
[ اهدا عضو کشورروش ایرانی شناسایی ،فراهم آوري و پشتیبانی مراکز   انجمن اهداي عضو ایرانیان  [
 

                                     برنامه روز اول                                      
  

  1395خرداد ماه    8شنبه   –بوشهر 
  مکان  سخنران  عنوان  مخاطبین برنامه  زمان

  تالوت قرآن و سرود جمهوري اسالمی ایران   8 -8:10

سالن ابن سیناي 
دانشگاه علوم پزشکی 

  بوشهر

ریاست محترم دانشگاه   خیرمقدم و افتتاحیه                                            8:20-8:10
  علوم پزشکی بوشهر

9:15-8:20  
فرماندار، نماینده محترم ولی فقیه، استاندار، : 1جلسه 

،قائم مقام شهردار،رئیس شوراي شهر،رئیس دانشگاه
رئیس ، ،معاون آموزشی معاون درمان رئیس دانشگاه ،

OPU ،Chief coordinator ادارات  کل، مدیران
مدعو ،رئیس سازمان پزشکی قانونی،خیرین برجسته 
استان، تأیید کنندگان، متخصصین بیهوشی و رؤساي 

  بیمارستان هاي استان

  سرکار خانم دکتر نجفی زاده  وضعیت کنونی اهداي عضو در ایران و استان بوشهر

10:10-9:15  
نقش سایر نهاد ها و ارگان ها در ارتقاي اهداي عضو و 

معرفی طرح کوردیناتور پشتیبان و ضرورت اجراي آن در 
  استان

  جناب آقاي دکتر قبادي

  استراحت و پذیرایی  10:30-10:10

12:30-10:30  
معاون درمان دانشگاه، مدیر درمان :   2جلسه 

خانم دکتر نجفی زاده و دکتر   IrOSSتبیین نقش معاون درمان در طرح   Chief Coordinatorو    OPUدانشگاه، مسئول 
  قبادي

 )2( سالن شماره
 –معاونت درمان 

  جنب دفتر پرستاري

  نهار و نماز   13:30-12:30

شرایط تأیید کنندگان، بررسی پروتکل تأیید مرگ مغزي   متخصصین تائیدکننده مرگ مغزي:   3جلسه   15-13:30
  اجراییو برنامه ریزي 

خانم دکتر نجفی زاده و دکتر 
  قبادي

  متخصصین بیهوشی استان:   4جلسه    15  -17
شرایط متخصصین بیهوشی فراهم آوري، بررسی پروتکل ، 

یررسی روش هاي مراقبت از فرد مرگ مغزي و انتقال 
  مرگ مغزي

خانم دکتر نجفی زاده و دکتر 
  قبادي

  استراحت و پذیرایی   17 -17:30

نقش پزشکی قانونی در اهداي عضو و بررسی پروتکل   مدیرکل سازمان پزشکی قانونی:   5جلسه   19-17:30
  مربوطه

خانم دکتر نجفی زاده و دکتر 
  قبادي

  



[ اهدا عضو کشورروش ایرانی شناسایی ،فراهم آوري و پشتیبانی مراکز   انجمن اهداي عضو ایرانیان  [
 

                                         دومبرنامه روز                                         

  

  1395خرداد ماه    9یکشنبه    –بوشهر 

  مکان  سخنران  عنوان  مخاطبین برنامه  زمان
  تالوت قرآن  8 -8:10

 یمارستانبسالن آموزشی 
  شهداي خلیج فارس

  ثبت نام و معرفی  8:10 – 9

10:30- 9   

کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري،  :1جلسه 
رابطین (کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها 

، بازرسین، تیم شناسایی تلفنی، پرسنل اداري، )بیمارستانی
هاروست، پرسنل اتاق عمل هاروست  ICUپرسنل 

  ،سفیران اهداي عضو ، روانشناسان و کلیه ي افراد مرتبط

 پیش آزمون -
در ایران و  وضعیت کنونی اهداي عضو -

استان بوشهر و ضرورت ارتقاي آن در 
 جامعه

 مکانیسم مرگ مغزي -
  مراحل اهداي عضو -

  خانم دکتر نجفی زاده 
  و دکتر قبادي

  استراحت و پذیرایی  10:30 -11

12:30- 11  
بازرسین و تیم شناسایی تلفنی، کوردیناتورهاي :   2جلسه 

بیمارستانی، مرکز فراهم آوري، کوردیناتورهاي داخل 
  مترون ها

  PPDDP    شناسایی و طرح
(Persian Possible donor Detection 

Program)  
  دکتر قبادي

  نهار و نماز  13:30-12:30

14:30-13:30  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري، :   3جلسه 

  دکتر هادي صادق  )عملیتئوري و (معاینه و تشخیص مرگ مغزي   کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها

