بسمه تعالی

تح
نیمسال دوم سال صیلی 98-99

دوره چهارم علوم پاهی
8-05.9
شنبه

62.11.89

 1شنبه

62.11.89

 8شنبه

62.11.82

3شنبه

62.11.86

 4شنبه

62.11.39

 5شنبه

62.18.91

جمعه

62.18.98

شنبه

62.18.93

 1شنبه

62.18.94

99ب

19-11/.9

11-11/.9

ساختار ماكروسكوپي حفره دهان و

تزریقات

حلق و مري

دسته  /1اسكیل لب

1.-11/.9

دكتر هدایت پور /تاالر آناتومي

پاتولوژي نظري:

استدالل ،تصمیم گیری و

تزریقات

كلیات پاتولوژي

حل مسئله 1

دسته /8اسكیل لب

دكتر بهادري /تاالر حبیبي

دكتر سلطاني /تاالر آناتومي

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

سلول واحد سالمتي و

ساختمان تشریحي و شیمیایي

بیماري

میكروارگانیسم ها

دكتر ستوده /تاالر حبیبي

دكتر بیگ وردي  /كالس 4

ساختار میكروسكوپي

میكروب شناسي نظري

تزریقات
دسته / 3اسكیل لب

زبان تخصصي8

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8
دسته:1

حفره دهان و اجزا

فیزیولوژي میكرو ارگانیسم ها

دكتر تک زارع

دكتر ایمان عیني /كالس 4

بلوک عملي

دسته 1

حفره دهان ،حلق و مري

دسته / 1

دسته  / 8كالس 4

بلوک عملي

دسته 8

حفره دهان ،حلق و مري

تاالر آناتومي

ساختار میكروسكوپي انواع
غدد بزاقي
كلیات ساختار میكروسكوپي

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

میكروب شناسي عملي دسته 1

اصول آزمایشگاه میكروبشناسي،
اصول نمونه برداري

لوله گوارش و مري
دكتر تک زارع  /تاالر آناتومي

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
كنترل عملكرد لوله گوارش ،

جدار شكم ،كانال اینگوینال،

میكروب شناسي عملي دسته 1

تركیب بزاق و نحوه ترشح و

نواحي شكم

روش مطالعه باكتریها و

كنترل ترشح آن و

دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

ویروس ها ،رنگ آمیزي گرم

ترشحات مري
دكتر نبوي زاده /تاالر عزلت

پاتولوژي نظري:

استدالل ،تصمیم گیری و

بلوک عملي

دسته 1

حفره دهان ،غدد بزاقي و مري

بلوک عملي

دسته 8

حفره دهان ،غدد بزاقي و مري

پاتولوژي عملي

سلول واحد سالمتي و

حل مسئله 2

بیماري

دكتر سلطاني /تاالر آناتومي

دسته 8

آشنایي با كلیات و مقدمات
آسیب شناسي تشریحي و بالیني

دكتر ستوده /تاالر حبیبي

و ایمني /دكتر هیوا صفار
 8شنبه

62.18.95

 3شنبه

62.18.99

 4شنبه

62.18.99

 5شنبه

62.18.92

جمعه

62.18.96

شنبه

62.18.19

 1شنبه

62.18.11

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

میكروب شناسي عملي گروه ا

آسیب و مرگ سلولي و

مكانیسم هاي ایجاد بیماري توسط

رنگ آمیزي اختصاصي ،مشاهده

سازگاري سلولي

میكروارگانیسم ها ،میكرو بیوم و

انواع رنگ آمیزي ها

دكتر جهان بین /تاالر حبیبي

عفونت هاي بیمارستاني

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

دكتر حلیمي  /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

پاتولوژي عملي

دسته 1

ساختمان تشریحي و شیمیایي

آشنایي با كلیات و مقدمات

میكروارگانیسم ها

آسیب شناسي تشریحي و بالیني

دكتر بیگ وردي /كالس 3داروسازي

و ایمني /دكتر هیوا صفار

جدار شكم ،كانال اینگوینال،

میكروب شناسي نظري

نواحي شكم /حفره صفاق و

تاثیر عوامل شیمیایي و فیزیكي بر

احشاي شكم

روي میكروارگانیسم ها

دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

دكتر بهادر  /كالس 4

میكروب شناسي نظري

تزریقات

دسته:1

دسته /4اسكیل لب

دسته:8

فیزیولوژي میكرو ارگانیسم ها
دكتر ایمان عیني /كالس 3داروسازي

حفره صفاق و احشاي شكم

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

میكروب شناسي عملي گروه ا

محیط ها و روشهاي كشت

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

رشد فردي
دسته  1و 2
دكتر عظیمي/مكان كالس متعاقبا اعالم
مي شود

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
لوله گوارش شكمي

ترشحات معده ،مراحل و عوامل

میكروب شناسي عملي گروه ا

دكتر عباسي  /تاالر عزلت

موثر بر ترشحات معده

تفسیر نتایج جلسه گذشته،

دكتر نبوي زاده /تاالر آناتومي

شناسایي كوكسي هاي گرم مثبت

پاتولوژي نظري:

