
 

 1401- 1402نیمسال دوم سال تحصیلی -98برنامه فیزیوپاتولوژی ترم دوم دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 

 تعداد جلسات سمیولوژی عنوان درس

 28/04/1401تاریخ آزمون سمیولوژی:       
 16 2سمیولوژی 

 محل برگزاری نام استاد موضوع ساعت تاریخ ایام هفته

 17/04/1402 شنبه

 اساتید گروه داخلی )تئوری(          شرح حال و معاینه روماتولوژی              8-10

 اساتید گروه کودکان )تئوری(                 شرح حال و معاینه اطفال                12-10 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید

  در صورت نیاز 12-14

 18/04/1402 یکشنبه

 اساتید گروه  اورولوژی )تئوری(           شرح حال و معاینه  اورولوژی                8-10

 12-10 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید
شرح حال و معاینه   ریه                                   

 )تئوری(
 اساتید گروه ریه

  در صورت نیاز 12-14

 دوشنبه

 
19/04/1402 

 ساختمان فرقانی اساتید گروه کودکان )عملی(             شرح حال و معاینه  اطفال                    8-10

 یا  

 اساتید گروه  داخلی )عملی(لوژی                       شرح حال و معاینه  روماتو 12-10 بیمارستان بهشتی

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید اساتید گروه پوست شرح حال و معاینه  پوست 12-14

 20/04/1402 سه شنبه

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید اساتید گروه  زنان )تئوری(                                شرح حال و معاینه  زنان  8-10

 اساتید گروه ریه )عملی(                                  شرح حال و معاینه  ریه   10-12
 ساختمان فرقانی 

 یا

 بیمارستان بهشتی 

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید اساتید گروه نوزادان شرح حال و معاینه نوزادان 12-14

 چهارشنبه

 
21/04/1402 

 جمشید ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین ENTاساتید گروه  )تئوری(                                 ENT شرح حال و معاینه 8-10

 یا

 بیمارستان متینی

 ENTاساتید گروه  )عملی(                                  ENTشرح حال و معاینه  10-12
 در صورت نیاز 12-14



 

 
 

 

 تعطیل 22/04/1402 پنج شنبه

 تعطیل 23/04/1402 جمعه

 24/04/1402 شنبه

 ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین جمشید اساتید گروه چشم شرح حال و معاینه  چشم                              )تئوری( 8-10

 یا

 بیمارستان متینی 
 اساتید گروه چشم شرح حال و معاینه  چشم                             )عملی(   10-12
 در صورت نیاز 12-14

 25/04/1402 یکشنبه

 اساتید گروه اورولوژی )عملی(                          شرح حال و معاینه  اورولوژی  8-10
 ساختمان فرقانی

 یا 

 بیمارستان بهشتی 

 اساتید گروه زنان )عملی(                                 شرح حال و معاینه  زنان  10-12

Skill lab 
 اساتید گروه زنان (عملی)                                 زنان شرح حال و معاینه   12-14


