
 
 

 

 قوانین بخش پوست:

با امید به اینکه در این دوره یک ماهه در فراگیری ضروریات بیماری های پوست توفیق حاصل کنید نکاتی را در مورد نحوه آموزش 

 و ارزشیابی در این بخش خدمتتان متذکر می شویم و امیدواریم که با بذل توجه به مطالب ذیل  ما را در حفظ نظم یاری فرمایید.

 از شروع بخش لطفا جزئیات اهداف آموزش و برنامه را که در بورد مخصوص دانشجویان نصب شده به دقت بخوانید.قبل  -1

پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت در محیط درمانگاه و بیمارستان الزامی است لذا خواهشمند است قبل از شروع کنفرانس تا  -2

 یا بخش حاضر شوید. پایان ساعات آموزشی، با روپوش سفید در درمانگاه

 ترک درمانگاه در ساعات آموزشی بدون اطالع و موافقت استاد به هیچ عنوان مجاز نبوده و غیبت محسوب می شود.  -3

نمره( دانشجویان ملزم به رعایت کامل اصول اخالقی و سایر موارد فوق الذکر، مطالعه جدی و 10برای کسب نمره ارزشیابی) -4

زشی بخش می باشند. در صورت تاخیر یا عدم حضور در برنامه های آموزشی بخش به ترتیب شرکت فعال در برنامه های آمو

 ذیل از نمره ارزشیابی کسر خواهد شد:

 نمره وبرای سه بار یا بیشتر تکرار دوره.2نمره، برای بار دوم  1غیبت از کنفرانس برای بار اول -

 نمره.3غیبت غیر موجه از درمانگاه به ازای هر روز  -

 روز تکرار دوره. 3وجه یا غیر موجه بیشتر ازغیبت م -

 نمره. /5تاخیر در حضور در برنامه های آموزشی  -

 کل نمره بخش نیز تشکیل می دهد(. Logbook10%؛ تمدید دوره )logbookعدم تحویل  -

نمره( و الگ 3نمره(، فعالیت کالسی و حضور و غیاب)5نمره(، آزمون آسکی) 10نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی)  -5

 نمره( می باشد. 2بوک )

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ماه:تیربخش پوست برنامه آموزشی 

 ایام هفته تاریخ نام استاد عنوان کنفرانس ساعت

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

P/E(Physical Exam) 

In dermatology(1) 

 یکشنبه 99/04/01 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

P/E(Physical Exam) 

In dermatology(2) 

 دو شنبه 99/04/02 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Acne سه شنبه 99/04/03 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Drug reaction 

(SJS,TEN,EM) 

 چهارشنبه 99/04/04 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Skin Tumor شنبه 99/04/07 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

 Psoriasis                          یک شنبه 99/04/08 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Skin Viral dx      And Skin 

Infection 

 دوشنبه 99/04/09 آقای دکتردرایش

صبح8  

کلینیک هنریسالن مدیریت   

 Bacterial Infection سه شنبه 99/04/14 آقای دکتردرایش 



 

 

 

 

 

 

 

  

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Sebirrtic Dermatitis یک شنبه 99/04/15 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

lichen planus دوشنبه  99/04/16 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Neurologic Dx in Dermatology شنبه 99/04/21 آقای دکتردرایش 

صبح8  

کلینیک هنریسالن مدیریت   

Dermatophte infection یک شنبه 99/04/22 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Vitiligo دوشنبه 99/04/23 آقای دکتردرایش 

عصر17 آقای دکتر محمد جواد  اورژانسهای پوست 

 رحمانیان

25/04/99  چهارشنبه 

صبح 9  

عصر 17  

آقای دکتر محمد جواد  اگزما

 رحمانیان

26/04/99  پنج شنبه 

صبح9  

عصر17  

 درماتوفیتوز

 بیماری های تاولی

آقای دکتر محمد جواد 

 رحمانیان

27/04/99  جمعه 

https://search.mysearch.com/web?p2=%5ECTR%5Echr999%5EB2BMS%5E99&ptb=217FF01E-E0DF-455E-ABEB-57C3FD758B36&n=7867adb8&ln=en&si=&trs=wtt&brwsid=A7935915-2A7C-4130-84F9-7B4084E1C87A&gct=tab&guid=217FF01E-E0DF-455E-ABEB-57C3FD758B36&apn_uid=217FF01E-E0DF-455E-ABEB-57C3FD758B36&doi=2020-06-06&b=ttb&st=tab&tpr=6&q=lichen+planus&ots=1592644423936


 
 :99برنامه درمانگاه بخش پوست تیر ماه 

 

 ساعت درمانگاه اسامی دانشجویان ایام هفته تاریخ

01/04/99 شنبه یک  عباسی-صادقی  صبح9 کلینیک هنری   

20/04/99 شنبه دو  رحمانیان-هنرمند  صبح9 کلینیک هنری   

03/04/99 صادقی-نمک شناس سه شنبه   صبح9 کلینیک هنری   

07/04/99 ناصری پور-محمدجعفری شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

08/04/99 شنبه یک  رحمانیان-هنرمند  صبح9 کلینیک هنری   

09/04/99 صادقی-نمک شناس دو شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

10/04/99 شنبه سه  عباسی-صادقی  صبح9 کلینیک هنری   

14/04/99 ناصری پور-محمدجعفری شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

15/04/99 عباسی-صادقی یک شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

16/04/99 شنبه دو  رحمانیان-هنرمند  صبح9 کلینیک هنری   

17/04/99 سرورزاده-نیک سرشت سه شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

21/04/99 ناصری پور-محمدجعفری شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

22/04/99 عباسی-صادقی یک شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

23/04/99 رحمانیان-هنرمند دوشنبه  صبح9 کلینیک هنری   

24/04/99 صادقی-نمک شناس سه شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

28/04/99 سرورزاده-نیک سرشت شنبه  صبح9 کلینیک هنری   

29/04/99 ناصری پور-محمدجعفری یک شنبه  صبح9 کلینیک هنری   


