
 

 سـرفـصـل دروس دانـشـجـويـان پــزشـكـي بـخـش چـشـم
 

 

 

 

 : کتاب چشم پزشکی عمومی منبع 
 

  19مولفین دکتر محمدعلی جوادی و دکتر سپهر فیضی چاپ اول سال  

 )اصول ژنتیک(    91)عوارض چشمی گاز خردل ( و 91بجز فصول 

 
 

 هر روز کارآموزان بعد از کالس به سه گروه )راند ، اورژانس و درمانگاه آموزشی( تقسیم می شوند.  - 

 حضور یابد. یک روز در اتاق عمل چشم می توانددر طول دوره اختیاری  به صورتهر کارآموز  -

 به دو یا سه گروه تقسیم می شوند و در کنفرانس روز پنجشنبه حضور می یابند. ، کارآموزان با توجه به تعداد نفرات -

 رآموزان به عمل می آید.و آزمون کتبی از کا  OSCEدر هفته پایانی هر بخش توسط اساتید گروه ، یک ایستگاه آزمون  -
 

 

 )یک جلسه( دکتر علیزاده -جلسه( 2شنبه : دکتر آذری پور ) -

 جلسه( 2)دکتر دوراندیش –جلسه(  2یکشنبه: دکتر مدقالچی) -

 )یک جلسه( دکتر بهبودی –جلسه(  2دکتر اکبری) دوشنبه: -

 دکتر صبوری  )یک جلسه( -جلسه(  2نبه: دکتر سلطانی مقدم)سه ش -

 جلسه( 2دکتر صیانتی) -(یوردخانی)یک جلسه چهارشنبه : دکتر -

 

 

 سرفصل اســاتـيـد
 

 یووئیت آقای دکتر بهبودی

 
 آقای دکتر عليزاده

 

 افتالموسکوپی مستقیم

 آقای دکتر مدقالچي

 

 استرابیسم +  آمبلیوپی 

 
 آقای دکتر یوردخاني

 

 

   + بیماریهای ملتحمهاپتیک و عیوب انکساری چشم 

 

 دکتر صبوریآقای 

 

 چشم و بیماریهای سیستمیک 

 بیماریهای عفونی قرنیه + کاتاراکت +  بیماریهای غیر عفونی قرنیه  آقای دکتر سلطاني مقدم

 
 گلوکوم +  نوروافتالمولوژی+ معاینه چشم پزشکی آقای دکتر آذری پور

 
 

 چشم  اورژانسهای شایع چشم پزشکی)تروماها(  + فارموکولوژی خانم دکتر اکبری

 
 

 

 بیماریهای  عروقی ویتره و رتین +  بیماریهای  غیر عروقی ویتره و رتین  + آناتومی چشم خانم دکتر دوراندیش

 

 سیستم اشکی بیماریهای اربیت ، پلک  و آقای دکتر صيانتي

 
 کليه اساتيدگروه چشم

 

 آشنایی با وسایل چشم پزشکی  +   اصول پیشگیری در چشم پزشکی
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 اورژانس و درمانگاه آموزشي  ،راند ،برنامه کالس درس

 22/22/99الي   2/22/99  ازم  ـبخش چش کارآموزان

 

 دکتر ابراهیم آذری پور

 مسئول آموزش پزشکی عمومی گروه چشم

 :  Aگروه 

 

 : Bگروه 

 

 

 

 

 

 

 

 روز

 

 

 تاریخ

 کالس آموزش نظری کارآموزان

 صبح 09:99الی    0:99
 

 

 

 :کارآموزانآموزشی درمانگاه گروه اورژانس و 

 بعد از کالس 09-02ساعت 
 

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر علیزاده 2/22/99 شنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر مدقالچی 3 یکشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر بهبودی 4 دوشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس   دکتر سلطانی مقدم 5 سه شنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس   دکتر صیانتی 6 چهارشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر آذری پور 9 شنبه

 گاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش(درمان –اورژانس  دکتر دوراندیش 21 یکشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر اکبری 22 دوشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر صبوری 22 سه شنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر یوردخانی 23 چهارشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  --- 26 شنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر مدقالچی 21 یکشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  --- 21 دوشنبه

 برنامه ریزی اعالمی آموزش(درمانگاه )طبق  –اورژانس  دکتر سلطانی مقدم 29 سه شنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر صیانتی 21 چهارشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر آذری پور 23 شنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر دوراندیش 24 یکشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  دکتر اکبری 25 دوشنبه

 درمانگاه )طبق برنامه ریزی اعالمی آموزش( –اورژانس  -- 26 سه شنبه

 --- آزمون 21 چهارشنبه



 


