بسمه تعالی

تح
نیمسال دوم سال صیلی 89-89

دوره دوم مبانی طب بالینی

ورودی  89ج

ربانهم نهایی کورس اعصاب و روانپزشکی
 2شنبه

30.29.22

 9شنبه

30.29.21

 4شنبه

30.29.22

 5شنبه

30.29.29

جمعه

30.29.24

شنبه

30.29.25

 1شنبه

30.29.26

 2شنبه

30.29.27

 9شنبه

30.29.20

 4شنبه

30.29.23

083.8-03.8

083.8-033.8

0.3.8-053.8

پاتولوژی :بيماريهایCNS

مبانی بالينی :

مهارت های بالينی پايه عملی :2

دکتر قنادان

معاينه نورولوژيک و لوکاليزاسيون:

Physical Examination

وضعيت منتال و اعصاب کرانيال
دکتر سينايی

جلسه 6
گروه  1اصلی :معاينات اعصاب
گروه 2اصلی :معاينات سر و گردن و غدد

پاتولوژی :بيماريهایCNS

مبانی بالينی :

مهارت های بالينی پايه عملی :2

دکتر قنادان

معاينه نورولوژيک و لوکاليزاسيون:

Physical Examination

حرکتی و حسی و مخچه ای
دکتر حقيقی

جلسه 6
گروه  9اصلی :معاينات اعصاب و غدد
گروه 4اصلی :معاينات سر و گردن

پاتولوژی :بيماريهایCNS

مبانی بالينی :

آمار پزشکی:

دکتر قنادان

کما و اختالالت هوشياری

جلسه 0

دکتر رنجی

تعطيل رسمی
پاتولوژی :بيماريهایCNS

مبانی بالينی :

مهارت های بالينی پايه عملی :2

دکتر قنادان

طبقه بندی و سميولوژی استروک

Physical Examination

دکتر قينی

جلسه 7
گروه  1اصلی :معاينات سر و گردن و غدد
گروه 2اصلی :معاينات اعصاب

فارماکولوژی:

فارماکولوژی :

آمار پزشکی:

مقدمه ای بر فارماکولوژی،CNS .

داروهای ضد صرع

جلسه 3

داروهای ضد پارکينسون

دکتر زرين دست

دکتر رضايت

مبانی بالينی :

فارماکولوژی:

مهارت های بالينی پايه عملی :2

مصاحبه روان پزشکی و ارتباط با بيمار

سداتيوها ،هيپنوتيک ها و داروهای ضد

Physical Examination

دکتر امينی

اضطراب و فارماکولوژی الکل
دکتر زرين دست

جلسه 7
گروه  9اصلی :معاينات سر و گردن و غدد
گروه 4اصلی :معاينات اعصاب

ايمونولوژی

فارماکولوژی:

آمار پزشکی:

بيماری های اعصاب و روان

داروهای ضد افسردگی و ضد سايکوز

جلسه 12

دکتر نوربخش

دکتر زرين دست

(برگزاری برنامه فوق در کالس )6

مبانی بالينی :

فارماکولوژی:

سير شکل گيری روان پزشکی و

ضد درد های اوپيوئيدی و آنتاگونيست ها،

مهارت های بالينی پايه عملی :9

مفاهيم بيماری های روان پزشکی

سوء استعمال مواد /دکتر رضايت

Perceptorship

دکتر مکری
 5شنبه

30.29.92

جمعه

30.29.91

شنبه

30.24.21

 1شنبه

30.24.22

 1شنبه

30.24.23

آزمون مبانی طب بالينی اعصاب و روانپزشکی  :ساعت  -19:92دانشکده پزشکی

 4شنبه

30.24.12

آزمون پاتولوژی و فارماکولوژی اعصاب و روانپزشکی  :ساعت  -12:92دانشکده پزشکی

تعطيل رسمی
مبانی بالينی:

فارماکولوژی:

فارماکولوژی:

پاتولوژی عملی :آستروسيتوم ،مننژيوم،

سايکوپاتولوژی

شل کننده های

بی حس کننده های

نوروفيبروم ،شوانوم

دکتر شادلو

عضالنی

موضعی

دکتر قنادان

دکتر رشيديان

دکتر رشيديان

مبانی بالينی:

فارماکولوژی:

مهارت های بالينی پايه عملی :9

سايکوپاتولوژی

هوشبرهای عمومی

Perceptorship

دکتر شادلو

دکتر موسوی

مهارت های عملی2

دانشکده پزشکی  :ساختمان شماره /0مرکز مهارت های بالينی

مهارت های عملی9

بيمارستان ها و مراکز درمانی دانشکده پزشکی

مقدمات بالينی اعصاب

بيمارستان شريعتی  :تاالر داستانی

مقدمات بالينی روان

دانشکده پزشکی  :تاالر طب تجربی

پاتولوژی

بيمارستان شريعتی  :تاالر داستانی

پاتولوژی عملی

دانشکده پزشکی :تاالر حبيبی

فارماکولوژی

دانشکده پزشکی  :تاالر طب تجربی

ايمونولوژی

دانشکده پزشکی  :تاالر طب تجربی

