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پیام سردبیر

کودکان ایران )یادبود اسـتاد دکتر محمد قریب( همه سـاله در اردیبهشـت ماه به شـکل  همایش سـالیانه انجمن پزشـکان 

کرونـا، ایـن همایـش بـه شـکل وبینـار از 6 آذر مـاه لغایـت 11 دی مـاه  سـمینار برگـزار می شـد امـا امسـال بـا توجـه بـه پاندمـی 

گردید.  برگـزار خواهد 

کودکان دعوت  کلیه اسـاتید و همکاران متخصص و فـوق تخصص  کودکان ایران از  اعضـای هیـات مدیـره انجمـن پزشـکان 

به عمل آورده تا در جهت هرچه پربارتر شـدن این همایش، با ارایه سـخنرانی و شـرکت در این برنامه ها ما را یاری نمایید. 

                                                                               

                                                                                                                                                دکتر محمدرضا بلورساز 
کودکان ایران                                                                        نایب رئیس انجمن پزشکان 
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کودکان و نوجوانان عزیز کودکان، خانواده های محترم،  پزشکان فرهیخته 

کـودکان را وجهه ی خدمت  کـه بـا نهایـت عشـق و عالقه خدمـت به  گونـی  گونا اقشـار بسـیار ارزنـده و 

خـود قـرار داده اید:

کـودک بـر شـما مبـارک و میمون باد، به همین مناسـبتتوجه مسـئولین محتـرم اجرایی،  روز جهانـی 

کشـور را بـه نـکات زیر جلـب می نماید:  آموزشـی و پرورشـی 

کشورند. کودکان سرمایه های اصلی      	

	    توسعه پایدار هر کشور وابسته به سالمت جامعه و زیر بنای سالمت جامعه تندرستی کودکان است

کودکی است گیردار در دوران  	    ریشه بسیاری از بیماری های غیر وا

کودکی است 	    مبنای بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در دوران 

کشـور اسـت در  کـه مهم تریـن سـرمایه هـر شـخص و  	    قسـمت اعظـم رشـد و تکامـل مغـز هـر انسـان 

دو سـال اول زندگـی و مابقـی آن در سـنین مدرسـه تکمیـل می گـردد.

کودکان با برگشـت  گـذاری بـرای حفـظ سـالمت مـادران و بهبـود رشـد و تکامل  	    هـر میـزان سـرمایه 

کشـور همراه اسـت اقتصـادی چندیـن برابر برای 

که  لذا ما درخواست می نماییم توجه فرمایید 

کار برید. کودکان فردا دیر است و هر هنری دارید همین امروز به  کردن نیازهای  برای برآورده 

کودکان ایران آمادگی خود را برای هر نوع همکاری اعالم می نماید. انجمن پزشکان 

 

کودک کودکان ایران به مناسبت روز جهانی  پیام انجمن پزشکان 
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به نام خداوند جان و خرد

همکاران محترم و عالیقدر

کودکان ایران و  حضور شما را در همایش سالیانه انجمن پزشکان 

چهل و یکمین بزرگداشت استاد فقید دکتر محمد قریب که امسال به 

صورت مجازی برگزار می گردد، خوش آمد می گوییم.

برنامه از 6 آذر 99 به مدت 7 هفته روزهای پنجشنبه و جمعه به 

مدت سه ساعت مفید ادامه خواهد داشت.

کاربردی  کودکان و  محتوای برنامه با تمرکز به مسایل جاری طب 

که توسط اساتید محترم جناب آقای دکتر غالمرضا خاتمی و  است 

کتایون خاتمی طراحی و تنظیم شده است. دبیران  سرکار خانم دکتر 

و  بهاری  امیر  دکتر  و  شفق  حامد  دکتر  آقایان  برنامه:  این  اجرایی 

مسئول امور اداری انجمن سرکار خانم مریم مالیی و منشی انجمن 

سرکار خانم زهرا جوهری است که من صمیمانه از زحمات فراوان آنها 

سپاسگزارم.