استدالل ،تصمیم گیری و

آسیب و مرگ سلولي و

حل مسئله 1

سازگاري سلولي

دكتر سلطاني /تاالر آناتومي

دكتر جهان بین /تاالر حبیبي

بلوک عملي

دسته 1

جدار قدامي -طرفي شكم

پاتولوژي عملي

دسته 8

ماكروسكوپي در پاتولوژي
دكتر آذري یام

بلوک عملي

دسته8

جدار قدامي -طرفي شكم

 8شنبه

62.18.18

 3شنبه

62.18.13

 4شنبه

62.18.14

 5شنبه

62.18.15

جمعه

62.18.19

شنبه

62.18.19

 1شنبه

62.18.12

 8شنبه

62.18.16

 3شنبه

62.18.89

دسته:1

میكروب شناسي عملي گروه ا

پاتولوژي نظري

میكروب شناسي نظري

آسیب و مرگ سلولي و

آنتي بیوتیک ها (مكانسیم عمل و

تفسیر نتایج جلسه گذشته ،تعیین

سازگاري سلولي

طبقه بندي )

حساسیت باكتري ها نسبت به

دكتر جهان بین /تاالر حبیبي

دكتر جبل عاملي /كالس 4

داروهاي ضد میكروبي
(آنتي بیوگرام) ،بررسي عفونت

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

ادراري

میكروب شناسي نظري

پاتولوژي عملي

دسته:8

1

مكانیسم هاي ایجاد بیماري توسط

ماكروسكوپي در پاتولوژي

میكروارگانیسم ها ،میكرو بیوم و

دكتر آذري یام

عفونت هاي بیمارستاني
دكتر حلیمي /كالس 3داروسازي

رشد فردي

میكروب شناسي نظري

دسته:1

دسته  1و 8

آنتي بیوتیک ها  -آنتي ویروس ها

دكتر عظیمي/مكان كالس متعاقبا

دكتر جبل عاملي  /كالس4

اعالم مي شود

میكروب شناسي نظري

بلوک عملي

دسته 1

كانال اینگوینال

بلوک عملي

دسته 8

كانال اینگوینال

دسته:8

تاثیر عوامل شیمیایي و فیزیكي بر
روي میكروارگانیسم ها
دكتر بهادر /كالس 3داروسازي

تكوین پیشین روده

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

میكروب شناسي عملي گروه ا

دكتر عمیدي  /تاالر آناتومي

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

تفسیر نتایج جلسه گذشته،
شناسایي باسیل هاي گرم منفي

تعطیل رسمي
والدت امام علي (ع) و روز پدر – تعطیل رسمي

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

بازسازي سلول ،فیبروز و

كوكسي هاي گرم مثبت

التیام زخم

(استافیلوكوک ها)

دكتر لطفي /تاالر حبیبي

دكتر ایمان عیني /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

میكروب شناسي عملي گروه ا

تفسیر نتایج جلسه گذشته

پاتولوژي عملي

دسته 1

آنتي بیوتیک ها (مكانسیم عمل و

تجمعات غیر طبیعي :تجمع

طبقه بندي )

كلسترول(گزانتوالسما)،

دكتر جبل عاملي /كالس 3داروسازي

كلسیفیكاسیون جدار عروق ،

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

آمیلوئیدوز /دكتر سلیماني

لوله گوارش لگني
دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

میكروب شناسي نظري

دسته:1

كوكسي هاي گرم مثبت (  GASو
 ،GBSپنوموكوک و انتروكوک ها)
(ادغام با بالین)/
دكتر بیگ وردي  /كالس 4

بلوک عملي

دسته 1

حفره صفاقي

بلوک عملي

دسته 8

حفره صفاقي

میكروب شناسي نظري

دسته:8

آنتي بیوتیک ها و آنتي ویروس ها
دكتر جبل عاملي /كالس 3داروسازي
 4شنبه

62.18.81

 5شنبه

62.18.88

جمعه

62.18.83

شنبه

62.18.84

 1شنبه

62.18.85

شنبه

66.91.19

 1شنبه

66.91.19

 8شنبه

66.91.12

تكوین میان روده و

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

میكروب شناسي عملي گروه ا

پسین روده

مرور كلي جلسات

دكتر عمیدي  /تاالر آناتومي

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

رشد فردی
دسته  1و 8
دكتر عظیمي/مكان كالس متعاقبا اعالم
مي شود

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
ساختار میكروسكوپي

عروق و اعصاب

میكروب شناسي عملي گروه ا

لوله گوارش

لوله گوارش

آزمون

دكتر ملک /تاالر عزلت

دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

رشد فردي

ساختار میكروسكوپي ضمائم

دسته  1و 8

دستگاه گوارش

دكتر عظیمي/مكان كالس متعاقبا

دكتر ملک  /تاالر آناتومي

اعالم مي شود

بلوک عملي

دسته 1

بلوک عملي

دسته 8

لوله گوارش

لوله گوارش

(معده ،دئودنوم ،ژژنوم ،ایلیوم)