16:30-14:30  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري، :   4جلسه 

  کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها
مراقبت از ارگان هاي افراد مرگ مغزي 

  خانم دکتر نجفی زاده  )تئوري(

  استراحت و پذیرایی  17-16:30

19-  17  
آوري، کوردیناتورهاي مرکز فراهم :   5جلسه 

  خانم دکتر نجفی زاده  )عملی (مراقبت از ارگان هاي افراد مرگ مغزي   کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها
  



[ اهدا عضو کشورروش ایرانی شناسایی ،فراهم آوري و پشتیبانی مراکز   انجمن اهداي عضو ایرانیان  [
 

                                        ومسبرنامه روز                                         

  

  1395خرداد ماه    10شنبه  دو  –بوشهر 

  مکان  سخنران  عنوان  مخاطبین برنامه  زمان

9- 8  
مسئول واحد، مسئول کوردیناتورها، : 1جلسه 

  خانم دکتر نجفی زاده و دکتر قبادي  روش بازرسی بیمارستان ها  بازرسین و تیم شناسایی تلفنی

سالن آموزشی بیمارستان 
  شهداي خلیج فارس

10:30- 9  
  آقاي مهندس رضایی  تئوري و عملی سامانه شناساییآموزش   بازرسین و تیم شناسایی تلفنی :  2جلسه 

، مسئول هماهنگ OPUرئیس  :  3جلسه 
  کنندگان، مسئول آموزش

بررسی گروه هاي نیازمند به آموزش و 
  تبیین پروتکل هاي مربوطه

 دکتر نجفی زاده و دکتر قبادي
  

  استراحت و پذیرایی       10:30 -11

12:30- 11  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري، :  4جلسه 

  خانم دکتر دهقانی  انتخاب بیمار و ارگان مناسب مناسب  کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها

  نهار و نماز   12:30 -13:30

14:30- 13:30  

کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري،  : 5جلسه 
  دکتر هادي صادق  )تئوري(بیمارستان مبدأ مباحث   کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها

قائم مقام رئیس دانشگاه در امور  :  6جلسه 
  تشکل هاي مردم نهاد و خیرین

سیس شعبه انجمن اهداي عضو ایرانیان تا
بر اساس سفارش آقاي  بوشهردر استان 

  )قائم مقام وزیر بهداشت(دکتر ایازي 
  خانم دکتر نجفی زاده و دکتر قبادي

16:30- 14:30  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري، :   7جلسه 

  دکتر هادي صادق  )عملی(مباحث بیمارستان مبدأ   کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها

  استراحت و پذیرایی  16:30 -17

19:30- 17  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري، :   8جلسه

  دکتر قبادي  رضایت گیري   کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، مترون ها
  



[ اهدا عضو کشورروش ایرانی شناسایی ،فراهم آوري و پشتیبانی مراکز   انجمن اهداي عضو ایرانیان  [
 

                                        چهارم برنامه روز                                         

  

  1395خرداد ماه    11شنبه  سه   –بوشهر 

  مکان  سخنران  عنوان  مخاطبین برنامه  زمان

9- 8  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم : 1جلسه 

  دکتر کاظمی  )تئوري(فراهم آوري  ICUمراحل   فراهم آوري ICUآوري، پرسنل 

سالن آموزشی بیمارستان 
  شهداي خلیج فارس

10:30- 9  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم  :  2جلسه 
  آوري

  
  دکتر کاظمی  )شبیه سازي(فراهم آوري  ICUمراحل 

  استراحت و پذیرایی  10:30 -11

12:30- 11  

فراهم  کوردیناتورهاي مرکز: 3جلسه 
  آقاي دکتر کاظمی  )تئوري(مراحل اتاق عمل   آوري، پرسنل اتاق عمل

 Chiefو    OPUمسئول : :  4جلسه 
Coordinator  

و اداره  OPUتبیین شرح وظائف، ساختار 
OPU  دکتر قبادي  

  نهار و نماز    12:30 -13:30

15- 13:30  
کوردیناتورهاي مرکز فراهم  : 5جلسه 

  آقاي دکتر کاظمی  )شبیه سازي(مراحل اتاق عمل   آوري، پرسنل اتاق عمل

16- 15  
، مسئول  OPUرئیس  :  6جلسه 

کوردیناتورها،کوردیناتورهاي مرکز فراهم 
  آوري

آشنایی با فراهم آوري و فرآوري نسوج 
  آقاي دکتر هاشمیان  پیوندي

  پذیراییاستراحت و    16 -16:30

19- 16:30    
کوردیناتورهاي مرکز فراهم   : 7جلسه

آوري، کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی، 
  مترون ها

  دکتر قبادي  رضایت گیري



[ اهدا عضو کشورروش ایرانی شناسایی ،فراهم آوري و پشتیبانی مراکز   انجمن اهداي عضو ایرانیان  [
 