فرصتی است تا چند نکته مهم را خدمت شما عرض نمایم:

کودکان به خصوص  کلیه مسائل طب  1- هیات مدیره انجمن با 

کامل دارند و برای حل  مشکالت حرفه ای همکاران محترم آشنایی 

مکاتبات  و  حضوری  جلسات  خدمات  تعرفه  خصوص  به  مسایل 

الزم با مسئولین محترم اجرایی انجام شده اما متاسفانه همانگونه 

دیگر  تخصصی  انجمن های  پزشکی،  نظام  سازمان  تالش های  که 

کنون به  مثل جراحان عمومی- همکاران ارتوپد و پزشکان عمومی تا

کودکان  جایی نرسیده، تنها توفیق ما مجوز افزایش 15 % به ویزیت 

کمتر از 5 سال با شرایط خاص بوده است.

کودکان در سیستم  2- تالش مستمر انجمن ارتقاء جایگاه طب 

تغذیه  ترویج  کشور-  کسیناسیون  وا توسعه  است:  کشور  بهداشتی 

کنترل عفونت های حاد  کنترل بیماری های اسهالی-  با شیر مادر- 

کودکان در  تنفسی، با ذکر شواهدی مثل شرکت و همکاری پزشکان 

برنامه های بهداشتی وزارت بهداشت، نقش موثر پزشکان کودکان در 

کودکی، نقش پزشکان  گیر در دوران  پیشگیری از بیماری های غیروا

کودکان در حفظ سالمت جامعه و خوشنامی پزشکان کودکان در بین 

پزشکان و مردم و عوامل متعدد دیگر.

3- متاسفانه تعداد اعضا رسمی انجمن نسبت به تعداد پزشکان 

متخصص کشور بسیار کم است که می تواند غیرمستقیم در توان انجمن 

برای پیش برد اهدافش موثر باشد. لذا از همکاران ارجمند درخواست 

می شود با عضویت رسمی خود این نقیصه را مرتفع فرمایند.

که در جریان امور  دوستان ارجمند: علی رغم مشکالت عدیده ای 

کار خود داریم قانون ما برای ارایه خدمات، حفظ حرمت  زندگی و 

که از پیشینیان مان به ما رسیده و عشقی  میراث ارزشمندی ست 

که به هموطنان خود داریم باعث شده همچنان مثل گذشته در کنار 

کشور بکوشیم. خانواده ها و مثل آنها در حفظ سالمت فرزندان 

میزان اوقاتی را که برای ویزیت کودکان صرف می کنیم با معیار های 

مالی نمی سنجیم.

تالش  خود  پزشکی  دانش  نگهداشتن  بروز  برای  شرایطی  هر  در 

می کنیم.

کودکان را با میل انتخاب نموده و در طول زندگی  رشته پزشکی 

کننده را فرزندان خود می پنداریم. کودکان مراجعه  حرفه ای، 

کثر توان خود  کودکان از حدا برای افزایش جایگاه پزشکان و طب 

استفاده می کنیم.

                                                             دکتر منصور بهرامی
رییس انجمن پزشکان کودکان ایران

کودکان ایران و   پیام ریاست انجمن در همایش سالیانه انجمن پزشکان 
چهل و یکمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
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که  هستند  مسری  تنفسی  بیماری  دو   COVID-19 و  آنفلوآنزا 

کرونا  توسط دو ویروس مختلف ایجاد می گردند. COVID-19 توسط 

ویروس جدید و آنفلوآنزا توسط ویروس آنفلوآنزا.

که می توان با تظاهرات  گاهی عالیم دو بیماری مشابه هم هستند 

کمکی  تست های  از  بایستی  اوقات  برخی  و  داد  تشخیص  بالینی 

کلیدهای  گاهی هم از  جهت تشخیص دو بیماری استفاده نمود و 

بالینی و تظاهرات بالینی.

Sign and symptoms

عالیم بالینی مشابه:

هر دو بیماری ممکن است عالیم بالینی از شکل بدون عالمت تا 

عالیم شدید داشته باشند.

