
 1401-1402سال تحصیلی دومنیمسال  - 98بهمنبرنامه فیزیوپاتولوژی ترم دوم دانشجویان پزشکی ورودی  

 

 عنوان درس
تعداد جلسات 

 کورس
 تعداد جلسات پاتولوژی

تعداد جلسات 

 فارماکولوژی
 07/03/1402تاریخ آزمون کورس:      

 03/03/1402تاریخ آزمون پاتو و فارما:    1 4 15 ریه

 محل برگزاری نام استاد موضوع ساعت تاریخ ایام هفته

 17/02/1402 یکشنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین  دکتر مالیی مروری بر آناتومی کارکردی و فیزیولوژی دستگاه تنفس 8-10

 دکتر جعفری روش های تشخیصی در بیماری های ریه 12-10 جمشید

 18/02/140 دوشنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین  دکتر مالیی نشانه شناسی بیماری  های تنفسی  8-10

 دکتر صبا بیماریهای انسدادی مزمن ریه   )آسم برونشیال( 12-10 جمشید

 19/02/1402 سه شنبه

8-10 COPD دکتر مالیی 
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین 

 جمشید
 دکتر صبا عمقی عروقی و آمبولی ریهترومبوز  10-12

 - پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30

 20/02/1402 چهارشنبه

 دکتر جعفری تومورهای ریه 8-10
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین 

  داروهای تنفسی و ضد آسم 12-10 جمشید
دکتر مصداقی 

 نیا

 تعطیل 21/02/1402 پنج شنبه

 تعطیل 22/02/1402 جمعه

 23/02/1402 شنبه

 دکتر جعفری برونشکتازی و آبسه ریه 8-10
ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهراب 

 12-10 سپهری
برونشیت مزمن و  -آمفیزم -آسیب حاد ریه –آتلکتازی 

 برونشکتازی

خانم دکتر 

 راستگوفر

 24/02/1402 یکشنبه
ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهراب  مالیی دکتر اختالالت و بیماری های پلور 8-10

 دکتر جعفری ARDSنارسایی تنفسی و  12-10 سپهری

 25/02/1402 دوشنبه
 بیماری های عروقی ریه-پنوموکونیوز ها -فیبروز ریه -آسم 8-10

خانم دکتر 

 راستگوفر
ساختمان فرقانی طبقه دوم کالس سهراب 

 سپهری
 دکتر صبا اینترستسیل ریهبیماری های  10-12



 تعطیلی رسمی )شهادت امام جعفر صادق( 26/02/1402 سه شنبه

 بین تعطیلین 27/02/1402 چهارشنبه

 تعطیل 28/02/1402 پنج شنبه

 تعطیل 29/02/1402 جمعه

 30/02/1402 شنبه

ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین  دکتر مالیی سیستیک فیبروزیس 

 عفونت های ریه 12-10 جمشید
خانم دکتر 

 راستگوفر

 31/02/1402 یکشنبه
8-10 

پلور و دستگاه تنفسی  -تومورهای ریه-ادامه عفونت ها

 فوقانی

خانم دکتر 

 راستگوفر
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین 

 جمشید

- - - 

 01/03/1402 دوشنبه

ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاغ الدین  -  -

 - - - جمشید

  

 

 