(معده ،دئودنوم ،ژژنوم ،ایلیوم)

ترشحات لوزالمعده ،روده كوچک

میكروب شناسي عملي گروه 8

روده بزرگ و مكانیسم هاي دخیل

اصول آزمایشگاه میكروبشناسي،

در این ترشحات

اصول نمونه برداري

دكتر نبوي زاده /تاالر آناتومي

پاتولوژي نظري:

عملكرد كبد ،نقش صفرا ،تخلیه

بلوک عملي

دسته 1

بلوک عملي

دسته 8

التهاب حاد و مزمن

كیسه صفرا و حركت جویدن و

تنه سلیاک و

تنه سلیاک و

دكتر افتخار جوادي

بلعیدن و عوامل موثر بر این

ناحیه سوپراكولیک

ناحیه سوپراكولیک

تاالر حبیبي

حركات

پاتولوژي عملي

دكتر نبوي زاده  /تاالر آناتومي

دسته 8

تجمعات غیر طبیعي :تجمع
كلسترول(گزانتوالسما)،
كلسیفیكاسیون جدار عروق ،
آمیلوئیدوز /دكتر لطفي

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

میكروب شناسي عملي گروه 8

التهاب حاد و مزمن

با كتري هاي گرم منفي بي هوازي

روش مطالعه باكتریها و

دكتر افتخار جوادي

پاروویروس ،ادنوویروس

ویروس ها ،رنگ آمیزي گرم

تاالر حبیبي

دكتر ایمان عیني و دكتر بیگ وردي
كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

پاتولوژي عملي

دسته 1

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

پیكورناویریده ،نوروویریده و

تغییر برگشت پذیر :تغییر چربي

كورونا ویریده/

( كبد) ،متاپالزي اسكواموس،

دكتر بهادر /كالس 3داروسازي

دیسپالزي
تغییر برگشت ناپذیر :شاالزیون،
نكروز توموري /دكتر وفادار

 3شنبه

66.91.16

 4شنبه

66.91.89

 5شنبه

66.91.81

والدت حضرت قائم (عج) – تعطیل رسمي

جمعه

66.91.88

تعطیل رسمي

شنبه

66.91.83

آزمون بلوک گوارش

 1شنبه

66.91.84

پاتولوژي نظري:

كلیات بیوشیمي غدد

اختالالت همودینامیک،

دكتر امام قلي پور  /تاالر آناتومي

 8شنبه

66.91.85

حركات معده،

میكروب شناسي نظري

دسته:1

بلوک عملي

دسته 1

بلوک عملي

دسته 8

روده كوچک و بزرگ،

كوكسي هاي گرم منفي

روده بزرگ ،آپاندیس و غدد

روده بزرگ ،آپاندیس و غدد

رفلكس دفع مدفوع،

(نایسریا ها)

ضمیمه گوارش

ضمیمه گوارش

هضم و جذب مواد غذایي

پاپیلوما و پولیوما ویروس

دكتر نبوي زاده /تاالر آناتومي

دكتر ایمان عیني/كالس4

بلوک عملي

دسته 8

بلوک عملي

دسته 1

عروق مزانتریک و ناحیه

عروق مزانتریک و ناحیه

اینفراكولیک،

اینفراكولیک،

باسیل هاي گرم منفي (بروسال،

آناتومي كاربردي :ساختن كانال

آناتومي كاربردي :ساختن كانال

بوردتال و فرانسیسال)

اینگوینال با كاغذ

اینگوینال با كاغذ

میكروب شناسي نظري

دسته:8

دكتر بهادر /كالس 3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

میكروب شناسي عملي گروه 8

رنگ آمیزي اختصاصي ،مشاهده
انواع رنگ آمیزي ها

بحث ادغام یافته بلوک گوارش

میكروب شناسي عملي گروه 8

دكتر نبوي زاده،

محیط ها و روشهاي كشت

دكتر عباسي ،دكترعالمه
تاالر قریب

پاتولوژي عملي

دسته 8

تغییر برگشت پذیر :تغییر چربي

ترومبوز و شوک و خیز

( كبد) ،متاپالزي اسكواموس،

دكتر مرادي /تاالر حبیبي

دیسپالزي
تغییر برگشت ناپذیر :شاالزیون،
نكروز توموري /دكتر وفادار

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

میكروب شناسي عملي گروه 1

اختالالت همودینامیک،

باسیل هاي گرم مثبت اسپور دار

تفسیر نتایج جلسه گذشته،

ترومبوز و شوک و خیز

(كلستریدیوم ها )