عالیم مشترک هر دو بیماری:

و  سرفه  بدن،  درد  یا  عضالنی  درد  خستگی،  لرز،  احساس  و  تب 

گلو درد، استفراغ، اسهال. گرفتگی بینی، سر درد،  تنگی نفس، 

عالیم و تفاوت های دو بیماری:

ویروس آنفلوآنزا عالیم خفیف تا شدیدی را به وجود می آورد ولی 

COVID-19 عالیمش، از دست دادن حس چشایی و بویایی است 

که اختصاص به این بیماری دارد.

How long symptoms apper after exposure and infection?

عالیم مشابه:

هر دو بیماری از یک تا چند روز طول می کشند تا عالیم بیماری 

آشکار شود.

عالیم متفاوت:

آنفلوآنزا  به  نسبت  بالینی  عالیم  گاهی   COVID-19 بیماری  در 

طوالنی می شود.

در  صورتیکه  در  می گردد  ظاهر  عالیم  بعد  روز   1-4 آنفلوآنزا  در 

COVID-19 پنج روز پس از تماس با فرد آلوده ظاهر می گردد )به طور 

معمول 14-2 روز(

How long someone can spread virus:

موارد مشابه:

هر دو ویروس یک روز پس از شروع عالیم خطر سرایت دارند

عالیم و تفاوت های دو بیماری:

باشد  تا مدت ها ممکن است مسری   COVID-19  به فرد مبتال 

مسری  مدتها  ایمنی  سیستم  ضعف  به  مبتال  افراد  در  بخصوص 

هستند.

How it spreads:

نحوه انتشار بیماری:

طریق  از  می گردد،  منتقل  دیگر  فرد  به  فردی  از  بیماری  دو  هر 

کردن. قطرات سرفه، عطسه، صحبت 

تفاوت های دو ویروس:

هر دو بیماری شدیدا انتشار می یابند ولی COVID-19 مسری تر 

The Differnce Between Flu and COVID-19:
کووید19 تفاوت های بین آنفلوآنزا و 

کودکان ایران   کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس انجمن علمی پزشکان عفونی  1- فوق تخصص عفونی 

دکتر محمدرضا بلورساز  1
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است، بخصوص در مکان های سر بسته COVID-19 سرعت انتشار 

باالیی دارد.

چه اشخاصی High risk در خطر بیماری شدید هستند؟

موارد مشابه

و هر دو می توانند  بیماری شدید می شوند  باعث  بیماری  هر دو 

بیماری شدید به وجود آورند.

که بیماری زمینه ای دارند، خانم های حامله. افراد مسن، افرادی 

تفاوت ها

کودکان سالم  در آنفلوآنزا نسبت به COVID-19 خطر عوارض در 

کودکان با بیماری زمینه ای در  بسیار باالست معذالک شیرخواران و 

خطر برای هر دو بیماری هستند.

کودکان در سن مدرسه به  COVID-19 مبتال می شوند و در خطر 

Multi Inflammatory Syndrome in Children نیز می باشند اما ندرتا 

ک است.  گردند بسیار خطر نا گر مبتال  مبتال می شوند و ا

:)Complication( عوارض

موارد مشابه

هر دو بیماری عوارضی را به وجود می آورد

سپسـیس،  تنفسـی،  دیسـترس  تنفسـی،  نارسـایی  پنومونـی، 

بافـت  مغـز،  )قلـب،  ارگان هـای مختلـف  مشـکالت داخلـی، درگیـری 

بیمـار حـال  وخامـت  و  ثانـوی  عفونـت  عضالنـی، 

موارد متفاوت

هفته(  دو  از  )کمتر  روز  چند  عرض  در  آنفلوآنزا  به  مبتال  بیماران 

گاهی باعث مرگ و میر  که  بهبودی می یابند و برخی طوالنی تراند 

می شود.

در COVID عالوه بر عوارض فوق عوارض دیگری از جمله: ترمبوز 

کودکان دیده شده عروق ریه، قلب، مغز و پاها و بیماری MISc در 

Approved treatment

موارد مشابه )تشابهات(

High risk اشخاص -

و   Flu بیماری  دو  تشخیص  با  می شوند  بستری  که  بیمارانی   -

COVID از نظر پیشگیری از عوارض بیماری نیاز به حمایت درمانی و 

بهبودی عالیم بالینی دارند. 

