تح
نیمسال دوم سال صیلی49-49

دوره اول مبانی طب بالینی

ه ربانهم مبانی طب کورس گوارش

یکشنب

90.75.70
یکشنبه
90.75.78
دوشنبه

ورودی 49الف
9.0.75
50/07 - 55/07

8/07 - 57/07

57/07 - 51/07

پاتولوژی بیماری های کبد و مجاری

 PUOدیس پپسی ،گاستریت ،هلیکوباکتر

صفراوی و پانکراس

پیلوری ،عوارض گوارشNSAID

دکتر صفایی

دکتر سیما

پاتولوژی بیماری های کبد و مجاری

بیماری های مری

ایمونولوژی بیماری های گوارشی

صفراوی و پانکراس

دکتر میکائیلی

و کبد /دکتر نیکنام

دکتر صفایی

90.75.79
سه شنبه

پاتولوژی بیماری های کبد و مجاری

بیماری های انگلی

سندرم روده

فارماکولوژی

صفراوی و پانکراس

دستگاه گوارش و

تحریک پذیر

هیستامین و آنتاگونیست هیستامین

دکتر صفایی

کیست هیداتیک

دکتر جمالی

دکتر دهپور

دکتر جمالی

90.75.57
چهارشنبه
پنجشنبه

90.75.55

جمعه

90.75.51
90.75.50

خونریزی گوارشی

ریفالکس مری و

فارماکولوژی

دکتر مرات

ازوفاژیت

سروتونین و آنتاگونیست سروتونین

دکتر ناصری مقدم

دکتر دهپور

تعطیل رسمی
پاتولوژی بیماری های گوارش

بحث موردی

تومورهای مری و

دکتر میرزائیان

دکتر امانی

معده

شنبه

دکتر ملک زاده

یکشنبه

90.75.55
90.75.55

پاتولوژی بیماری های گوارش

بیماری های التهابی روده

دکتر میرزائیان

دکتر واحدی

پاتولوژی بیماری های گوارش

تومورکبد و پانکراس و

ویلسون،

دکتر واسعی

کیسه صفرا

هموکروماتوزیس

دکتر محمدنژاد

دکتر پورشمس

پاتولوژی بیماری های گوارش

پولیپ و تومورهای

تفسیر تست های

پاتولوژی عملی  :همورئید ،پولیپ روده

دکتر واسعی

روده باریک و بزرگ

کبدی

جوانان ،آدنوکارسینوم (روده یا معده)

دکتر امانی

دکتر ناصری مقدم

دسته 5

بحث موردی

بحث موردی

پاتولوژی عملی  :همورئید ،پولیپ روده

دکتر سیما

دکتر سیما

جوانان ،آدنوکارسینوم (روده یا معده)

دوشنبه

سه شنبه

90.75.55

چهارشنبه

90.75.50

پنجشنبه

90.75.58

جمعه

90.75.59

دکتر واسعی/دکتر میرزایی

آسیت ،پریتوئن،

کبد چرب و

سل روده و

NASH

صفاق

دکتر سیما

دسته 1

دکتر شریفی

دکتر واسعی/دکتر میرزایی

تعطیل رسمی

60.70.79
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ورودی 49الف

بحث موردی

سنگ های

سیروز کبدی و عوارض آن

پاتولوژی عملی  :همورئید ،پولیپ روده

دکتر سیما

صفراوی و

دکترعلی عسگری

جوانان ،آدنوکارسینوم (روده یا معده)

کلستاز و

دسته 0

شنبه

90.75.17

یکشنبه

90.75.15

دوشنبه

90.75.11

سه شنبه

90.75.10

شنبه

90.75.10

آزمون مقدمات بیماری های گوارش( ساعت  -03:31دانشکده پزشکی)

شنبه

90.75.70

آزمون فارماکولوژی و پاتولوژی کورس گوارش ( ساعت  -03:31دانشکده پزشکی)

چهارشنبه

90.75.70

آزمون ایمونولوژی  (03ساعت  -01:31دانشکده پزشکی)

یکشنبه

90.75.55

آزمون آسکی مهارت های بالینی عملی

کالنژیت،

دکتر واسعی/دکتر میرزایی

PBC ،PSC
دکتر علی عسگری

فارماکولوژی داروهای گوارشی

ایمونولوژی و تغذیه

پاتولوژی عملی :آدنوم پلئومورفیک غده

دکتر جهانگیری

دکتر رضایی

بزاقی ،سیروز کبد ،کارسینوم کبد

(کارسینوم هپاتوسلولر) /دسته5
دکتر صفایی /دکتر آزموده

سندرم های سوء

بحث موردی

 AIHو هپاتیت دارویی

پاتولوژی عملی :آدنوم پلئومورفیک غده

جذب ،اسهال

دکتر سیما

دکتر سهراب پور

بزاقی ،سیروز کبد ،کارسینوم کبد

حاد و مزمن

(کارسینوم هپاتوسلولر) /دسته1

دکتر صادقی

دکتر صفایی /دکتر آزموده

پانکراتیت حاد و مزمن

هپاتیت حاد و مزمن

پاتولوژی عملی :آدنوم پلئومورفیک غده

دکتر خطیبیان

دکتر صابر فیروزی

بزاقی ،سیروز کبد ،کارسینوم کبد

(کارسینوم هپاتوسلولر) /دسته0
دکتر صفایی /دکتر آزموده

مقدمات بالینی
محل برگزاری

پاتولوژی

فارماکولوژی

ایمونولوژی

پاتولوژی عملی

دانشکده پزشکی:

دانشکده پزشکی:

دانشکده پزشکی:

دانشکده پزشکی:

دانشکده پزشکی:

کالس شماره 5

کالس شماره 5

تاالر طب تجربی

تاالر طب تجربی

تاالر حبیبی

بحث موردی

60.70.79

