
 

 1401-1402سال تحصیلی دومنیمسال  -98 بهمندانشجویان پزشکی ورودی ترم دوم برنامه فیزیوپاتولوژی 

 عنوان درس
تعداد جلسات 

 کورس
 16/02/1402تاریخ آزمون کورس:      تعداد جلسات فارماکولوژی تعداد جلسات پاتولوژی

 11/02/1402تاریخ آزمون پاتو و فارما:      1 4 14 روماتولوژی

 محل برگزاری نام استاد موضوع ساعت تاریخ ایام هفته

 شنبه
 

26/01/1402 
8-10 

فیزیوپاتولوژی بافت همبند، بررسی های پاراکلینیک و برخورد با 

 بیمار با شکایات عضالنی اسکلتی
 دکتر زمانی

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید

10-12 NSAID دکتر عابد  دیروماتوئ تیآرتر ضد نقرس و یها، داروها 

 یکشنبه

 27/01/1402 
 دکتر اصالت منش آرتریت روماتوئید 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
 دکتر زمانی لوپوس 10-12

 28/01/1402 دوشنبه

 دکتر لقمان آناتومی ستون فقرات،کمر درد و بهجت 8-10

 آقای دکتر احترام واسکولیت ها 12-10 س غیاث الدین جمشیدساختمان فرقانی طبقه اول کال

 خانم دکتر راستگوفر آرتریت ها 12:30-14:30

 29/01/1402 سه شنبه

8-10 
در  Imagingمیوزیت التهابی و تست های آزمایشگاهی،

 اختالالت روماتولوژی
 دکتر زمانی

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
10-12 JRAدکتر اصالت منش ، شوگرن 

  پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30

 30/01/1402 چهارشنبه
 آقای دکتر احترام واسکولیت ها 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
 دکتر لقمان اسپوندیلوآرتروپاتی 10-12

 تعطیل 31/01/1402 پنج شنبه

 تعطیل 01/02/1402 جمعه

 تعطیلی رسمی)عیدفطر( 02/02/1402 شنبه

 تعطیلی رسمی)عیدفطر( 03/02/1402 یکشنبه

 04/02/1402 دوشنبه
 دکتر اصالت منش MCTDاسکلرودرمی، 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
 خانم دکتر راستگوفر آرتریت ها 10-12



 05/02/1402 سه شنبه

 دکتر زمانی هاواسکولیت  8-10

 دکتر لقمان نقرس و سایر بیماری های کریستالی 12-10 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید

 - پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30

 06/02/1402 چهارشنبه
 دکتر اصالت منش استئو آرتریت 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
 دکتر لقمان استئوپروز،استئوماالسی،پاژه، هایپر پارا 10-12

 تعطیل 07/02/1402 پنج شنبه

 تعطیل 08/02/1402 جمعه

 09/02/1402 شنبه
 دکتر لقمان اصول درمان در بیماری های روماتیسمی،آرتریت عفونی 8-10

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
 راصالت منشدکت پری آرتریت 10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


