بسوِ تعالی
استاد اسجوٌذ جٌاب آقای دکتش هلک صادُ
سیاست هحتشم اًجوي گَاسش ٍکبذ ایشاى
با سالم ٍاحتشام
بذیٌَسیلِ بشًاهِ ّفتِ جْاًی گَاسش

 1391دس استاى قن سا بِ ضشح ریل جْت استحضاس اسسال

هی گشدد .اهیذ آى هی سٍد با ایجاد بستشّای الصم بتَاى فشٌّگ پیطگیشی دس بیواسیْای گَاسضی سا دس
جاهعِ ًْادیٌِ کشد.

با تطکش
دکتش هحوذ سضا قذیش
دبیش علوی ٍاجشایی ّفتِ جْاًی گَاسش استاى قن

بسوِ تعالی
داًطگاُ علَم پضضکی قن

بیواسستاى تخصصی ٍفَق تخصصی ضْیذ بْطتی
ٍاحذ تَسعِ تحقیقات بالیٌی

برنامه هفته جهانی گوارش در استان قم
 22-29اردیبهشت 1391
تاسیخ

سٍص

ساعت

هجشی

بشًاهِ

عٌَاى

گشٍُ ّذف

91/2/23

ضٌبِ

9-11

ٍاحد تَسعِ
تحقیقات بالیٌی

اطالع رساًی

ًصب
پَستر،تراکت،برًاهِ
ّا آهَزضی

جاهعِ پسضکی
،داًطگاّی
ٍکارهٌداى داًطگاُ

91/2/24

یکطٌبِ

- 8/30
10

دکتر قدیر -دکتر
سرکطیکیاى

گسارش صبحگاّی

غربالگری بیواریْای
ضایع گَارش

داًطجَیاى پسضکی
ٍپیراپسضکی
ٍپرستاری

91/2/25

دٍضٌبِ

8-12

ٍاحد تَسعِ
تحقیقات بالیٌی

پاسخ دّی بِ
سَاالت از طریق
تلفي 6122952

عالتن ضایع گَارش

داًطجَیاى پسضکی
ٍپیراپسضکی
ٍپرستاری کارهٌداى
داًطگاُ

91/2/26

سِ ضٌبِ

-12/30
11

گرٍُ داخلی
ٍگَارش

گراًد راًد آهَزضی

دیس پپسی

داًطجَیاى پسضکی

 91/2/27چْارضٌبِ

12- 11

دکتر قدیر

 91/2/27چْارضٌبِ 8/30-11

گرٍُ گَارش

برًاهِ زًدُ تلَیسیًَی عالئن ضایع گَارشی
ّوایص یکرٍزُ

عالئن ضایع گَارضی

عوَم هردم
هدعَیي

بسوِ تعالی
داًطگاُ علَم پضضکی قن

بیواسستاى تخصصی ٍفَق تخصصی ضْیذ بْطتی
ٍاحذ تَسعِ تحقیقات بالیٌی

برنامه همایش یکروزه عالئم شایع گوارشی
چهارشنبه 91/2/27
ردیف

سبعت

عىًان سخىراوی

سخىران

تخصص

1

8/30-8/20

تالٍت قشآى هجیذ ٍسشٍد جوَْسی اسالهی

آقای هحوذی

-

2

8/30-8/40

خیش هقذم بِ هذعَیي

دکتش هحوذسضا قذیش

دبیش علوی ٍاجشایی ّوایص

3

8/40-9

دیس پپسی

"

فَق تخصص گَاسش

4

9-9/20

ًفخ

دکتش سعیذ سشکطیکیاى

فَق تخصص گَاسش

5

9/20-9/50

دل دسد دس کَدکاى

دکتش ابَالفضل ایشاًی خَاُ

فَق تخصص گَاسش کَدکاى

6

9/50-10/10

استشاحت ٍپزیشایی

-

-

7

10/10-10/30

پاًل ضشکت NYCOMED

هذیشاى ضشکت

-

"

ٍJANSSEN

8

10/30-10/50

سَصش سش دل ٍسیفالکس

دکتش جوطیذ ٍفایی هٌص

هتخصص داخلی

9

10/50-11/10

یبَست

دکتش هحوذباقشصادُ

"

10

11/10-11/30

اسْال

دکتش هَسَی

"

دبیر علمی ياجرایی همبیش:آقبی دکتر محمذرضب قذیر
مسئًل بروبمه ریزی يهمبهىگی:دکتر يحیذ دامه پبک مقذم
مکبن :میذان امبم خمیىی-بلًار شهیذ بهشتی-بیمبرستبن تخصصی يفًق تخصصی شهیذ بهشتی -سبله همبیش

