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 راند تاریخ روز

 صبح  8ساعت 

 و مبحث  کنفرانس

 صبح  9ساعت 

 درمانگاه

 صبح  21-21ساعت 

 -------- دکتر حق جو ) پاپ اسمیر ( دکتر نجمه السادات مصلی نژاد 10/10/0011 چهارشنبه

 ------ ( نازاییدکتر البرزی )   دکتر البرزی 10/10/0011 شنبه

 (PLP ،Postdateدکتر نقشواریان )  دکتر حق جو 10/10/0011 یکشنبه

 دکتر البرزی) ادامه مبحث نازایی (
------- 

 دکتر نقشواریان دکتر حق جو)یائسگی ( دکتر مقرب 10/10/0011 دوشنبه

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد دکتر نجمه السادات مصلی نژاد 10/10/0011 سه شنبه

 (PID ) و عفونت های لگنی 

 دکتر مقرب

 دکتر تشکر (AUBدکتر تشکر) نقشواریان دکتر  10/10/0011 چهارشنبه

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد 00/10/0011 شنبه 

 

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد

 ) نحوه تشخیص و برخورد با گاالکتوره (

 دکتر مقرب

 دکتر حق جو --------- دکتر تشکر 00/10/0011 یکشنبه

 ------- ( اندومتریوز) دکتر البرزی   البرزی دکتر 01/10/0011 دوشنبه

  دکتر مقرب دکتر مقرب 00/10/0011 چهارشنبه

 ) پرزنتاسیون های غیرطبیعی (

 دکتر حق جو

دکتر البرزی ) ادامه مبحث اندومتریوز +  دکتر  حق جو 00/10/0011 شنبه

 پرسش و پاسخ همین مبحث (

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد

 

 دکتر تشکر دکتر مقرب 01/10/0011 یکشنبه

 ) کیست های خوش خیم و بدخیم تخمدان (

 دکتر تشکر

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد دکتر مقرب) آمنوره ( دکتر نقشواریان 01/10/0011 دوشنبه

 

 ) کنتراسپشن (دکتر نقشواریان دکتر تشکر 00/10/0011 سه شنبه

 

 دکتر نقشواریان

 -------- (EPدکتر البرزی )  دکتر البرزی  00/10/0011 چهارشنبه

 دکتر راسخ ) ترومبوآمبولی (دکتر راسخ دکتر راسخ  00/10/0011 شنبه

 دکتر راسخ (TWIN) دکتر راسخ حق جو  دکتر 00/10/0011 یکشنبه

 -------- دکتر راسخ) عفونت نفاس ( دکتر راسخ 00/10/0011 دوشنبه

 دکتر نقشواریان نقشواریاندکتر  00/10/0011 سه شنبه

 ) ضایعات تهاجمی و پیش تاجمی سرویکس (
--------- 

    01/10/0011 چهارشنبه
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 اسامی دانشجویان :

–زهرا دری –زهرا رستمی  –ساناز رضائیان  -ریحانه ایاز –محمد رحمانیان  –محمدرضا محمدی اصل -کوروش هوشیاراستیودنت ها :

 پریسا عزیزی –طوبی بهمن زادگان –زهرا رضوی –محدثه فرهادی –حسین رجائی –افشین رئیسی  –حسن پابرجا 

 

 فاطمه –طناز ترابی  –ابوطالب دانشمند  –فاطمه آتشی -فاطمه وحیدی نژاد–علی قاسمی –شهرام ملک حسینی  اینترن ها :

 محمد فیروزی-قاسم دانشگر-رنجبرمحبوبه –مهسا گرگین –محدثه ذوالفقاریان -الهام جاویدمهر –سمیرا فرخی –احمدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0011ماه  اردیبهشت شی بخش زنانزبرنامه آمو

 قابل توجه دانشجویان گرامی :

عدم حضور  الزامی می باشد . ) راند ، کنفرانس و درمانگاه ( آموزشیهای برنامه  کلیه دانشجویان در به موقع حضور -1

 .، غیبت محسوب می شود  edoدانشجو در برنامه های آموزشی بدون هماهنگی قبلی با 

یک روز قبل از راند و  بایدنماینده دانشجویان زمان های مشخص شده برای برنامه های آموزشی تقریبی بوده و  -2

به دانشجویان اطالع رسانی  با استاد مربوطه هماهنگی الزم را انجام داده و شب ( 8الی  6) بین ساعت کنفرانس ،

 نمایند .

کلیه فعالیتهای درج شده درالگ بوگ بیمارستان استاد مطهری مراجعه نمایید . edoبه لطفا جهت دریافت الگ بوک  -3

فعالیت های آموزشی و حضور در  نمره  چونبوطه تاریخ ، مهر و امضا گردد.. باید توسط دانشجو انجام وتوسط استاد مر

 در الگ بوک می باشد .استاد  منوط به درج تاریخ ، مهر و امضا درمانگاه ها

 برنامه آموزشی درمانگاه طبق برنامه آموزشی و برنامه کشیک دانشجویان تنظیم و خدمت اساتید تحویل داده  -4

 ه در درمانگاه حضور داشته باشید .می شود . لطفا طبق برنام

در نمرات عملی که نمره پایان بخش شامل نمره آزمون پایانی و نمرات عملی  و نمره مربوط به الگ بوگ می باشد .  -5

و  پایان بخش توسط اساتید محترم و با توجه به وضعیت آموزشی به دانشجو داده می شود ، شامل وضعیت طرز سلوک

دانشجو ، طرز پوشش ، نظم و انضباط ، حضور مستمرو کامل در کشیک ها ، میزان شرکت دانشجو در اخالق حرفه ای 

ارشها ، شرح حال و معاینه بالینی بیمار و مهارتهای عملی  فعالیتهای آموزشی و مباحث علمی ، دقت و تسریع در ثبت گز

 دانشجو می باشد . 

خود را به بخش معرفی نموده و تا پایان شیفت به صورت  ،دانشجو موظف است در ابتدای روز کشیک ) اول صبح ( -6

 گونه بی نظمی و  گزارش هر بموقع و به نحو احسن وظایف محوله  را انجام دهد .مستمر در بخش حضور داشته و 

 خواهدشد. برخورد جدی تاخیر در حضور در کشیک و عدم انجام امور بخش ، منجر به کسر نمره و با دانشجوی خاطی

 رسانده شود در غیراینصورت ، عواقب به عهده دانشجو میباشد. edoهرگونه جابجایی در کشیک بایدبه اطالع 

نماینده دانشجویان موظف است برنامه کشیک دانشجویان را تا روز سوم هرماه به واحد آموزش بیمارستان مطهری  -7

می گیرد ، در صورت  بیمارستان صورت  edoتحویل دهد . به دلیل اینکه برنامه ریزی  درمانگاه های آموزشی توسط 

برنامه کشیک ،نسبت به تنظیم برنامه آموزشی درمانگاه  دم تحویل برنامه کشیک ، واحد آموزش بدون در نظر گرفتنع

 اقدام خواهد نمود و عواقب به عهده دانشجو می باشد .

  کشیک در ماه  می باشد . 11هر دانشجو ،  موظفی تعداد کشیک -8

ه برگزار خواهد شد.که البته نیاز ببه صورت حضوری در سالن کنفرانس بخش زنان یک کنفرانس های آموزشی   -9

 edoلیست اسامی دانشجویان در اول هر ماه توسط )توسط نماینده (با استاد مربوطه خواهد داشت .  هماهنگی قبلی

 جهت ایجاد دسترسی در سامانه نوید ، به مرکز مجازی دانشگاه ارسال خواهد شد .

 

                                                                                                                 