تفاوت ها )اختالف دو بیماری(

آنفلوآنزا  آنفلوآنزا، تجویز داروی ضد ویروسی  در بیماران مبتال به 

که بستری می شوند.  برای افراد پر خطر یا افرادی 

COVID درمورد بیماری

National Institutes of Health )NIH)

 COVID-19 بیماری  درمان  درمورد   NIH گایدالین  براساس 

که می بایستسی در  کنون داروی Remdesivir مورد تایید می باشد  تا

اورژانس ها موجود باشد.

کسن آنفلوآنزا موجود است درمورد انفلوآنزا وا

کسن تایید شده ای وجود ندارد.  درمورد COVID وا
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لنگش  است.  طفولیت  دوران  در  متداول  شکایت  یک  لنگش 

کننده حیات را معموال از طریق  ناشی از موارد خوش خیم و تهدید 

کثر  گرفتن سابقه و معاینات فیزیکی دقیق می توان مشخص نمود. ا

موارد لنگش ناشی از تروما یا علل خوش خیم خود محدود شونده 

هستند.

اختصاصات درد

کـردن درد مشـکل  کـودکان بـا لنگـش اغلـب در توصیـف و متمرکـز 

و  سـابقه  گرفتـن  بـا  وضـوح  بـه  را  لنگـش  علـت  نتـوان  گـر  ا دارنـد. 

کودکـی  یـا  کـودک خردسـال  مشـاهده ی سـاده )کـه اغلـب مـورد در 

کالمـی نیسـت( مشـخص نمـود، معاینـه  کـه قـادر بـه ارتبـاط  اسـت 

کننـده بایـد بـه طـور سیسـتمیک معاینه ی سیسـتم عصبـی مرکزی، 

ران،   مفاصـل  شـکم،  محیطـی،  عصبـی  سیسـتم  فقـرات،  سـتون 

زانوهـا و قـوزک پـا را انجـام دهـد.

ارزیابی آزمایشگاهی 

معاینه ی  و  تب  بدون  کودک  یک  در  آزمایشگاهی  تست های 

با  همراه  لنگش  گر  ا خصوص  به  نیست  الزم  طبیعی  فیزیکی 

 ،CBC باشد.  ساعت   24 از  کمتر  زمان  در  و  منفرد  آسیب  یک 

کشت خون در ارزیابی بیماران  کسیون های فاز حاد  ESR،CRP و  را

ح می گردد  احتمالی مطر به عنوان یک علت  که عفونت  لنگش  با 

سودمند هستند.

نماهای مقایسه ای 

خبـرگان  کثـر  ا ران،  مفصـل  رادیولوژیکـی  ارزیابـی  اسـتثنای  بـه 

کـه به طور روتیـن رادیوگرافی هـای انتهاهای نرمال  توصیـه می کننـد 

کـه رادیوگرافی هـای  جهـت مقایسـه انجـام نشـود. توصیـه می شـود 

لنگـش  فیزیکـی  ی  معاینـه  در  کـه  لنگـش  بـا  کـودکان  در  سـاده 

گـر سـابقه ای از ترمـای قبلـی یـا اختـالالت  مشـخص می گـردد حتـی ا

گردد. زیـرا 20% چنین  موضعـی در معاینـه ی فیزیکـی نباشـد، انجام 

کـودکان  کودکانـی ممکـن اسـت شکسـتگی نهانـی )بـه خصـوص در 

نوپـا( داشـته باشـند. 

اولترا سونوگرافی 

در  افوزیـون  نمـودن  مشـخص  بـرای  خـوب  بسـیار  تکنیـک  یـک 

کـه رادیوگرافی هـای سـاده طبیعـی  مفصـل ران اسـت و بایـد زمانـی 

گـردد. هسـتند امـا ظـن بـه آرتریـت سـپتیک اسـت، انجـام 

MRI بر اسکن هسته ای در تشخیص استئومیلیت، بیمارانی با 

در  و  نرمال  ی  ساده  رادیوگرافی های  با  اما  درد  و  لنگش  مداومت 

تشخیص اولیه ی Legg - Calve-Perthes ارجح است. 