                                        پنجم برنامه روز                                         

  

  1395خرداد ماه    12شنبه  چهار   –بوشهر 

  مکان  سخنران  عنوان  مخاطبین برنامه  زمان

10- 9  

، OPU ،Chief Coordinatorرئیس : 1جلسه 
رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، پزشکان داخلی 
اعصاب، جراح اعصاب و بیهوشی، 

ها و  ICUمترون،سوپروایزرها، سرپرستاران و پرسنل 
  اورژانس

  پیش آزمون

سالن آموزشی 
بیمارستان شهداي خلیج 

  فارس

وضعیت اهداي عضو ایران، 
  دکتر قبادي  استان و بیمارستان مربوطه 

مکانیسم مرگ مغزي و روش 
  تأیید آن 

نمونه (متخصص مغز و اعصاب بیمارستان مربوطه 
  )اسالید در اختیارش قرار داده خواهد شد

  دکتر قبادي  مراحل اهداي عضو  10 -11:30
  استراحت و پذیرایی  11:30 -12

13:30- 12    

، OPU ،Chief Coordinatorرئیس : 1ادامه جلسه
رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، پزشکان داخلی 
اعصاب، جراح اعصاب و بیهوشی، 

ها و  ICUمترون،سوپروایزرها، سرپرستاران و پرسنل 
  اورژانس

مسائل قانونی و حقوقی اهداي 
  قانونینماینده پزشکی   عضو  

  دکتر قبادي  پاسخ به سؤاالت پیش آزمون 
دکتر قبادي، رئیس مرکز فراهم آوري، متخصص   پرسش و پاسخ 

  داخلی اعصاب، نماینده پزشکی قانونی
  نهار و نماز   13:30 -14:30

15:30-14:30   
کوردیناتورهاي مرکز فراهم آوري،  : 2جلسه 

  کوردیناتورهاي داخل بیمارستانی
مسائل اخالقی ، حقوقی و 

  دکتر قبادي  شرعی اهداي عضو

16:30-15:30   
، مسئول هماهنگ کنندگان، OPUرئیس  : 3جلسه 

  دکتر قبادي  رضایت گیري  کوردیناتورها و رضایت گیران مرکز فراهم آوري

  استراحت و پذیرایی  16:30 -17

19- 17   
، مسئول هماهنگ کنندگان، OPUرئیس  : 4جلسه 

  دکتر قبادي  رضایت گیري  کوردیناتورها و رضایت گیران مرکز فراهم آوري



[ اهدا عضو کشورروش ایرانی شناسایی ،فراهم آوري و پشتیبانی مراکز   انجمن اهداي عضو ایرانیان  [
 

  

                                        ششم برنامه روز                                         

  

  1395خرداد ماه    13شنبه  پنج   –بوشهر 

  مکان  سخنران  عنوان  مخاطبین برنامه  زمان

10- 8   

 OPU ،Chiefرئیس : 1جلسه 
Coordinator تمامی دانشجویان ترم آخر ،

استاجري و ترم اول انتري رشته پزشکی و 
  پرستاري

آشنایی با مرگ مغزي ،مراحل اهداي عضو 
و شرح فعالیت و نحوه ي مشارکت در 

  کوردیناتوري
سالن آموزشی بیمارستان   دکتر قبادي

  شهداي خلیج فارس

و پذیراییاستراحت     10 -10:30  

12:30- 10:30    
 OPU ،Chiefرئیس : 2جلسه 

Coordinator معاونت درمان ) 2(سالن شماره     آزمون نهایی و ارائه ي مدرك پایان دوره  و کوردیناتورها
  جنب دفتر پرستاري –

  نهار و نماز   12:30 -13:30

15- 13:30  
رئیس دانشگاه، معاون درمان، معاون  : 3جلسه 

، مسئول هماهنگ OPUآموزش،رئیس 
  کنندگان و دکتر قبادي

ارائه گزارش دوره و جمع بندي نهایی به 
 همراه نهار

  
خانم دکتر نجفی زاده و دکتر 

علوم  سالن ابن سیناي دانشگاه  قبادي
  پزشکی بوشهر

16:30- 15  
، مسئول هماهنگ OPUرئیس  :  4جلسه 

کنندگان، مسئول امور فرهنگی و روابط 
  گروه سفیرانعمومی، مسئول 

آموزش چارت فرهنگی، معرفی انجمن و 
  دکتر قبادي  نحوه راه اندازي طرح سفیران

  بازگشت 
 


