
 

 
 . دیینما نییتع ت کنندهرا بعنوان  شرک خود یشنهادیپ نیعناو ریلطفا سا

 

 

  

 دیینما نییتع یآت یدر سال ها برنامه های آموزشی یزیفوق جهت  بهبود  برنامه ر نیقسمت ، بخش  مورد عالقه خود را طبق عناو نیلطفا در ا-

 

 

 رانیانجمن آترو اسکلروز ا

 یآموزش– یعلم یسنج ازیفرم ن  

 

 دییهر موضوع مشخص فرما یمارک در داخل باکسها کیبا زدن ت لیذ یخود را در خصوص شرکت در  برنامه و  کارگاهها لیمحترم  لطفا تما همکاران

را  یشنهادیپ ایمطرح شده و  یآموزش یبرنامه ها یخود در برگزار یهایعالقمند زیمباحث مورد نظر و ن ریبا مطالعه سواالت  آخر در فرم ، سا نیهمچن

 .  دییمرقوم فرما

 نام و نام خانوادگی :  -

 تخصص : -

 پانل های علمی و گفتگوهای تخصصی در زمینه قلب و عروق     

 قلب و عروق یها یماریب صیو تشخ یریشگیپ   

 عروق قلب یدرمان تنگ شرفتهیپ یروشهای ماریو درمان ب یریشگیو ارائه مباحث مهم در حوزه پ یکیتبادل اطالعات به صورت تکن  

 درمان اختالالت ضربان قلب شرفتهیپ یهاروش 

 یدرمان یداروها دیقلب و عروق و نسل جد یها یماریدرمان ب شرفتهیپ یهاقلب و روش ییموضوع نارسا 

 یسه بعد یوگرافیو اکوکارد یسه بعد نگیتیدرمان م شرفتهیپ یهاروش  

 قلب و عروق( یهایماریدرمان ب یدیبریه ی) روش هانینو یدرمان یهاروش 

  مباحث تخصصی ، دیابت ، فشارخون ،چربی باال  در حوزه قلب و عروق 

  عناوین بالینی در مباحث مربوط به پرستاری 

  در دوران بعد از کرونا به صورت انالین استمرار وبینارها 

 درمان قلب و عروق شرفتهیپ یها و روش ها کیتکن شینما تیبا محور  نمایس بخش هارت 

 های آموزشی،   کارگاهWorkshop ویژه پزشکان و پرستاران، میز گردها ،   یتخصص یها 

  برگزاری سمپوزیوم ها و سمینارهای تخصصی ویژه متخصصین قلب و عروق 

  در حوزه قلب و عروق  و مقاالت به روز دنیا  ها گایدالینپانل های تخصصی 

 یبردار ریو تصو ییجانبی تخصصی شرکت های تجهیزات پزشکی ،دارو شگاهینما 

 


