مرکس تحقیقات بیماریهای گًارش ي کبد کاسپیه

بسمه تعالی

تاریخ 95/12/24 :
شماره /395/10 :ک

بزرگذاشت هفته سالمت گوارش -بیماریهای التهابی روده
( 1لغایت  8خرداد )1396
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبذ کاسپیه با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبذ گیالن
و اوجمه متخصصیه گوارش و کبذ ایران
عىايیه بروامه
 .1ارسال  SMSجُت گريٌ َای َذف شرکت کىىذٌ در سمیىار تازآمًزی در خصًص زمان دعًت تٍ سمیىار تٍ َمراٌ

زمان برگساری
1-8خرداد

پیام مرتثط تا َفتٍ سالمت گًارش " تیماریُای التُاتی ريدٌ"
 .2کىفراوس خثری تا خثروگاران ريزوامٍ َای محلی ي سراسری در خصًص تیماریُای التُاتی ريدٌ

 3خرداد

 .3ترگساری سمیىار علمی دارای امتیاز تازآمًزی تیماریُای التُاتی ريدٌ

 4خرداد

 .4مصاحثٍ زوذٌ رادیًیی تا یکی از متخصصیه گًارش ي کثذ درتارٌ تیماریُای التُاتی ريدٌ
َ .5مایش تیماران مثتال تٍ تیماریُای التُاتی ريدٌ
 .6مصاحثٍ تلًیسیًوی تا یکی از متخصصیه گًارش ي کثذ در خصًص تیماریُای التُاتی ريدٌ
 .7ارسال پمفلت تٍ کلیٍ دستگاَُای اجرایی استان
 .8درج مقاالت در راتطٍ تا مًضًع " تیماریُای التُاتی ريدٌ" در َفتٍ وامٍ َای استان
 .9وصة تىر ي اعالم َ ،فتٍ سالمت گًارش – تیماریُای التُاتی ريدٌ تر سردرب معايوت َای داوشگاٌ ي تیمارستان َا ی
استان

از  1خرداد لغایت 8
خرداد

 .10درج مقاالت در راتطٍ تا مًضًع " تیماریُای التُاتی ريدٌ" تر ريی سایت مرکس تحقیقات گًارش ي کثذ کاسپیه
 www.cddrc.irي سایت مرکس تحقیقات گًارش ي کثذ گیالن www.gums.ac.ir/gldrc
 .11اطالع رساوی در سایت داوشگاٌ  www.gums.ac.irو سایت مرکز تحقیقات گوارش و کبد کاسپیه
 www.cddrc.irو سایت مرکز تحقیقات گوارش و کبد گیالن www.gums.ac.ir/gldrc

در ضمه گسارش عملکرد تسرگذاشت َفتٍ سالمت گًارش تًسط مرکس تحقیقات گًارش ي کثذ کاسپیه پس از
اجرای تروامٍ َا تٍ حضًر ارسال خًاَذ شذ.

من
دکتر فریبرز صىر قناعی
رئیس مرکز
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بسمه تعالی

عنىان :بیماریهای التهابی روده

علم
من
دبیر ی :دکتر فریبرز صىر قناعی
نجم
ا ن گىارش و کبد اریان

تح
تح
مرکز قیقات بیماریهای گىارش و کبدکاسپین و مرکز قیقات بیماریهای گىارش و کبد گیالن
اترخی96/3/4 :

م کان :اان ااجماعات مرکز آىززی رداای رازی
تاريخ بزنامه

ساعت

عنوان سخنزاني  ،كارگاه  ،ميشگزد و...

نام و نام خانوادگي سخنزان

تخصص سخنزان

7:30– 08:00

تاليت قرآن ي افتتاحیٍ

دکتر فریبرز مىصًر قىاعی

فوق تخصص گوارش و كبذ

دکتر فریبرز مىصًر قىاعی ،دکتر افطیه

فوق تخصص گوارش و كبذ

ضفقی ،دکتر صبا فخریٍ اصل ،دکتر امیىٍ
پاول ايل :بیماری کًلیت ايلسريز
08:00 – 11:00

اپیذمیًلًشی ،تظاَرات بالیىی ،تطخیص،
درمان ،پیص آگُی ي پیطگیری

11:00 – 11:10

حجتی
دکتر ایراوذخت ضىاير

روماتولوصيست

دکتر عباس درجاوی

پوست

دکتر بُريز سامی ديست

جزاح عمومي

دکتر احمذ علیسادٌ

راديولوصيست

دکتر آرش دریاکار

پاتولوصيست

دکتر فریبرز مىصًر قىاعی ،دکتر کیًان

فوق تخصص گوارش و كبذ

استزاحت و پذيزايي
امیىیان ،دکتر کًريش مجتُذی ،دکتر َمایًن

96/3/4

ادامٍ پاول ديم :کرين
11:10 – 13:00

اپیذمیًلًشی ،تظاَرات بالیىی ،تطخیص،
درمان ،پیص آگُی ي پیطگیری

13:00 – 13:30

سخىًر ،دکتر امیىٍ حجتی
دکتر ایراوذخت ضىاير

روماتولوصيست

دکتر عباس درجاوی

پوست

دکتر بُريز سامی ديست

جزاح عمومي

دکتر سیما فالح ارض پیما

راديولوصيست

دکتر آرش دریاکار

پاتولوصيست

نماس
دكتز فزيبزس منصور قناعي ،دكتز كيوان

فوق تخصص گوارش و كبذ

امينيان ،دكتز كوروش مجتهذی ،دكتز
ادامه پانل دوم :بيماری كزون
13:30 -14:40

اپيذميولوصی ،تظاهزات باليني ،تطخيص،
درمان ،پيص آگهي و پيطگيزی

همايون سخنور ،دكتز امينه حجتي
دكتز ايزانذخت ضناور

روماتولوصيست

دكتز عباس درجاني

پوست

دكتز بهزوس سامي دوست

جزاح عمومي

دكتز سيما فالح ارض پيما

راديولوصيست

دكتز آرش درياكار

پاتولوصيست
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