شناسایي كوكسي هاي گرم مثبت

دكتر مرادي /تاالر حبیبي

دكتر فیض آبادي /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

پاتولوژي عملي

دسته 3و 4

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

باسیل هاي گرم منفي (هموفیلوس

آماس و ترمیم ،آزمایشات كلي

 ،لژیونال و پاستورال)/

در ضایعه التهابي و آشنایي

دكتر بنكدار /كالس 3داروسازي

میكروسكوپي با سلولهاي التهابي
دكتر افتخارجوادي

 3شنبه

66.91.89

 4شنبه

66.91.89

 5شنبه

66.91.82

جمعه

66.91.86

شنبه

66.91.39

 1شنبه

66.91.31

 8شنبه

66.98.91

مقدمات فیزیولوژي غدد
دكتر صدر /تاالر آناتومي

میكروب شناسي نظري

دسته:1

باسیل هاي گرم مثبت اسپور دار
(كلستریدیوم ها و باسیلوس
آنتراسیس)
دكتر فیض آبادي و دكتر جبل عاملي
كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

ویروس هاي هپاتیت
)(A, B, C, ……..
دكتر بنكدار /كالس 3داروسازي

ساختار میكروسكوپي و
ماكروسكوپي و نحوه تكوین
هیپوتاالموس و هیپوفیز

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

دكتر رستگار /تاالر آناتومي

میكروب شناسي عملي گروه 8

تفسیر نتایج جلسه گذشته ،تعیین
حساسیت باكتري ها نسبت به
داروهاي ضد میكروبي
(آنتي بیوگرام)  ،بررسي عفونت
ادراري

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
بیوشیمي هورمونهاي

میكروب شناسي عملي گروه 8

هیپوتاالموس و هیپوفیز

تفسیر نتایج جلسه گذشته،

دكتر امام قلي پور

شناسایي باسیل هاي گرم منفي

تاالر آناتومي

پاتولوژي نظري:

عملكرد هورمون هاي

نئوپالزي

هیپوتاالموس و هیپوفیز خلفي

آماس و ترمیم ،آزمایشات كلي

دكتر واسعي /تاالر حبیبي

دكتر صدر  /تاالر آناتومي

در ضایعه التهابي و آشنایي

پاتولوژي عملي

دسته 8

میكروسكوپي با سلولهاي التهابي
دكتر شهبازي

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

نئوپالزي

هرپس ویریده و پاكس ویریده

دكتر واسعي /تاالر حبیبي

دكتر حلیمي /كالس 4

میكروب شناسي عملي گروه 8

تفسیر نتایج جلسه گذشته

پاتولوژي عملي

دسته 1

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

اختالالت همودینامیک

باسیل هاي گرم منفي

آزمایشات انعقادي

(انتروباكتریاسیه)

دكتر سفیدبخت

دكتر جبل عاملي /كالس 3داروسازي
 3شنبه

66.98.98

 4شنبه

66.98.93

 5شنبه

66.98.94

جمعه

66.98.95

شنبه

66.98.99

 1شنبه

66.98.99

 8شنبه

66.98.92

 3شنبه

66.98.96

ساختار میكروسكوپي و

میكروب شناسي نظري

دسته:1

ماكروسكوپي و نحوه تكوین

مایكوباكتریوم ها (سل ،جذام)

آدرنال و بخش درون ریز

دكتر فیض آبادي/كالس4

پانكراس ،تیروئید و
پاراتیروئید
دكتر رستگار /تاالر آناتومي

میكروب شناسي نظري

دسته:8

باسیل هاي گرم منفي
(انتروباكتریاسیه)  -رئوویریده
دكتر حلیمي /كالس 3داروسازي

عملكرد هورمون هاي

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

میكروب شناسي عملي گروه 8

هیپوفیز قدامي

مرور كلي جلسات

دكتر صدر  /تاالر آناتومي

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
بیوشیمي هورمونهاي آدرنال و

میكروب شناسي عملي گروه 8

پانكراس

آزمون

دكتر امام قلي پور
تاالر آناتومي

بلوک عملي

پاتولوژي نظري:

