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  .كسب توانایي نوشتن نسخه براي داروهاي شایع از قبیل آنتي بیوتیك ها و داروهاي ضد تب .16
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 ارزشیابي دوره اي)كوئیز و میان ترم(.   3ارزشیابي روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهي ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوي نقش، سخنراني، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 پاورپوینت ) در كالس هاي تئوري(، كلیه تجهزیات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیاز وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تكالیف محوله از طرف استاد. .3 .شركت منظم در جلسات ارزشیابي  .2حضور به موقع و فعال در كالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همكالسان ،ناخالق و حسن رابطه با كاركنا ▪

 حضور و غیاب ▪

دانشجو موظف است  12( در صورت كسب نمره كمتر از 12ارزشیابي درس تئوري: امتحان كتبي در پایان دوره و حداقل كسب نمره  ▪

 در كالس هاي تئوري و امتحان شركت نماید(. ، مجددا انتخاب واحد نموده

بر گزار مي گردد. حداقل نمره   Modified OSCEمره امتحان پایاني كه به صورت و ن انمره درون بخش و رانده عملي: درس ابيیارزش ▪

در كل دوره ، دانشجو موظف است مجددا انتخاب واحد نموده 12مي باشد( در صورت كسب نمره كمتر از 12قبولي در درس عملي نمره 

 آموزي را تكرار نموده و در امتحان شركت نماید(.ركا

 زشیابي اساتید گروه كودكان مي باشند.مسئول طرح سؤاالت و ار ▪

 درمان و آموزش پزشکی مورخ تشا برنامه درسی ابالغی وزارت بهدامطابق بمحتوی آموزشی: 



