
 1399ماه آبان  نورو عفونیبرنامه راند آموزشی بخش 

 رضاییان خانم دکتر–خانم دکتر جاللی  آبان ماهنیمه اول 

 قای دکتر شاکریآ-رئوفیآقای دکتر  آبان ماهنیمه دوم 

 1399ماه آبان عفونی  نورو اسامی دانشجویان بخش

 اسما اوجی اینترن

 نونا حسین نژاد مهرنوش عربلو

 شهریارنجفی احمدیفاطمه 

  اکسترن

  بهزاد روحیانی پور

  طناز ترابی جهرمی

  نیما فتاحی

  فاطمه احمدی

  استیودنت

  محمد امین معزی

  احسان حبیبی

  رضا بهره بر

  سعید اعتمادی زاده 

 1399ماه آذرنورو عفونی  برنامه راند آموزشی بخش

 رضاییانخانم دکتر –خانم دکتر جاللی  آذرنیمه اول 

 قای دکتر شاکریآ -آقای دکتر عباسی -رئوفیآقای دکتر  آذرنیمه دوم 

 1399ماه آذر نورو عفونیاسامی دانشجویان بخش 

 استیودنت اینترن

 رجب پور شهرام ملک حسینی
 زهرا احمدی ابوطالب دانشمند

 زهرا مینایی علی قاسمی

 رضا عباسی اکسترن

 پوریا گرجی زاده میری 



  شریفیان
  هنرور

  ملک زاده
  علیرضایی

 1399ماه دی  نورو عفونیبرنامه راند آموزشی بخش 

 خانم دکتر رضاییان–خانم دکتر جاللی  دینیمه اول 

 آقای دکتر شاکری -آقای دکتر عباسی -رئوفیآقای دکتر  دی نیمه دوم

 1399ماه دی نورو عفونی  اسامی دانشجویان بخش

 

 1399ماه آبان نورو عفونی  برنامه راند آموزشی بخش

 ماه در سه قالب ارائه می شودآبان برنامه آموزشی 

 حضور منظم وفعاالنه در مباحثالف: 

 

هرشب با حضور اساتید : هر شب دوبیمار معرفی ودانشجویان  ب:راند مجازی

 ملزم به پاسخدهی به سواالت با ذکر منبع هستند

ارائه کنفرانس :ده موضوع بین گروههای چند نفری تقسیم ودانشجویان ج:

 ملزم به ارائه کنفرانس می باشند

  اینترن

قناعتیانسجاد    

  فاطمه ابطحی

  اکسترن

  نونا حسین نژاد

  احسان حبیبی

  محمد جمشیدی



 

 1399ماه نورو عفونی آذر  برنامه راند آموزشی بخش

 ماه در سه قالب ارائه می شود ذربرنامه آموزشی آ

 الف: حضور منظم وفعاالنه در مباحث

 

ب:راند مجازی هرشب با حضور اساتید : هر شب دوبیمار معرفی ودانشجویان 

 ملزم به پاسخدهی به سواالت با ذکر منبع هستند

موضوع بین گروههای چند نفری تقسیم ودانشجویان  ششج:ارائه کنفرانس :

 ملزم به ارائه کنفرانس می باشند

 

 1399ماه نورو عفونی دی  برنامه راند آموزشی بخش

 ماه در سه قالب ارائه می شود دیبرنامه آموزشی 

 الف: حضور منظم وفعاالنه در مباحث

 

ودانشجویان  ب:راند مجازی هرشب با حضور اساتید : هر شب دوبیمار معرفی

 ملزم به پاسخدهی به سواالت با ذکر منبع هستند



بین گروههای چند نفری تقسیم ودانشجویان  اتج:ارائه کنفرانس : موضوع

 ملزم به ارائه کنفرانس می باشند

 د:ارائه سه ژورنال کالب وچها راند بالینی

 

 

 

 


