
  گایدالین هاي آموزشی  گروه کودکان /لیست فلوچارت ها
حیطه

 

 رشته تخصصی و فوق تخصصی نام استاد هیات علمی موضوع آموزشی

نوزادن
 

 درمان نوزاد با هیپوکلسمی
 آقاي دکتر وکیلی امینی 

 
 فوق تخصص نوزادان

 درمان هایپوناترمی و هیپرناتومی
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

 NCPAPگایدالین درمان با 
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

  درنوزادانCBSالگوریتم جلوگیري از بیماري عفونت زودرس 
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

 اقدامات درمانی اولیه در نوزادان مبتال به بیماري تنفسی
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

بیماریهاي داخلی
 

 درمان آنافیالکسی
 

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 آلرژي
 

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 خونریزي گوارشی
 

 متخصص کودکان و نوزادان آقاي دکتر کرامتی

 اوتیت میانی حاد
 

 خانم دکتر سیمین قینی 
 خانم دکتر میترا همتی 

 متخصص کودکان و نوزادان
 متخصص کودکان و نوزادان

 کوتاه قدي
 

 متخصص کودکان و نوزادان آقاي دکتر کرامتی

 کروپ/درمان/موارد بستري
 

 خانم دکتر سیمین قینی 
 خانم دکتر میترا همتی

 متخصص کودکان و نوزادان
 متخصص کودکان و نوزادان

 آنافیالکسی/تشخیص
 

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 گایدالین /کاوازاکی
 

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 D.K.Aپروتکل 
 

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سیمین قینی

 A/B/Cطرح درمانی براي دز هیدراتاسیون گاید الین طرح 
 خانم دکتر سیمین قینی 

 خانم دکتر میترا همتی
 متخصص کودکان و نوزادان
 متخصص کودکان و نوزادان

 پروتکل آسم
 

 متخصص کودکان و نوزادان دکتر میترا همتی

 لنگش
 

 آقاي دکتر کرامتی
 متخصص کودکان و نوزادان

 احتباس حاد ادراري
 

 آقاي دکتر کرامتی
 متخصص کودکان و نوزادان

 الگوریتم تشخیص تهوع و استفراغ حاد
 

 آقاي دکتر کرامتی
 متخصص کودکان و نوزادان



 جراحی
 دستورات و مراقبتهاي بعد ازعمل لوزه

 
 

 گوش و حلق وبینی خانم دکتر نسترن عیوضی

خون و آنکولوژي
 

Approachبه اسپلنومگالی  
 
 

 
 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 

 
 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی

 
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Evaluationکودك با ترومبوسیتوپنی  
 
 

 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 
 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی

 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Approachبه کودك با آنمی همولتیک  
 

 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 
 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی

 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Approachبه کودك مبتال به پان سیتوپنی  
 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 

 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی
 

 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Approachبه کودك ترومبوسیتوز  
 

 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 
 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی

 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

ب
مغز و اعصا

 

 موارد درخواست تصویربرداري از مغز
 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 )FCنحوه برخورد با کودك مبتال به تب و تشنج (
 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 پروتکل کودك مبتال به تشنج
 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 پروتکل کودك شل
 

 آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
 
 

 
اختالالت 
 متابولیک 

 نحوه  ارزیابی کودك مبتال به اسیدمی ارگانیک 
 

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

اختالالت 
 متابولیک

 مشخصات بوي خاص همراه با بیماریهاي متابولیک 
 

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

اختالالت 

 متابولیک

ارزیابی نوزادان فول ترم تازه متولد شده  مشکوك به اختالل 
 متابولیک  

 
 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

 

 

 EDU مسئول واحد – دکتر سهیال رشادت :تدوین

 بیمارستان محمد کرمانشاهی