 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

 فیزیكي معاینه و حال شرح گرفتن 1

 كودك

 توجه با بدحال كودك ارزیابي 9 دكتر پژنگ

 مانا كشوري برنامه به

 شدهتدریس ن

 طبیعي غیر و طبیعي رشد بررسي 2

 از استفاده نحوه و كودكان در

 رشد منحني

 مراقبت و ترم سالم نوزاد معاینه 10 دكتر طباطبایي

 زایمان اتاق اولیه هاي

 دكتر عابدي

 و طبیعي تكامل الگوهاي با آشنایي 3

 نمو ارزیابي ابزارهاي و طبیعي غیر

 كشوري برنامه به توجه با كودكان در

 early childو سالم كودك

development 

 دكتر عابدي نوزادان احیاء 11 دكتر طباطبایي

 مادر مشاوره مادر، شیر با تغذیه 4

 مصرف و مادر هاي بیماري شیرده،

 شیردهي دوران در داروها

سیانوز  و آپنه تنفسي، دیسترس 12 دكتر جزایري

 در نوزادان

 دكتر عابدي

 شش از مختلف دوران در تغذیه 5

 )مشاوره ارزیابي،(بلوغ زمان تا ماهگي

 كودك كشوري برنامه به توجه با

 early childو سالم

development 

 دكتر مصلحي زردي در نوزادان 13 دكتر جزایري

 دوران در شایع اي تغذیه مشكالت 6

 برنامه به توجه با نوجواني و كودكي

 چاقي، ،FTTكودك سالم ) كشوري

 ) ریزمغذیها كمبود

تشنج و هایپرگلیسمي در  14 ر جزایريدكت

 نوزادان

 پارسا

 دكتر مصلحي نوزادان در عفونت 15 دكتر جاللي واكسیناسیون 7

 زمینه در كودكان سالمت ارتقاء 8

 حوادث،مسمومیت، از پیشگیري

 واگیرو هاي بیماري سوختگي،

پزشك با توجه به  نقش غیرواگیر

 برنامه كشوري كودك سالم

نوزادان  در درماني مایع و تغذیه 16 جزایري

 و كودكان

 دكتر پژنگ



 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

 به مبتال كودك به رویكرد 28 دكتر جاللي تب دركودكان  17

 قد كوتاهي

 دكتر طباطبایي

عفونت دستگاه تنفسي تحتاني در  18

 كودكان 

نشانه هاي بلوغ  و طبیعي بلوغ 29 دكتر  مصلحي

 بیعيطبیعي و غیرط

 دكتر طباطبایي

 مبتال نوزاد یا كودك به رویكرد 30 دكتر دریكوند اسهال مزمن  19

 هیپوگلیسمي به

 عابدي

ریكنز در  و هیپوگلیسمي 31 دكتر دریكوند اسهال و استفراغ در كودكان 20

 كودكان و نوزادان

 دكتر طباطبایي

 و ادم به مبتال كودك به رویكرد 32 دكتر مصلحي زردي در كودكان 21

 پروتئیتوري

 مصلحي

ادراري در كودكان به  عفونت 33 دكتر پارسا تشنج در كودكان 22

 self readingصورت 

 دكتر مصلحي

و سندرم   گلومرولونفریت 34 خودآموز حاد در كودكان شل فلج 23

 نفروتیك در كودكان

 دكتر جزایري

عالئم بالیني، نشانه ها و تشخیص  24

ي شایع در عضالن-بیماریهاي عصبي

 كودكان )كودك شل(

 مصلحي اوري در كودكان پلي 35 خودآموز

كلیه  حاد نارسایي و اولیگوري 36 خودآموز انعقادي در كودكان اختالالت 25

 در كودكان 

 مصلحي

 دكتر دریكوند آنمي در كودكان 37 خودآموز لنفادنوپاتي در كودكان 26

 و لنگش به مبتال كودك به رویكرد 27

 ارتربت

 عفونت دستگاه تنفسي فوقاني و 38 دكتر صداقت

 راه انسداد و تنفسي دیسترس

 و اپیگلوتیت كروپ،(هوایي

 )خارجي جسم

 دكتر مصلحي



 

 2016نلسون  منبع: 

 

 

 

 

 استاد عنوان ردیف استاد عنوان ردیف

 مواد كه كودكي به رویكرد 39

 بلع را خارجي جسم یا و سوزاننده

 است كرده

یدي هیپرتیروئ /هیپوتیروئیدي 48 دكتر مصلحي

 در كودكان 

 دكتر طباطبایي

 در وریدي درماني مایع نحوه 40

 غیرطبیعي و طبیعي شرایط

 خودآموز سل در كودكان 49 دكتر پژنگ

بیماریهاي انگلي شایع  50 دكتر شاكریان آسم 41

 )كاالزاكي و ماالریا(

 خودآموز

شایع در  هاي واسكولیت 51 صداقت بروسلوز سالمونلوز 42

 كي ، هنوخ(كودكان )كاوازا

 دكتر صداقت

 دكتر طباطبایي DKAو قندي دیابت 52 دكتر دریكوند سرفه سیاه كزاز، دیفتري، 43

 هاي بیماري شایع عالئم 53 دكتر صداقت سپتیك ارتریت و استئومیئیت 44

 ارثي متابولیك

 دكتر طباطبایي

غیر  ویروسي شایع هاي بیماري 45

 بثوري

 خودآموز ر كودكاننارسایي قلب د 54 دكتر دریكوند

اتافیالكسي و  انژیوادم، كهیر، 46

 درماتیت آتوپیك و بیماري سرم

 خودآموز خونگیري از ورید 55 دكتر شاكریان

    دكتر شاكریان اتوپیك درماتیت و غذایي الرژي 47



 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09133031092 استادیار تمام وقت اطفال مدرس دكتر مهناز جزایري 1

 09133270231 استادیار نیمه وقت اطفال مدیر گروه دكتر فرهاد پژنگ 2

دكتر محمد  3

 مصلحي

 09133145106 استادیار نیمه وقت اطفال مدرس

استادیار حق  اطفال مدرس دكتر علیرضا جاللي 4

 التدریس

09131139208 

دكترجهانگیر  5

 دریكوند

استادیار حق  اطفال مدرس

 التدریس

09131343476 

دكتر احمدرضا  6

 عابدي

استادیار حق  اطفال مدرس

 التدریس

09132026528 

استادیار حق  اطفال مدرس دكتر بهزاد شاكریان 7

 التدریس

09131840313 

 دكترفاطمه 8

 طباطبایي

استادیار حق  اطفال مدرس

سالتدری  

09131269484 

استادیار حق  اطفال مدرس دكتر مهدي پارسا 9

 التدریس

09133138003 

استادیار حق  اطفال مدرس دكتر بنفشه صداقت 10

 التدریس

09131846672 

 خیابان شریعتی –چهارباغ باال  –اصفهان  آدرس بیمارستان دکتر شریعتی:

 ندفلکه هنرم –خیابان غرضی  آدرس بیمارستان دکتر غرضی:

 بیمارستان شریعتی  -: چهارباغ باال  2آدرس درمانگاه شماره 

 : خمینی شهرشهر خمینی درمانگاه     خیابان مسجدسید برهانیان شهید .:آدرس درمانگاه

  7خیام : خیابان خیام درمانگاه تامین اجتماعی شماره  درمانگاه
 

 



 

 برنامه گزارش صبحگاهی:

ساعت و      

 مکان

 ایام هفته

 9تا  8ساعت 

 

 مکان

 كالس درس Morning Report شنبه

 --- --- یکشنبه 

 --- --- دوشنبه

 كالس درس Morning Report سه شنبه

 --- --- چهارشنبه

 

 


