

صبح 8:30ساعت  -اکولوپالستیک چشم-قرنیه  16 13/05/99دوشنبه    -دفترگروه چشم -طبقه اول   -مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم )ص( 

صبح 8:30ساعت  استرابیسم -گلوگوم-ویتره ورتین 17 12/05/99یکشنبه    -دفترگروه چشم -طبقه اول   -مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم )ص( 

13/05/99دوشنبه  ساعت 8:45 صبح بیهوشی درد 18  کتابخانه -مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(  

19 
  -جراحی ستون فقرات 

 جراحی مغز واعصاب
 صبح 8ساعت 

 دانشکده پزشکی 15/05/99شنبه  چهار

20 
اروانکولوژی -اندویورولوژی  
 

 صبح 8ساعت 
11/05/99شنبه  دفتر آموزش -طبقه دوم   -شهیدهاشمی نژادمرکزآموزشی درمانی    

21 
 نورووسکوالر اینترونشن

 
صبح 9.30ساعت   دانشکده پزشکی 15/05/99شنبه  چهار 

صبح 8ساعت  روان درمانی 22  12/05/99یکشنبه  
 پزشکی تهران(دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روان

 طبقه اول -مرکز تحقیقات بهداشت روان

23 
 روانپزشکی سالمندی

 
صبح 8ساعت   -سایکوسوماتیک  بخش  - طبقه هفتم   -بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( 11/05/99شنبه  

24 
 طب خواب

 
صبح 8ساعت  13/05/99دوشنبه    آزمایشگاه خواب  -طبقه هفتم  -بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(  

صبح 8ساعت:   روان تنیطب  25  بخش سایکوسوماتیک -طبقه هفتم  -بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( 12/05/99یکشنبه  

13/05/99دوشنبه  ساعت 8:45 صبح بیهوشی موضعی 26  کتابخانه -مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم)ص(  

صبح 8ساعت  کولورکتال 27  جنب سالن سپهر -دفتر بخش کولورکتال - مرکزآموزشی درمانی  فیروزگر 11/05/99شنبه  

 


