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 ینکولوژاُمباحث خون و 

 مدرس  عنوان ردیف

  یخون یها یمار یب یولوژیو سم CBC ریتفس 1

  در کودکان  میبدخ یها ی مار یب عیبا عالئم شا ییآشنا 2

  ها یبه کودک مبتال به  آنم کردیرو 3

  یبه کودک مبتال با عالئم اختالالت انعقاد کردیرو 4

  ی به کودک مبتال به هپاتواسپلنومگال کردیرو 5

 

 

 نفرولوژی مباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  ی تیالکترول عیاختالالت شا  یابیبدن و ارز عاتیما ی وپاتولوژیز یبا اصول ف ییآشنا 1

  ادرار کودک مبتال به اختالل در کنترل  کردیرو 2

  ی نور یبه کودک مبتال به ادم و پروتئ کردیرو 3

  ی عیطب ریو غ یعیطب طیدر شرا یدی ور یدرمان عینحوه ما 4

  یاور یبه کودک مبتال به پل  کردیرو 5

  ه یحادکل ییو نارسا یگوریبرخورد با کودک مبتال به اول 6

  برخورد با فشار خون باال در کودکان 7

  و باز  دیاختالالت اس یابیارز 8

 

 نوزادان مباحث 

 مدرس عنوان  ردیف

  یبه نوزاد مبتال به زرد کردیرو 1
  نوزاد مبتال  به تشنج  به کردیرو 2
  انوز یآپنه و س ،یتنفس سترسیبه نوزاد مبتال به د کردیرو 3
  عفونت در نوزادان  4
  در نوزاد  یدرمان عیو ما هیتغذ  5
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 مباحث اورژانس کودکان 

 مدرس  عنوان ردیف

  یقرار یبه کودک مبتال به ب کردیرو 1

  یاز حوادث و سوختگ یریشگیپ 2

  کودک بدحال یابیبا ارز  ییآشنا 3

  قرار یو کودک ب رخوار یش 4

  به کودک مبتال به شوک کردیرو 5

  در اورژانس اژیها و نحوه تر یمار یب  یبا غربالگر ییآشنا 6

 

   

Skill Lab 

 مدرس  عنوان ردیف

  کودک یکیزی ف نهیگرفتن شرح حال و معا 1

  کودک  ایاح 2

  یریرگ گ 3

  ی دیور  یزیخونر 4

  سئوس  تزریق اینترا اُ 5

 

 مباحث ریه 

 مدرس  عنوان ردیف

  یتنفس سترسی به کودک مبتال به د کردیو رو نهیو معا یولوژیسم 1

  ( یو جسم خارج تیگلوتیاپ ـ ) کروپ ییانسداد راه هوا 2

  پنه  یو تاک نگیزیبه سرفه حاد و مزمن/ و کردیرو 3

  یی انسداد راه هوا یجسم خارج ونیراسیکودکان آسپ هیر  یاورژانس ها 4

  ی / پنومون تی/ برونش یتحتان یتنفس یعفونت ها 5

 

 ی و آلرژ یمونولوژیامباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  ی منیبه کودک مبتال به نقص ا کردیو رو یولوژیسم 1

  کیاتوپ تیو درمات ییو دارو ییغذا یآلرژ 2
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 مغز و اعصاب و عضالتمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  به کودک مبتال به سردرد کردیرو 1

  به کودک مبتال به تشنج کردیرو 2

  استروک در کودکان  3

  به کودک مبتال به فلج شل حاد کردیرو 4

  floppy babyبه  کردیرو 5

  کودک  نمو در  یابیارز  ی و ابزارها  یعیطب ریو غ یعیطب  یتکامل یبا الگوها ییآشنا 6

 

 قلب مباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  انوز ی به کودک مبتال به س کردیرو 1

  ی تپش قلب و سوفل قلب نه،یبه کودک مبتال به درد قفسه س کردیرو 2

  و مهم عیشا یقلب یمادرزاد یها یمار یبا ب ییآشنا 3

  قلب  تمیو اختالالت ر EKG ریتفس 4

  کودکان یقلب یینارسا عیشا میبا عال  ییآشنا 5

 

