
 1399ماه ذرآ شی بخش زنانزبرنامه آمو

 

 راند تاريخ روز

 صبح  8ساعت 

 و مبحث  کنفرانس

 صبح  9ساعت 

 درمانگاه

 صبح  10-12ساعت 

 دکتر البرزی )آشنايی با بخش ،  فیزيکال اگزم ، هیستوری ( 01/09/99 شنبه

  تشکر -------- 02/09/99 يکشنبه 

 --------- (مراقبت های دوران بارداری)دکتر حق جو --------- 03/09/99 دوشنبه

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد ( NVDدکتر مقرب )  ---------- 04/09/99 سه شنبه

 ------------ دکتر حق جو ) پاپ اسمیر ( دکتر تشکر 05/09/99 چهارشنبه 

 دکتر حق جو --------------- دکتر مقرب 08/09/99 شنبه

 دکتر تشکر ( IUGRدکتر تشکر)  ------------- 09/09/99 يکشنبه

 ---------- (GDMدکتر البرزی) دکتر نقشواريان  10/09/99 دوشنبه

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد ---------- 11/09/99 سه شنبه 

 ) خونريزيهای پس از زايمان (

 دکتر نقشواريان 

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد 12/09/99 چهارشنبه 

 

 دکتر مقرب ---------- 

 دکتر راسخ  ( روش های تصويربرداریدکتر راسخ ) ------------ 15/09/99 شنبه 

 دکتر نقشواريان دکتر نقشواريان 16/09/99 يکشنبه

 (تغییرات فیزيولوژيک دوران بارداری)

--------- 

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد ( EP) دکتر البرزی  دکتر البرزی 17/09/99 دوشنبه

 

 ---------------- ) عفونت نفاس ( دکتر مقرب  ------- 18/09/99 سه شنبه

 دکتر نقشواريان  --------- دکتر حق جو 19/09/99 چهارشنبه 

 دکتر راسخ  ) سقط (دکتر راسخ   22/09/99 شنبه

 -------- -------- دکتر تشکر 23/09/99 يکشنبه

 دکتر مقرب ( NSTدکتر نجمه السادات مصلی نژاد)  --------- 24/09/99 دوشنبه

 تشکردکتر  --------- دکتر حق جو 25/09/99 سه شنبه

 --------- ( Post dateو  PLPدکتر نقشواريان )   ------------- 26/09/99 چهارشنبه 

 ------- (  PCO)دکتر راسخ  دکتر راسخ  29/9/99 شنبه 

 دکتر نجمه السادات مصلی نژاد  30/9/99 يکشنبه 

 

 دکتر حق جو -------------
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 قابل توجه دانشجويان 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 .

د مطهری مراجعه نمایید .چون  فعالیت های آموزشی و حضور در بیمارستان استا edoبه لطفا جهت دریافت الگ بوک  -3

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

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

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

نمرات عملی که در 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

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

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

 دانشجو می باشد . 

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

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

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

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

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

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

 اقدام خواهد نمود و عواقب به عهده دانشجو می باشد .

  کشیک در ماه  می باشد . 10تعداد کشیک هر دانشجو ،  -8

برگزار خواهد شد.که البته نیاز به  و سامانه نوید کنفرانس های آموزشی اغلب از طریق فضای اسکای روم و واتساپ  -9

در ماههای گذشته گروه واتساپ جهت برخی از اساتید به )توسط نماینده (با استاد مربوطه خواهد داشت .  هنگی قبلیهما

دانشجویان را درگروه های مربوطه عضو   edoصورت جداگانه تشکیل گردیده است که الزم است نماینده با هماهنگی با 

جهت ایجاد دسترسی در سامانه نوید ، به مرکز مجازی  edoلیست اسامی دانشجویان در اول هر ماه توسط  نماید.

 دانشگاه ارسال خواهد شد .

 عایت پروتکل بهداشتی (رحضوری در سالن آمفی تئاتر درمانگاه هنری ) با به صورت  دکتر اطهر راسخکنفرانس های 

 برگزار می گردد.
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