محل وتاريخ برگزاري آزمون شفاهي فلوشيپ سال 99
رديف

نام گروه

1

زنان وزایمان

محل برگزاري آزمون شفاهي

نام رشته هاي فلوشيپي
ناباروری
انکولوژی زنان
اختالالت کف لگن در زنان
طب مادر و جنین
جراحی درون بین زنان

 Skill labبیمارستان شریعتی -جنب آزمایشگاه مرکزی

سالن شورای مرکز تحقیقات

استرابیسم
گلوکوم
1

چشم

ویتره و رتین

قرنیه
اربیت و اکولوپالستی

بیمارستان
فارابی

تاريخ آزمون
ساعت  8صبح روز شنبه 99/5/11
ساعت  8صبح روز یکشنبه 99/5/11
ساعت  8صبح روز دوشنبه 99/5/11
ساعت  8صبح روز سه شنبه 99/5/11
ساعت  8صبح روز چهارشنبه 99/5/15
دوشنبه  11مرداد
 8صبح

درمانگاه گلوکوم

سه شنبه  11مرداد
 8صبح

سالن شورا مدیریت

دوشنبه  11مرداد
 8صبح

کتابخانه بیمارستان فارابی

سه شنبه  11مرداد
 8صبح

کتابخانه بیمارستان فارابی

چهارشنبه  15مرداد
 8صبح

رادیولوژی
رادیولوژی مداخله ای
ساختمان معاونت آموزشی بیمارستان امام خمینی جنب باند هلیکوپتر
1

دوشنبه  99/5/11ساعت  8/13لغایت  11ظهر

رادیولوژی
رادیولوژی زنان
ساختمان مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

رادیولوژی -نورولوژی
نورواینترونشن

دوشنبه  99/5/11ساعت  8/13لغایت  11ظهر
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1

گوش وحلق وبینی

5

جراحی عمومی

رینولوژی( بینی وسینوس)
اتولوژی – نورواتولوژی
جراحی سروگردن
الرینگولوژی(حنجره)
جراحی کولورکتال

دانشکده علوم پرشکی تهران -مرکز مهارتهای بالینی

بیمارستان امام خمینی  -اتاق کنفرانس بخش جراحی 1 -1

جراحی الپاروسکوپی

بیمارستان سینا – ساختمان شماره  6طبقه 1

جراحی کانسر

مجتمع بیمارستانی امام خمینی – ساختمان انستیتو کانسر  -دفتر ریاست
انیستیتو کانسر

جراحی برست

مجتمع بیمارستانی امام خمینی – ساختمان انستیتو کانسر  -دفتر ریاست
انیستیتو کانسر

جراحی کبد و هپاتوبیلیاری

بیمارستان امام خمینی طبقه پنجم غربی کالس بخش جراحی کبد و مجاری
صفراوی و پیوند کبد

جراحی غدد

بیمارستان دکتر شریعتی -دفتر بخش جراحی طبقه سوم

دوشنبه  99/5/11ساعت  8صبح
دوشنبه 99/5/11
ساعت  9صبح
یکشنبه 99/5/11
ساعت  9صبح

شنبه  99/5/11ساعت  9-11صبح

شنبه 99/5/11
ساعت  11-11ظهر
سه شنبه 99/5/11
ساعت  9صبح
دوشنبه  99/5/11ساعت  9صبح
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6
ارولوژی

اروانکولوژی
ارولوژی اطفال
پیوند کلیه
اندیورولوژی
آندرولوژی
درد
pain

خیابان امام خمینی – میدان حسن آباد بیمارستان سینا ساختمان همایشها
طبقه دوم دفتر گروه اورولوژی

بیمارستان امام خمینی ره :
انتهای بولوار کشاورز ،میدان توحید ،جنب باند هلیکوپتر  ،ساختمان معاونت
امور دانشگاهی ،دفتر گروه بیهوشی

 99/5/11یکشنبه ساعت  8صبح

1199/5/11
ساعت8-11 :

بیهوشی
بیهوشی اطفال

7

پرتو درمانی(رادیوتراپی-
رادیوآنکولوژی)

8

9

ارتوپدی

پوست وپاتولوژی

طب تسکینی
جراحی دست
جراحی زانو
جراحی ستون فقرات
جراحی هیپ(لگن)
ارتوپدی اطفال
درماتو پاتولوژی
مولکوالر سیتو ژنتیك
سیتوپاتولوژی

بیمارستان مرکز طبی –دفتر گروه بیهوشی – (اطاق عمل)