 عفونی مباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  پنه  یو تاک نگییزیو به کودک مبتال به سرفه )حاد و مزمن(، کردیرو 1

  به کودک مبتال به تب کردیرو 2

  سرفه اهیس -کزاز  - یفترید 3

  روده یانگل یهایمار یب 4

  تی آرتر کیسپت /تیلیاستئوم 5

  یبثور  ریغ یروسیو عیشا یهایمار یب 6

  سل 7

  ون یناسیواکس یبا برنامه کشور  ییآشنا 8
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 غددمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  قد یبه کودک مبتال به کوتاه کردیرو 1

  ی سمیپوگلینوزاد  مبتال به ه ایبه کودک  کردیرو 2

  نوزاد و کودک یدیروئ یت پریو ه یدیروئیپوتیه 3

  ی ارث کیمتابول یها یمار یب عی شا میعال  4

 

 گوارشمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  رشد  یها  یو نحوه استفاده از منحن یعیطب ریو غ  یعیرشد طب یبا الگوها ییآشنا 1

  به کودک مبتال به دل درد کردیرو 2

  به کودک مبتال به استفراغ  کردیرو 3

  بوستی به کودک مبتال به  کردیرو 4

  ها   تیو هپات ی به کودک مبتال به زرد کردیرو 5

  ( یو تحتان ی)فوقان یگوارش یزی به کودک مبتال به خونر کردیرو 6

  را بلع کرده است یجسم خارج ایکه مواد سوزاننده و   یبه کودک کردیرو 7

 

 

 لوژیروماتومباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  به لنگش کردیو رو یروماتولوژ ناتیو معا یولوژیسم 1

  عیشا یها تیواسکول 2

  به کودک مبتال به درد و تورم استخوان و مفصل کردیرو 3

4 JIA  

 

 شیشهداء تجر مارستانیکارگاه بمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

   ردهیمشاوره مادر ش مادر، ریبا ش هیتغذ 1

  یردهیدوران ش یمادر و مصرف داوها یها یمار یب 2

  تا زمان بلوغ  یماهگ 6در دوران مختلف از  هیتغذ 3

  احیاء نوزادان  4
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 لقمان مارستانیکارگاه بمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  ی به کودک مبتال به سوزش ادرار و عفونت ادرار کردیرو 1
  ت یو گلومرولونفر یبه کودک مبتال به هماچور کردیرو 2
  یو سوختگ یدگی از گز یریشگیپ  نهیسالمت کودکان در زم ءارتقا 3
  مننژ  کی تحر  میبه کودک با  عال کردیرو 4
  ی به کودک مبتال به  لنفادنوپات کردیرو 5
  کنز یو ر یپوکلسم ینوزاد مبتال به ه ایبا کودک  برخورد 6
  DKAو   یقند ابتید 7

 

 )ع(نیامام حس مارستانیکارگاه بمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  مان یاتاق زا  هیاول یترم و مراقبت ها  نوزاد سالم ، نهیمعا 1
  ی به نوزاد مبتال به ابهام تناسل  کردیرو 2
  ومیو عدم دفع مکون یشکم ونیستانسیبه نوزاد مبتال به استفراغ، د کردیرو 3
  ( ای)کاال آزار و ماالر عیشا یانگل  یها یماریب 4
  بروسلوز  -سالمونلوز 5
  و برخورد با کودک مبتال به اختالالت بلوغ یعیطب بلوغ 6
  به کودک مبتال به سردرد کردیرو 7
  به کودک مبتال به تشنج کردیرو 8
  استروک در کودکان  9

 

 ی دانشور حیدکتر مس مارستانیکارگاه بمباحث 

 مدرس  عنوان ردیف

  ی فوقان یتنفس  یعفونت ها 1
  ک ی آلرژ تینیو ر آسم 2
  ( یالکسیآناف /وادم ی آنژ /ری)کهیتیبه اختالالت حساس کردیرو 3
  و گلو درد نورهیبه کودک مبتال به گوش درد/ ر کردیرو 4
  یبه کودک مبتال به پنومون کردیرو 5

 

 

 

 