بــرای  یــا غیــر اورژانــس  کــودکان علــت خــوش خیــم  بســیاری از 

لنگــش دارنــد و ممکــن اســت بــه طــور ســرپایی بــا اقدامــات طبــی 

شــوند. پیگیــری 

کودک با لنگش ارزیابی 

کودکان- دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1-فوق تخصص عفونی 

دکتر سید محمد هادی امیریان  1
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شباهت ها و تفاوت های بین بیماری آنفلوآنزا و کووید –19

کووید-19آنفلوآنزاعالیم

تب یا احساس تب

سرفه

تنگی نفس یا مشکل تنفسی

خستگی

گلو درد

گرفتگی بینی آبریزش یا 

میالژی یا بدن درد

سر درد

اسهال و استفراغ

تغییر یا از دست دادن حس چشایی

 تغییر یا از دست دادن حس بویایی

CDC انجام آزمایش را برای افتراق بین عالئم آنفلوآنزا  و COVID-19 توصیه می کند. از بین عالیم اصلی ذکر شده تنها دو مورد تفاوت 

کووید- 19می باشد. وجود دارد، از دست دادن حس بویایی و چشایی از عالیم 

Medscape Education Clinical Briefs

کووید -19 خالصه آموزش بالینی شباهت ها و تفاوت های بین بیماری آنفلوآنزا و 

کارشناس مامایی  -1

ترجمه شده توسط مریم مالیی  1
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کودکان باید ماسک بزنند؟ آیا 

اقدامــات  مــورد  در  همیشــه  مــردم  کــه  می کنــد  توصیــه   WHO

توصیــه شــده در منطقــه شــان بــا مســئولین منطقــه خــود مشــورت 

گــروه متخصــص بیــن المللــی و  کننــد. یــک  کــرده و از آنهــا پیــروی 

اســت  آورده  هــم  گــرد  را  آنهــا   WHO کــه  رشــته  چنــد  از  متشــکل 

اطالعــات و شــواهد مربــوط بــه بیمــاری COVID-19، انتقــال آن در 

کــودکان  کــودکان و همچنیــن محدودیتهــای اســتفاده از ماســک در 

کــرد. را بررســی 

 - روانــی  نیازهــای   قبیــل:  از  کتورهــا  فا دیگــر  و  اســاس  برایــن 

کــودکان و بلــوغ فکــری،  WHO و یونیســف مــوارد زیــر را  اجتماعــی 

می کننــد:  توصیــه 

کننــد. ایــن  کمتــر نبایــد از ماســک اســتفاده  کــودکان 5 ســاله یــا 

کلــی او و توانایــی اســتفاده  کــودک و عالقــه  توصیــه بــر اســاس ایمنــی 

کمــک اســت. ــا حداقــل  مناســب از ماســک ب

گیــری در مــورد  کــه تصمیــم  WHO و یونیســف توصیــه می کننــد 

بــر اســاس  بایــد  تــا 11 ســاله  کــودکان 6  بــرای  از ماســک  اســتفاده 

کتورهــای زیــر باشــد: فا

آن  در  کــودک  کــه  ای  منطقــه  در  بیمــاری  گســترده  انتقــال  آیــا 

خیــر یــا  دارد  وجــود  می کنــد  زندگــی 

کودک در استفاده ایمن و مناسب از ماسک توانایی 

دسترســی بــه ماســک و همچنیــن امــکان شستشــو و تعویــض آن 

کــودکان( کــز نگهــداری از  در مکان هــای خــاص )ماننــد مــدارس و مرا

ایمــن  نحــوه  مــورد  در  بزرگســال  یــک  توســط  کافــی  نظــارت  از 

کــودک اطمینــان  ــرای  پوشــیدن ، برداشــتن و اســتفاده از ماســک ب

کنیــد. حاصــل 

طــی مشــورت بــا معلمــان، والدیــن / مراقبــان و یــا ارائــه دهنــدگان 

خدمــات پزشــکی ، تأثیــر احتمالــی اســتفاده از ماســک بــر یادگیــری و 

کنیــد. کــودک را بررســی  رشــد روانــی- اجتماعــی 

کــه در معــرض  کــودک بــا افــراد پرخطــر  شــرایط خــاص و ارتبــاط 

کســانی  خطــر بــاالی ابتــال بــه بیمــاری هســتند ماننــد افــراد مســن و 

کــه دارای بیمــاری زمینــه ای هســتند.

