
 

 1401-1402سال تحصیلی دومنیمسال  -99 مهربرنامه فیزیوپاتولوژی ترم اول دانشجویان پزشکی ورودی 

 عنوان درس
تعداد جلسات 

 کورس

تعداد جلسات 

 پاتولوژی
 11/04/1402تاریخ آزمون کورس:    تعداد جلسات فارماکولوژی

 14/04/1402تاریخ آزمون پاتو و فارما:  3 9 10 جراحی

 محل برگزاری نام استاد موضوع ساعت تاریخ فتهایام ه

 24/03/1402 شنبهچهار
 دکتر شفق برخورد با تروماهای شایع شامل ارزیابی اولیه و ثانویه 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری
 دکتر موسوی شوک و تزریق خون 10-12

 تعطیل 25/03/1402 شنبهپنج 

 تعطیل 26/03/1402 جمعه

 27/03/1402 شنبه
8-10 

اصول گرفتن شرح حال و معاینات ارتوپدی و روشهای 

 تشخیصی رایج در ارتوپدی
 دکتر عابدی

 ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری

 بنفشه  دکتر  داروهای بیهوشی دهنده عمومی 10-12

 28/03/1402 یکشنبه

 دکتر گیوی هماچوری و کولیک کلیوی 8-10

 فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری ساختمان
10-12 

گرفتن شرح حال و معاینه در بیماریهای دستگاه ادراری و 

تناسلی، عالیم و نشانه های شایع در بیماریهای دستگاه 

 ادراری و تناسلی

 دکتر مدیحی

 29/03/1402 دوشنبه
 خانم دکتر وکیلی واژن و سرویکس-بیماری های ولو 8-10

 طبقه دوم کالس سهرب سپهری ساختمان فرقانی
 دکتر حق پناه کلیات شکستگی ها و در رفتگی ها 10-12

 30/03/1402 سه شنبه

 دکتر نقوی شکم حاد و تشخیص های افتراقی آن 8-10

 خانم دکتر وکیلی لوله -بیماری های تنه رحم 12-10 ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری

 - پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30



 

 

 

 

 31/03/1402 شنبهچهار
 خانم دکتر خامه چیان بیماری های مادرزادی و عفونت های استخوان 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری
 بنفشهدکتر   شل کننده های عضالنی و مسکن های مخدر 10-12

 تعطیل 01/04/1402 پنج شنبه

 لتعطی 02/04/1402 جمعه

 03/04/1402 شنبه
 خانم دکتر وکیلی بیماری های تخمدان و بارداری 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری
 بنفشهدکتر   بی حس کننده موضعی یداروها 10-12

 04/04/1402 یکشنبه
8-10 

اصول برخورد با زخم باز و بسته و کنترل خونریزیهای 

 خارجی
 دکتر صادقی

 قانی طبقه دوم کالس سهرب سپهریساختمان فر

 خانم دکتر خامه چیان )استخوان(بیماری های اکتسابی 10-12

 دوشنبه

 
05/04/1402 

 دکتر صادقی /دکتر نقوی کارگاه ابزار جراحی و تکنیک های آسپتیک 8-10
 ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهرب سپهری

 انخانم دکتر خامه چی تومورهای استخوان 10-12

 06/04/1402 سه شنبه

8-10 
تومورهای خوش خیم فیبروکیستیک و التهابات پستان و 

 پستان
 خانم دکتر خامه چیان

 طبقه دوم کالس سهرب سپهریساختمان فرقانی 
10-12 - - 

 - پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30

 07/04/1402 چهارشنبه
 خانم دکتر خامه چیان در مردانو ضایعات پستان  تومورهای بدخیم پستان 8-10

 طبقه دوم کالس سهرب سپهریساختمان فرقانی 
 آقای دکتر متینی دستگاه تناسلی مردان 10-12


