
 
 

 

 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 

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

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

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

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.

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

شی بخش می باشند. در صورت تاخیر یا عدم حضور در برنامه های آموزشی بخش به ترتیب ذیل از نمره فعال در برنامه های آموز

 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. 3جه یا غیر موجه بیشتر ازغیبت مو  

نمره. /5تاخیر در حضور در برنامه های آموزشی   

Logbook؛ تمدید دوره )logbookعدم تحویل  کل نمره بخش نیز تشکیل می دهد(. %10  

مره( و الگ ن3نمره(، فعالیت کالسی و حضور و غیاب)5نمره(، آزمون آسکی) 10نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی) 

نمره( می باشد.2بوک )  

 

 

 



 
 

 :99ماه شهریور بخش پوست برنامه آموزشی

 ایام هفته تاریخ نام استاد عنوان کنفرانس ساعت

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

P/E(Physical Exam) 

In dermatology(1) 

 شنبه 99/06/01 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

P/E(Physical Exam) 

In dermatology(2) 

 یکشنبه 99/06/02 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Acne دو شنبه 99/06/03 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Drug reaction 

(SJS,TEN,EM) 

 سه شنبه 99/06/04 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Skin Tumor دو شنبه 99/06/10 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Psoriasis 99/0 آقای دکتردرایش 11/6  سه شنبه 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Skin Viral dx      And Skin 

Infection 

 شنبه 99/06/15 آقای دکتردرایش

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Bacterial Infection  دکتردرایشآقای  یک شنبه 99/06/16 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Sebirrtic Dermatitis دو شنبه 99/06/17 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

lichen planus سه شنبه 99/06/18 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Neurologic Dx in Dermatology شنبه 99/06/22 آقای دکتردرایش 
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صبح8  

کلینیک هنریسالن مدیریت   

Dermatophte infection یک شنبه 99/06/23 آقای دکتردرایش 

صبح8  

 سالن مدیریت کلینیک هنری

Vitiligo دوشنبه 99/06/24 آقای دکتردرایش 

 آموزش مجازی از طریق اسکایپ

 بارگذاری در سامانه نوید

25/06/99 آقای دکتردرایش اورژانسهای پوست  سه شنبه 

اسکایپ آموزش مجازی از طریق  

 بارگذاری در سامانه نوید

29/06/99 آقای دکتردرایش اگزما  شنبه 

 آموزش مجازی از طریق اسکایپ

 بارگذاری در سامانه نوید

 درماتوفیتوز

 بیماری های تاولی

30/06/99 آقای دکتردرایش  یک شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
:99برنامه درمانگاه بخش پوست شهریور ماه   

 

 

 

 ساعت درمانگاه دانشجویاناسامی  ایام هفته تاریخ

 صبح9 کلینیک هنری حق خواه -نصیری-قاسم زاده دو شنبه 10/6/99

 صبح9 کلینیک هنری دانشگر -گرایش -آقایی سه شنبه 11/6/99

 -محمد زارعی -حانیه جعفری شنبه 15/6/99

 اقبال

 صبح9 کلینیک هنری

 صبح9 کلینیک هنری آقایی -پایمرد -موسوی یک شنبه 16/6/99

 صبح9 کلینیک هنری نصیری -قاسم زاده -حق خواه دوشنبه 99/6/17

 صبح9 کلینیک هنری دانشگر -آقایی -گرایش سه شنبه 99/6/18

 صبح9 کلینیک هنری اقبال -حانیه جعفری -زارعی شنبه 99/6/22

 صبح9 کلینیک هنری موسوی -پایمرد -حق خواه یک شنبه 99/6/23

 صبح9 کلینیک هنری حق خواه -نصیری -قاسم زاده دوشنبه 99/6/24

 صبح9 کلینیک هنری آقایی -گرایش -دانشگر سه شنبه 99/6/25

 صبح9 کلینیک هنری اقبال -حانیه جعفری -زارعی شنبه 99/6/29

 صبح9 کلینیک هنری زارعی -نصیری -قاسم زاده یک شنبه 99/6/30