کــه  می کننــد  توصیــه  یونیســف  و  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 

از ماســك  افــراد بزرگســاالن  بــاالی 12 هماننــد  کــودکان 12 ســاله و 

گــر قــادر بــه حفــظ فاصلــه اجتماعــی  کننــد، مخصوصــًا ا اســتفاده 

)حداقــل یــك متــر( از دیگــران نباشــند و در مناطقــی زندگــی می کننــد 

کــه بیمــاری در آن شــیوع باالیــی دارد.

اطالعــات بیشــتر در مــورد انــواع ماســک ها، نحــوه انتخــاب آنهــا و 

نحــوه اســتفاده از آنهــا در لینــک زیــر موجــود اســت:

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Coronavirus disease )COVID-19): Children and masks
کودکان و ماسک ها  :)COVID-19( کرونا ویروس بیماری 

21 August 2020 | Q&A

گوست 2020 | پرسش و پاسخ 21 آ

کارشناس مامایی   -1

ترجمه شده توسط مریم مالیی 1
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کارت ویزیت آیین نامه استاندارد سازی تابلو، مهر، سرنسخه و 
کار موسسات پزشکی، مطب ها و دفاتر 

شاغالن حرف پزشکی و وابسته
)موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پرزشکی مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسالمی(

/
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مکاتبات انجام شده با انجمن
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مکاتبات انجام شده با انجمن
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مکاتبات انجام شده با انجمن
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www. :کــودکان تقاضــا می شــود تــا در ســامانه جامــع انجمن هــای علمی پزشــکی ایــران بــه آدرس کلیــه متخصصیــن  از 

ــه صــورت عضــو رســمی انجمن  ــا ب ــرم مربوطــه را تکمیــل نمــوده ت ــام اعضــاء وارد شــوند و ف ima-net.ir در قســمت ثبــت ن

کــودکان درآینــد.   پزشــکان 

می شــود  تقاضــا  کــودکان  تخصص هــای  فــوق  و  متخصصیــن  کلیــه  از 

آدرس: بــه  ایــران  پزشــکی  علمــی  انجمن هــای  جامــع  ســامانه  در   تــا 

 www.ima-net.ir در قســمت ثبــت نــام عضــو جدیــد در ســامانه وارد 

شــوند و فــرم مربوطــه را تکمیــل نمــوده تــا بــه صــورت عضــو رســمی انجمــن 

ثبــت  جهــت  کــه  اســت  خواهشــمند  درآینــد،  ایــران  کــودکان  پزشــکان 

ــور را  ــام در ســامانه مذک ــام دقیــق و بــدون اشــکال ابتــدا راهنمــای ثبــت ن ن

مطالعــه و از آن در جهــت ثبــت نــام صحیــح خــود اســتفاده فرماینــد. 
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آلرژی  و  ایمونولوژی  مقام  واال  استاد  شهادت  اندوه،  از  ماالمال  قلبی  با 

کودکان، جناب آقای دکتر اصغر آقا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی 

گرامی تسلیت عرض نموده و از  دانشگاه علوم پزشکی تهران را به همه همکاران 

خداوند متعال برای خانواده محترم این ایشان صبر و شکیبایی و برای تمامی 

کرونا  منحوس  ویروس  با  مبارزه  میدان  در  کنون  ا که  کفی  بر  جان  همکاران 

هستند، سالمتی مسئلت می نماییم.