عملكرد هورمون هاي

نئوپالزي

درون ریز پانكراس

ساختار میكروسكوپي

دكتر قنادان /تاالر حبیبي

دكتر صدر /تاالر آناتومي

غدد درون ریز

دسته 1

پاتولوژي عملي

بلوک عملي

دسته 8

ساختار میكروسكوپي
غدد درون ریز

دسته 8

اختالالت همودینامیک
آزمایشات انعقادي
دكتر مرادي

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

میكروب شناسي عملي گروه 3

نئوپالزي

اكتینو میست ها و نوكاردیاها

اصول آزمایشگاه میكروبشناسي،

دكتر قنادان /تاالر حبیبي

ارتومیكسوویریده

اصول نمونه برداري

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

دكتر فیض آبادي /كالس 4

میكروب شناسي نظري

عملكرد هورمون هاي

دسته:8

پاتولوژي عملي

دسته

باسیل هاي گرم منفي (ویبریو

8همارتوم( ریه)

ناسیه ،كمپیلوباكتر و هلیكوباكتر)

نئوپالسم خوش خیم  :لیپوم

اربوویروس ها

همانژیوم( كاپیلر ،كاورنو)

دكتر بنكدار  /كالس 3داروسازي

تراتوم /دكتر یوسفي

میكروب شناسي نظري

دسته:1

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

قشر آدرنال

رابدوویریده ،پارامیكسوویریده و

دكتر صدر /تاالر آناتومي

توگا ویریده (سرخجه)
دكتر حلیمي /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

باسیل هاي گرم منفي
(پسودوموناس ،اسینتو باكتر و سایر
نان فرمنترها)
(ادغام با بالین)
دكتر جبل عاملي  /كالس 3داروسازي
 4شنبه

66.98.19

 5شنبه

66.98.11

جمعه

66.98.18

شنبه

66.98.13

 1شنبه

66.98.14

 8شنبه

66.98.15

 3شنبه

66.98.19

بیوشیمي هورمون تیروئید

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

میكروب شناسي عملي گروه 3

دكتر امام قلي پور

روش مطالعه باكتریها و

تاالر آناتومي

ویروس ها ،رنگ آمیزي گرم

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
عملكرد هورمون تیرویید

میكروب شناسي عملي گروه 3

دكتر صدر /تاالر آناتومي

رنگ آمیزي اختصاصي ،مشاهده
انواع رنگ آمیزي ها

پاتولوژي نظري:

بیوشیمي هورمون پاراتیروئید و

نئوپالزي

سایر هورمونهاي

همارتوم( ریه)

(پایان مبحث میان ترم)

تنظیم كننده كلسیم

نئوپالسم خوش خیم  :لیپوم

دكتر قنادان /تاالر حبیبي

دكتر امام قلي پور

همانژیوم( كاپیلر ،كاورنو)

تاالر آناتومي

تراتوم /كتر قنادان

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

بیماري هاي ژنتیكي

باسیل هاي گرم مثبت

دكتر آذري یام /تاالر حبیبي

(كورینه باكتریوم ،لیستریا)
دكتر بیگ وردي /كالس4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

رابدوویریده ،پارامیكسوویریده و
توگا ویریده (سرخجه)
دكتر حلیمي /كالس 3داروسازي

فیزیولوژي استخوان و

میكروب شناسي نظري

دسته:1

عملكرد هورمون هاي دخیل

باسیل هاي گرم منفي

در تنظیم كلسیم و فسفر

(انتروباكتریاسیه)

دكتر صدر /تاالر آناتومي

دكتر جبل عاملي  /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

پاتولوژي عملي

دسته 8

میكروب شناسي عملي گروه 3

محیط ها و روشهاي كشت

پاتولوژي عملي

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

دسته 8

آدنوم روده ،آدنوكارسینوم ،
لیومیوم ،لیومیوساركوم دكتر عاملي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

مایكوباكتریوم ها (سل ،جذام)
دكتر فیض آبادي /كالس 3داروسازي
 4شنبه

66.98.19

 5شنبه

66.98.12

جمعه

66.98.16

شنبه

66.98.89

 1شنبه

66.98.81

 8شنبه

66.98.88

 3شنبه

66.98.83

 4شنبه

66.98.84

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

میكروب شناسي عملي گروه 3

تفسیر نتایج جلسه گذشته ،
شناسایي كوكسي هاي گرم مثبت

تعطیل رسمي
میكروب شناسي عملي گروه 3

آزمون بلوک غدد

تفسیر نتایج جلسه گذشته ،تعیین
حساسیت باكتري ها نسبت به
داروهاي ضد میكروبي
(آنتي بیوگرام) ،بررسي عفونت
ادراري

پاتولوژي نظري:

