
 

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

 عنوان درس
تعداد جلسات 

 کورس
 13/12/1401تاریخ آزمون کورس:         تعداد جلسات فارماکولوژی تعداد جلسات پاتولوژی

 09/12/1401تاریخ آزمون پاتو و فارما:      6 5 15 غدد

 محل برگزاری نام استاد موضوع ساعت تاریخ ایام هفته

 17/11/1401 دوشنبه
8-10 

 و هیپوتاالموس فیزیولوژی و آندوکرینولوژی کلیات

 هیپوفیز
اول کالس غیاث الدین ساختمان فرقانی طبقه  دکتر چاوشی

 جمشید
10-12 - - 

 18/11/1401 سه شنبه

 دکتر چاوشی (1هیپوتاالموس)هیپوفیز و  بیماریهای 8-10

ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین 

 جمشید
10-12 

هورمون های بخش قشری غدد فوق کلیوی 

 )کورتیكواستروئیدها(

 این یدکتر مصداق

 - پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30

 19/11/1401 چهارشنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین  بنفشهدکتر  داروهای موثر بر هیپوفیز و تیروئید 8-10

 دکتر چاوشی (2هیپوفیز و هیپوتاالموس) بیماریهای 12-10 جمشید

 عطیلت 20/11/1401 پنج شنبه

 تعطیل 21/11/1401 جمعه

 تعطیلی رسمی)جشن انقالب اسالمی( 22/11/1401 شنبه

 23/11/1401 یكشنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین  دکتر چاوشی (1تقسیم بندی)دیابت، تعریف، تشخیص و  8-10

 دکتر زیلوچیان (1تیروئید) بیماریهای 12-10 جمشید

 24/11/1401 دوشنبه

 خانم دکتر خامه چیان تیروئیدیت ها -کلیات کم کاری و پرکاری تیروئید 8-10
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین 

 جمشید
 دکتر زیلوچیان (2تیروئید) بیماریهای 10-12

 بنفشه دکتر  داروهای موثر بر هوموستاز کلسیم و فسفر 12:30-14:30

 25/11/1401 سه شنبه

 خانم دکتر خامه چیان بیماری های هیپوفیز قدامی و خلفی 8-10
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین 

 جمشید
 دکتر چاوشی (2تشخیص و تقسیم بندی)دیابت، تعریف،  10-12

  پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30



 

 

 

 

 

 26/11/1401 شنبهچهار
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین  دکتر عابد  داروهای ضد دیابت و انسولین 8-10

 دکتر چاوشی سندرم متابولیک و چاقی 12-10 جمشید

 تعطیل 27/11/1401 شنبه پنج

 تعطیل 28/11/1401 جمعه

 تعطیلی رسمی)مبعث حضرت رسول اکرم ص( 29/11/1401 شنبه

 30/11/1401 یكشنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین  خانم دکتر خامه چیان تومورهای تیروئید 8-10

 دکتر زیلوچیان هیپوگلیسمی 12-10 جمشید

 01/12/1401 دوشنبه

 دکتر چاوشی اختالالت آدرنال 8-10

ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین 

 خانم دکتر خامه چیان بیماری های غده پاراتیروئید 12-10 جمشید

 02/12/1401 سه شنبه

 دکتر چاوشی مونث ژنیتال دستگاه فیزیوپاتولوژی 8-10

ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین 

 جمشید
10-12 

ای بالینی هسندرم و کلیات کم کاری و پرکاری آدرنال

 کم کاری و پرکاری آدرنال
 خانم دکتر خامه چیان

  پاتولوژی عملی اختصاصی 12:30-14:30

 03/12/1401 چهارشنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین  دکتر زیلوچیان اختالالت کلسیم و بیماری های پاراتیروئید 8-10

 بنفشهدکتر    هورمون های جنسی و مهار کننده های آنها 12-10 جمشید

 تعطیل 04/12/1401 پنج شنبه

 تعطیل 05/12/1401 جمعه

 06/12/1401 شنبه
ساختمان فرقانی طبقه اول کالس غیاث الدین  دکتر چاوشی مذکر ژنیتال دستگاه فیزیوپاتولوژی 8-10

 چاوشیدکتر  بحث موردی 12-10 جمشید



 
 