1199/5/11
ساعت 7-9 :

بیمارستان امام خمینی ،انستیتوکانسر ،سالن هم اندیشی

99/5/11
 11الی 11

انتهای بلوار کشاورز مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) -جنب باند هلیکوپتر-
ساختمان معاونت دانشگاهی

روز شنبه  -99/35/11ساعت 8صبح الی 11

بخش پاتولوژی بیمارستان رازی

روز یکشنبه  99/35/11ساعت  9صبح

بخش پاتولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان

روز دوشنبه  99/35/11ساعت  9صبح

دانشکده پزشکی –تاالر حبیبی

روز دوشنبه  99/35/11ساعت  9صبح
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پوست اطفال

بیمارستان رازی-مرکز تحقیقات بیماریهای تاولی

 99/5/11روز دوشنبه ساعت  8صبح

نوروفیزیولوژی بالینی کودکان

مرکز طبى کودکان -ساختمان شماره یك ،طبقه همکف ،سالن مهارتهاى
بالینى()skill lab
مرکز طبی کودکان -ساختمان جدید(شماره  -)1طبقه پنجم  ،اتاق آموزش
LTM
مرکزطبی کودکان -ساختمان شماره یك ،طبقه همکف ،سالن مهارتهاى
بالینى()skill lab

یکشنبه 99/5/11 :ساعت8-11 :صبح

اینترونشنال کاردیولوژی

کارگر شمالی نبش بزرگراه جالل آل احمد بیمارستان مرکزقلب تهران ،طبقه
زیر زمین اول  ،حوزه آموزش

PICUاطفال

13

اطفال

پیوند سلولهای بنیادی

11

قلب وعروق

الکتروفیزیولوژی
اکوکاردیوگرافی
نارسایی قلب و پیوند

روان درمانی
11

کارگر شمالی نبش بزرگراه جالل آل احمد بیمارستان مرکزقلب تهران ،طبقه
زیر زمین اول  ،کتابخانه مرکز قلب تهران و دفتر گروه قلب (جنب کتابخانه)

خیابان کارگر جنوبی – پایین تر از چهار راه لشکر  -بیمارستان روزبه – سالن

یکشنبه 99/5/11 :ساعت 9-11 :صبح
شنبه 99/5/11 :ساعت 13-11 :صبح

دو شنبه 99/35/11
ساعت 8صبح

یکشنبه 99/5/11ساعت  9صبح

شورای ساختمان درمانگاه

روانپزشکی
روانتنی

بیمارستان امام خمینی (ره)  -بخش روان تنی

شنبه 99/5/11ساعت  8صبح
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طب روانی جنسی
بیمارستان امام خمینی

روان پزشکی عصبی و نورولوژی
رفتاری

(ره)

 -بخش روان تنی

شنبه 99/5/11ساعت  8صبح

خیابان کارگر جنوبی – پایین تر از چهار راه لشکر  -بیمارستان روزبه –
درمانگاه نورولوژی

شنبه  99/5/11ساعت  9صبح

بیمارستان امام خمینی(ره)-ساختمان عفونی-طبقه همکف-دفتر گروه عفونی

یکشنبه 99/5/11 :ساعت  9صبح

HIV
11

بیماریهای عفونی
عفونت های بیمارستانی

11

طب کار

15

جراحی مغز واعصاب

16

بیماریهای مغز واعصاب

طب خواب

دفتر آموزش بیمارستان دکتر شریعتی
سالن جلسات مجتمع بیمارستانی امام خمینی

شنبه 99/5/11ساعت  8صبح
 99/35/11ساعت11-15 :

 1199/35/11دوشنبه ساعت 7313صبح

جراحی مغز واعصاب کودکان

بیمارستان مرکز طبی کودکان -ساختمان شماره -1بخش جراحی مغز و
اعصاب
بیمارستان دکتر شریعتی -ساختمان اصلی طبقه اول – طبقه  -5دفتر گروه
جراحی مغز و اعصاب

 1199/35/11یك شنبه ساعت 9صبح

MS

بیمارستان سینا -مرکز تحقیقات MS

یکشنبه مورخ  99/5/11ساعت 8:13

صرع
نوروماسکوالر

بیمارستان سینا -آموزش-ساختمان شماره 6
بیمارستان شریعتی-بخش الکترومیوگرافی واقع در زیر زمین ساختمان اصلی

دوشنبه مورخ  99/5/11ساعت 11-9
دوشنبه مورخ  99/5/11ساعت  8صبح

ستون فقرات