بحث ادغام یافته بلوک غدد

بیماري هاي ژنتیكي و

دكتر صدر ،دكتر امام قلي پور،

آدنوم روده ،آدنوكارسینوم ،

دكتر رستگار ،دكتر خواجوي

لیومیوم ،لیومیوساركوم

تست هاي درمولكوالر
پاتولوژي

تاالر قریب

پاتولوژي عملي

دسته 8

دكتر ستوده

دكتر آذري یام /تاالر حبیبي

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

میكروب شناسي عملي گروه 3

بیماري هاي كودكان

باسیل هاي گرم منفي

تفسیر نتایج جلسه گذشته،

دكتر آذري یام /تاالر حبیبي

(انتروباكتریاسیه) – رئوویریده

شناسایي باسیل هاي گرم منفي

دكتر حلیمي  /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

پاتولوژي عملي

دسته 1

اكتینومیست ها و نوكاردیاها
ارتومیكسوویریده

دكتر صفوري

دكتر فیض آبادي  /كالس 3داروسازي
دكتر پاس بخش /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:1

باسیل هاي گرم منفي
(پسودوموناس ،اسینتو باكتر و
سایر نان فرمنترها)
(ادغام با بالین)
دكتر جبل عاملي /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

هرپس ویریده و پاكس ویریده

دكتر حلیمي  /كالس 3داروسازي

دیافراگم لگني

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8
بیماري هاي اطفال و سیتوژنتیک

لگن استخواني

زبان تخصصي8

میكروب شناسي عملي گروه 3

دسته 1

دسته  / 8كالس 4

دكتر پاس بخش  /تاالر آناتومي

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

تفسیر نتایج جلسه گذشته

 5شنبه

66.98.85

تعطیل رسمي

جمعه

66.98.89

شهادت حضرت علي (ع) – تعطیل رسمي

شنبه

66.98.89

 1شنبه

66.98.82

 8شنبه

66.98.86

 3شنبه

66.98.39

 4شنبه

66.98.31

عروق و اعصاب لگن

ساختار میكروسكوپي

میكروب شناسي عملي گروه 3

دكتر پاس بخش  /تاالر عزلت

سیستم ادراري

مرور كلي جلسات

دكتر مینایي  /تاالر آناتومي

بلوک عملي

پاتولوژي نظري:

ساختار سیستم ادراري

بیماري هاي كودكان

دكتر پاس بخش

لگن استخواني ،اندازه گیري

تاالر آناتومي

اقطار لگن در موالژ و

لگن در موالژ و

سیستم ادراري

سیستم ادراري

جسد ،موالژ،

جسد ،موالژ،

(آناتومي سطحي و رادیولوژیک)

(آناتومي سطحي و رادیولوژیک)

دكتر آذري یام /تاالر حبیبي

دسته 1

پاتولوژي عملي

بلوک عملي

دسته 8

لگن استخواني ،اندازه گیري اقطار

دسته 8

بیماري هاي اطفال و سیتوژنتیک
دكتر آذري یام

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

آسیب شناسي عمومي

پیكورناویریده ،نوروویریده و

بیماري هاي عفوني

كورونا ویریده

دكتر شاه سیاه /تاالر حبیبي

دكتر بهادر /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

میكروب شناسي عملي گروه 3

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

آزمون

پاتولوژي عملي

دسته 1

باسیل هاي گرم مثبت اسپور دار

عفونت هاي ویروسي و

(كلستریدیوم ها )

باكتریاییک سیتومگالوویروس

دكتر فیض آبادي /كالس 3داروسازي

ریه  ،ضایعه سلي ریه و عقده

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

لنفاوي /دكتر میرزاییان

رشد فردی

میكروب شناسي نظري

دسته:1

دسته  1و 1

ویروس هاي هپاتیت

دكتر عظیمي/

)…(A, B, C,
دكتر بنكدار  /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

باسیل هاي گرم مثبت اسپور دار
(كلستریدیوم ها و باسیلوس
آنتراسیس)
دكتر فیض آبادي/دكتر جبل عاملي
كالس 3داروسازي

تكوین سیستم ادراري

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

دكتر عمیدي /تاالر آناتومي

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

بلوک عملي

دسته 1

بلوک عملي

دسته 8

ساختار میكروسكوپي كلیه،

ساختار میكروسكوپي كلیه ،حالب و

حالب و مثانه

مثانه

 5شنبه

66.93.91

جمعه

66.93.98

شنبه

66.93.93

 1شنبه

66.93.94

عید سعید فطر – تعطیل رسمي

 8شنبه

66.93.95

عید سعید فطر – تعطیل رسمي

 3شنبه

66.93.99

 4شنبه

66.93.99

 5شنبه

66.93.92

جمعه

66.93.96

شنبه

66.93.19

 1شنبه

66.93.11

 8شنبه

66.93.18

تعطیل رسمي

ساختمان و نقش زیستي

میكروب شناسي نظري

دسته:1

آب PH ،خون و چگونگي

باسیل هاي گرم منفي (ویبریو

تنظیم آن

ناسیه ،كمپیلوباكتر و هلیكوباكتر)

