
 بسمه تعالی                                                          
  1399-1400در نیمسال دوم  952پزشکی ورودی دانشکده برنامه گروه بندی بخش کودکان دانشجويان 

 در بیمارستان دکتر علی شريعتی   15/6/1400لغايت  1/4/1400از تاريخ 
  1/4/1400 تاريخ            استاد   

 الی 
16/4/1400 

17/4/1400  
 الی 

31/4/1400 

1/5/1400 
 الی 

15/5/1400 

16/5/1400 
 الی 

29/5/1400 

30/5/1400 
 الی 

15/6/1400 

 A -- E D C جاللی علیرضا دکتر

 B A -- E D مصلحیمحمد دکتر 

 C B A -- E پژنگفرهاد دکتر 

 -- D C B A  عابدیاحمدرضا دکتر 

صداقت/ دکتر درمانگاه تخصصی:
 دکتر طباطبايی /دکتر شاکريان

E D C B A 

 E D C B -- پارسادکتر 

 

 خانم دکتر جزايری از اول مرداد ماه بجای آقای دکتر پارسا می باشند.
 

 /15/5الی  1/5/1400 جزايریمهناز دکتر 
D 

 /29/5الی  16/5/1400

C 

 /15/6الی  30/5/1400

B 

 
 Cگروه  Bگروه  Aگروه  رديف

 اسماعیلی نرجس کرمی شاه امیر حسین سید رجائی فائزه 1

 اسماعیلی فاطمه رساپور مبین رضايی مهناز 2

 ياراحمدی فاطمه شريعت عقیله زاده عربی ندا 3

 روستايی فريبا خالقی سعیده نژاد نظری محمد 4

 کافی موسوی زهراسادات هاشمی بنی الهام اقايی ساالر 5

 حافظیمهرآسا  حیدری علی مشهدی سعید 6
 

 

 Eگروه  Dگروه  رديف

 پاکدين هادی  ذکاوت زهرا سیده 1

 رنجبر محسن  توکل پريسا 2

 شکوهمندی مهدی  افشاری مهديه 3

 عسگری رويا کريمی فريبا 4

 رنگیان امین جعفری مهسا 5

  ترکیان مريم 6
 

 
 مان شیخ بهايیساخت    8:30لغايت  7:30ساعت  شنبه ها شنبه ها و سه برنامه مورنینگ :  

   11صبح تا   7:30درمانگاه و راند بخش هر روز از ساعت 
 صبح زير زمین ساختمان شیخ بهايی 11کالس های تئوری ساعت 

 
 صبح 8ساعت        1400/ 14/6امتحان تئوری  :  يکشنبه  

 نماينده کالس:آقای علی حیدری

 



 بسمه تعالی                                                        

  1399-1400در نیمسال دوم  1395برنامه گروه بندی بخش کودکان دانشجويان پزشکی ورودی 
 در بیمارستان دکتر علی شريعتی   24/5/1400لغايت  1/4/1400از تاريخ 

 صبح  11ساعت تدريس:  پژنگ    مسئول درس: آقای دکتر        Nelson 2019 رفرانس:  ساختمان شیخ بهايیمکان:                       

 استاد  رئوس مطالب تاريخ ايام هفته
 دکتر پژنگ شرح حال ومعاينه فیزيکی نوزاد  1/4/1400 سه شنبه

 دکتر دريکوند گاستروآنتريت 2/4/1400 چهارشنبه

 دکتر جاللی F.U.Oتب و  5/4/1400 شنبه

 دکتر طباطبايی رشد و نمو در کودکان 6/4/1400 يکشنبه

 دکتر دريکوند  (1آنمی ها در کودکان ) 7/4/1400 دوشنبه

 دکتر عابدی  احیاء نوزاد  8/4/1400 سه شنبه

 دکتر پارسا تشنج در نوزادان 9/4/1400 چهارشنبه
 دکتر مصلحی زردی نوزادی  12/4/1400 شنبه

 دکتر طباطبايی DKA 13/4/1400 يکشنبه

 تر عابدیدک مراقبت آغوشی نوزاد 14/4/1400 دوشنبه
 دکتر پژنگ (1دهیدراتاسیون) 15/4/1400 سه شنبه

 دکتر پژنگ شرح حال و معاينه فیزيکی کودکان 16/4/1400 چهارشنبه

 دکتر عابدی نوزاد ترم ونارس 19/4/1400 شنبه

 جزايریدکتر  هپاتیت  20/4/1400 يکشنبه
 دکتر دريکوند (2آنمی ها در کودکان ) 21/4/1400 دوشنبه

 دکتر جزايری اثرات داروها برجنین،نوزاد 22/4/1400 هسه شنب
 دکتر طباطبايی ديابت 23/4/1400 چهارشنبه

 دکتر دريکوند اوريون و فلج اطفال 26/4/1400 شنبه
 دکتر مصلحی  عفونتهای تنفسی فوقانی  27/4/1400 يکشنبه

 دکتر پارسا تشنج در کودکان 28/4/1400 دوشنبه
 دکتر پژنگ (2یدروتاسیون)ده 29/4/1400 سه شنبه

 دکتر عابدی ديسترس تنفسی درنوزادان 2/5/1400 شنبه 

 جاللیدکتر  طب پیشگیری 3/5/1400 يکشنبه
 دکتر شاکريان درماتیت آتوپیک 4/5/1400 دوشنبه
 دکتر پژنگ سپسیس نوزادی  5/5/1400 سه شنبه

 دکتر طباطبايی هیپوتیروئیدی 6/5/1400 چهارشنبه
 دکتر جزايری نفريت و نفروز  9/5/1400 شنبه 

 دکتر صداقت آرتريت ها 10/5/1400 يکشنبه

 دکتر جاللی بیماريهای خونريزی دهنده  11/5/1400 دوشنبه

 دکتر پارسا مننژيت و آنسفالیت   12/5/1400 سه شنبه

 دکتر شاکريان آستم  13/5/1400 چهارشنبه

 دکتر جزايری شیرمادر و تغذيه مصنوعی  16/5/1400 شنبه 

 دکتر مصلحی  عفونتهای تنفسی تحتانی  17/5/1400 يکشنبه

 دکتر صداقت استئومیلیت 18/5/1400 دوشنبه

 دکتر طباطبايی Vit Dو  Caاختالالت  19/5/1400 سه شنبه

 دکتر صداقت هنوخ و کاوازاکی و منونوکلئوز 20/5/1400 چهارشنبه

 یدکتر مصلح شوك و احیاء 23/5/1400 شنبه 
 دکتر مصلحی UTI 24/5/1400 يکشنبه

 ( اطالع داده شود.09217487353لطفا در صورت جابجايی برنامه به نماينده کالس )آقای حیدری : 

 1400شهريور  14امتحان تئوری  :   يکشنبه  