وز شمار خِرد زهاران شیب کم  تن  یک  چشم  دو  شمار  از 

تسلیت

که انسان زیستند همه ما رفتنی هستیم ولی خوشا به حال کسانی 

کوچکی  است در برابر غم از دست دادن استاد عزیز، جناب آقای  تسلیت واژه 

کودکان ایران و  دکتر غالمحسین فالحی، عضو هیات مدیره انجمن پزشکان 

کودکان ایران کبد  گوارش و  انجمن پزشکان 

کودکان ایران خاموش شدن این شمع نورانی  هیات مدیره انجمن پزشکان 

های  تخصص  فوق  کودکان،  متخصصین  محترم  همکاران  کلیه  خدمت  را 

و  نماید  می  عرض  تسلیت  ایشان  محترم  خانواده  و  کودکان  کبد  و  گوارش 

محترم  خانواده  برای  و  ابدی  آرامش  گرامی  استاد  آن  برای  یکتا  ازخداوند 

ایشان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماید. خداوند قرین رحمتش فرماید.

کودکان ایران                                                                                 انجمن پزشکان 

***** ***** ***** ***** ***** *****
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تسلیت

                                           

                                           

کودکان آقایان: دکتر سید مهدی بهشتی شیرازی،  گرانقدر متخصص  با قلبی سرشار از غم و اندوه شهادت سوگ آفرین همکاران  

گرامی و خانواده های  دکتر عبدالمنان جعفری، دکتر عزالدین رستمیان، دکتر علی اصغر صادقی شبستری را به همه همکاران 

محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای بازماندگان محترم این عزیزان صبر و شکیبایی و برای تمامی همکاران 

کرونا هستند، سالمتی مسئلت می نماییم. کنون در میدان مبارزه با ویروس منحوس  که ا کفی  جان بر 

                                                                                                    

مقام عشق را احراز کردن

کردند اعجاز  همه  داند  خدا 

هچ زیبا از قفس رپواز کردند

پسندی خود  ردد  کردند  دوا 
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كودكان ایران فرم ثبت نام اع�ای انجمن پزشكان 

شماره شناسنامه: نام �در : نام خانواد�ی : نام : 

Name:last Name: : کد ملی

مح� تولد : تاری� تولد: شماره ن�ام پزشکی : 

� التحصی� دانشکده پزشکی :  سال اخ� دکترا : فار

دانش�اه : سال اخ� تخص� : متخص� رشته : 

کار :  رتبه دانش�اهی:نام موسسه مربو�ه:دولتی :آزاد : نو� 

تلفن :آدرس م�ب : 

کار :  تلفن :آدرس مح� 

آدرس منزل : 

آدرس �س� الکترونی�:

تلفن :

تلفن همراه: 

مح� مهر و ام�اء

تاری� :

مدارک مورد نیاز: 

۱- ۲ ق��ه عک� ۴ × ۳ )برای اع�ای �دید( 

کدام ۱ برگ )برای اع�ای �دید( کارت مل�( از هر  کارت ن�ام پزشکی،  ۲- فتوک�ی )آخرین مدرک تخصصی، شناسنامه، 

۳- تکمی� فرم �ب� نام، نام و نام خانواد�ی به �تین نیز نوشته شود. )خوانا(

کام� را مرقوم فرمای�د.  ۴- ل�فًا آدرس 

 .)۰۲۶ )کــد  بزر�مهــر  شــ�به  تجــارت،  بانــ�   ۰۱۲۳۵۴۵۹۸۲ شــماره  �ــاری  حســاب  بــه  ریــال   ۵۰۰۰۰۰ مبلــ�  بــه  ع�ویــ�  حــق  پرداخــ�   -۵

�ردد.  مدارک فوق همراه با ا�� فی� حق ع�وی� پرداختی به نشانی انجمن ارسال 

کد �ستی ۱۴۱۶۹۳۴۸۹۶ تهران: خیابان ولی�صر، خیابان بزر�مهر، ت�ا�� فلس�ین، شماره ۲۰، 

IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS

No: 20, Bozorgmehr Street, Valiasr avenue, Tehran, Iran  Zip code 1416934896
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کودکان ایران فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان 

5- پرداخت حق عضویت به مبلغ 1.200.000 ریال به حساب جاری شماره 45060721 بانک تجارت، شعبه مرکزی )کد 450(. مدارک فوق 
گردد.  همراه با اصل فیش حق عضویت پرداختی به نشانی انجمن ارسال 