دكتر نوروزي /تاالر آناتومي

اربوویروس ها

بلوک عملي

دسته 1

عروق و اعصاب لگن

بلوک عملي

دسته 8

عروق و اعصاب لگن

دكتر بنكدار  /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

باسیل هاي گرم مثبت (كورینه
باكتریوم ،لیستریا)
دكتر بیگ وردي  /كالس 3داروسازي

كلیات عملكرد

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

كلیه ها و نفرون ها

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

دكتر كدخدایي /تاالر آناتومي

مواجهه زودرس بالیني
تعطیل رسمي
رشد فردي

مبناي  ABGو

دسته  1و 1

الكترولیت ها

دكتر عظیمي

دكتر نوروزي /تاالر آناتومي

مكان كالس متعاقبا اعالم خواهد
شد

پاتولوژي نظري:

روندهاي پایه كلیوي فیلتراسیون

اختالالت ایمونولوژیک

دكتر كدخدایي /تاالر آناتومي

پاتولوژي عملي

8

عفونت هاي ویروسي و
باكتریاییک سیتومگالوویروس

دكتر صفار /تاالر حبیبي

ریه  ،ضایعه سلي ریه و عقده
لنفاوي /دكتر سلیماني

پاتولوژي نظري:

میكروب شناسي نظري

دسته:1

پاتولوژي عملي

دسته 1

اختالالت ایمونولوژیک

باسیل هاي گرم منفي (بروسال،

عفونت هاي قارچي و انگلي:

دكتر صفار /تاالر حبیبي

بوردتال و فرانسیسال)

آسپرژیلوس ،كیست هیداتیک،

دكتر بهادر /كالس 4

لیشمانیوز  /دكتر شاه سیاه

میكروب شناسي نظري

دسته:8

با كتري هاي گرم منفي بي هوازي
پاروویروس ،ادنوویروس
دكتر بیگ وردي  /كالس 3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  / 8كالس 4

 3شنبه

66.93.13

 4شنبه

66.93.14

رحلت امام خمیني (ره) – تعطیل رسمي

 5شنبه

66.93.15

قیام خونین پانزده خرداد – تعطیل رسمي

جمعه

66.93.19

تعطیل رسمي

شنبه

66.93.19

احتماال آزمون میان ترم میكروب

 1شنبه

66.93.12

پاتولوژي نظري:

مكانیسم هاي

اختالالت ایمونولوژیک

دفع ادرار رقیق و غلیظ

عفونت هاي قارچي و انگلي:

دكتر صفار /تاالر حبیبي

دكتر كدخدایي /تاالر آناتومي

آسپرژیلوس ،كیست هیداتیک،

 8شنبه

66.93.16

پاتولوژي نظري:

مكانیسم هاي تنظیم حجم،

اختالالت ایمونولوژیک

اسموالریته و

دكتر صفار /تاالر حبیبي

اسیدیته خون

 3شنبه

66.93.89

 4شنبه

66.93.81

 5شنبه

66.93.88

جمعه

66.93.83

شنبه

66.93.84

روندهاي پایه كلیوي

میكروب شناسي نظري

دسته:1

بازجذب و ترشح

باسیل هاي گرم منفي (هموفیلوس

رشد فردی

دكتر كدخدایي /تاالر آناتومي

 ،لژیونال و پاستورال)

دسته  1و 1

دكتر بنكدار  /كالس 4

دكتر عظیمي/مكان كالس متعاقبا

میكروب شناسي نظري

اعالم مي شود

دسته:8

كوكسي هاي گرم مثبت (  GASو
 ،GBSپنوموكوک و
انتروكوک ها) (ادغام با بالین)
دكتر ایمان عیني /دكتر بیگ وردي
كالس 3داروسازي

كلیرانس و خود تنظیمي
دكتر كدخدایي /تاالر آناتومي

پاتولوژي عملي

دسته 8

لیشمانیوز  /دكتر شاه سیاه

زبان تخصصي8

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

دكتر كدخدایي /كالس 4
بلوک عملي دسته 1

اسمز

میكروب شناسي نظري

دسته:1

بلوک عملي دسته 8

اسمز

رتروویریده
دكتر بنكدار /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته 1

دسته:8

كوكسي هاي گرم مثبت
(استافیلوكوک ها)
دكتر ایمان عیني /كالس 3داروسازي

زبان تخصصي8

دسته  /1كالس 9

زبان تخصصي8

دسته  /8كالس 3

بلوک عملي دسته 3

بلوک عملي دسته 4

بلوک عملي دسته 5

اسمز

اسمز

اسمز
تعطیل رسمي

آزمون بلوک كلیوي

بحث ادغام یافته

دسته  / 8كالس 4

بلوک كلیوي
دكتر پاسبخش ،دكتر كدخدایي،
دكتر نوروزي ،دكتر نجفي
تاالر قریب
 1شنبه

66.93.85

 8شنبه

66.93.89

 3شنبه

66.93.89

 4شنبه

66.93.82

 5شنبه

66.93.86

جمعه

66.93.39

شنبه

66.93.31

 1شنبه

66.94.91

 8شنبه

66.94.98

 3شنبه

66.94.93

پاتولوژي نظري:

ساختار ماكروسكوپي دستگاه

بلوک عملي

دسته 1

بلوک عملي

دسته 8

بیماري هاي محیطي و

تولید مثل مرد

آناتومي

آناتومي

آلودگي محیط زیست

دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

سیستم تولید مثل مرد

سیستم تولید مثل مرد

دكتر صفائي /تاالر حبیبي

پاتولوژي نظري:

رشد فردي

بیماري هاي تغذیه اي

دسته  1و 1

دكتر سلیماني /تاالر حبیبي

دكتر عظیمي /كالس 4

زبان تخصصي8

كالس  3داروسازي

زبان تخصصي8

ساختار ماكروسكوپي

میكروب شناسي نظري

دستگاه تولید مثل زن

باسیل هاي گرم منفي (ریكتزیا،

و پستان
دكتر عباسي /تاالر آناتومي

كالمیدیا و

دسته 1

دسته:1

بلوک عملي

دسته 1

آناتومي سیستم تولید مثل زن

دسته  / 8كالس 4

بلوک عملي

دسته 8

آناتومي سیستم تولید مثل زن

میكوپالسما)

دكتر بهادر /كالس 4

میكروب شناسي نظري

دسته:8

كوكسي هاي گرم منفي
(نایسریا ها)  -پاپیلوما و پولیوما
ویروس
دكتر ایمان عیني /كالس 3داروسازي

شهادت امام جعفر صادق (ع) – تعطیل رسمي
تعطیل رسمي

ساختار میكروسكوپي

پرینه و محتویات آن

دستگاه تولید مثل مرد

دكتر عباسي /تاالر آناتومي

دكتر تک زارع /تاالر عزلت

آناتومي رادیولوژیک

ساختار میكروسكوپي دستگاه

دستگاه تولید مثل

تولید مثل زن

(یكساعت)

دكتر تک زارع  /تاالر آناتومي

دكتر عباسي  /تاالر آناتومي

تكوین دستگاه تولید مثل

رشد فردي

دكتر عمیدي

دسته  1و 1

كالس 9

دكتر عظیمي /كالس 4

تنظیم هورموني
محور هیپوتاالموس

میكروب شناسي نظري

زبان تخصصي8

دسته 1

كالس  3داروسازي

دسته:1

اسپیروكتاسیه (بورلیا ،لپتوسپیرا و

زبان تخصصي8
بلوک عملي

دسته 1

تخمدان ،لوله رحمي و رحم و

دسته  / 8كالس 4

بلوک عملي

دسته 8

تخمدان ،لوله رحمي و رحم و

هیپوفیز/غدد جنسي

ترپونما )

دكترسیفي  /تاالر آناتومي

دكتر بیگ وردي /كالس 4

میكروب شناسي نظري

بیضه ،اپیدیدیم و پرستات

بیضه ،اپیدیدیم و پرستات

دسته:8

رتروویریده
دكتر بنكدار /كالس 3داروسازي
 4شنبه

66.94.94

 5شنبه

66.94.95

جمعه

66.94.99

شنبه

66.94.99

 1شنبه

66.94.92

 8شنبه

66.94.96

 3شنبه

66.94.19

 4شنبه

66.94.11

 5شنبه

66.94.18

جمعه

66.94.13

شنبه

66.94.14

 1شنبه

66.94.15

میكروب شناسي نظري

دسته:8

باسیل هاي گرم منفي (ریكتزیا ،كالمیدیا و
میكوپالسما)

دكتر بهادر /كالس 4

تعطیل رسمي

بلوک عملي

بیوشیمي هورمون هاي

فیزیولوژي

جنسي

دستگاه تولید مثل مرد

دكتر امام قلي پور  /تاالر آناتومي

دكترسیفي  /تاالر آناتومي

میكروب شناسي نظري

فیزیولوژي

دسته:8

دستگاه تولید مثل زن

اسپیروكتاسیه (بورلیا ،لپتوسپیرا

دكترسیفي  /كالس 4

دسته 1

پرینه و آناتومي كاربردي

و ترپونما)  /دكتر بیگ وردي
دسته دوم  /كالس 9

مرور الم هاي پاتولوژي

تعطیل رسمي

آزمون بلوک تولید مثل

بحث ادغام یافته
بلوک تولید مثل
دكتر پیرجاني/دكتر سیفي
تاالر قریب

آزمون عملي پاتولوژي

بلوک عملي

دسته 8

پرینه و آناتومي كاربردي

