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آمار پزشکی:
جلسه 5
مهارت هاي بالینی پايه عملی :9

مبانی بالینی :اصول كلی عفونتهاي شايع

مبانی بالینی  :اصول كلی عفونت پوست و

دستگاه تنفسی و آنفلوانزا

بافت نرم

مبانی بالینی :اصول كلی عفونتهاي

فارماكولوژي  :كلرامفنیکل ،تتراسیکلین ها

مهارت هاي بالینی پايه عملی :9

آمیزشی و ايدز

آمینوگلیکوزيدها و پلی میکسین ها

Physical Examination

Physical Examination

جلسه 4
گروه  0اصلی :معاينات استخوان و مفاصل
گروه 4اصلی :معاينات شکم

دكتر شفارودي

جلسه 5
گروه  1اصلی :معاينات شکم
گروه 9اصلی :معاينات استخوان و مفاصل

مبانی بالینی :اصول كلی در برخورد با

فارماكولوژي:

فارماكولوژي :

آمار پزشکی:

بیماران تب دار و مديريت تب با علت

داروهاي ضد كرم

آنتی سپتیک ها

جلسه 6

ناشناخته

دكتر رشیديان

دكتر قاضی

تعطیل رسمی
مبانی بالینی  :اصول كلی سپسیس و

فارماكولوژي :

فارماكولوژي :

فارماكولوژي:

شوك سپتیک

ضد قارچ ها

ضد ويروس ها

ضد پروتوزئرها

دكتر قاضی

دكتر شفارودي

دكتر موسوي

شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم – تعطیل رسمی
مبانی بالینی :عفونتهاي بیمارستانی و

مبانی بالینی :اصول كلی عفونتهاي ادراري

اصول كنترل عفونت و ايزوالسیون

و گوارشی

ايمونولوژي:

فارماكولوژي :

فارماكولوژي :

مهارت هاي بالینی پايه عملی :9

Up date in immunology
Seminar

آنتی بیوتیک هاي

سولفونامیدها،

Physical Examination

بتاالكتام

تري متوپريم،

دكتر شفارودي

فلوروكینولون ها
دكتر شفارودي

جلسه 5
گروه  0اصلی :معاينات شکم
گروه 4اصلی :معاينات استخوان و مفاصل

مبانی بالینی  :اصول پیشگیري از

فارماكولوژي :9

فارماكولوژي :9

آمار پزشکی:

بیماريهاي عفونی و مراقبت فردي در برابر

مبانی شیمی درمانی

سل و جذام

جلسه 7

عفونتها

میکروبی

دكتر قاضی

دكتر شفارودي

آزمون فارماكولوژي عفونی :ساعت  -10:08دانشکده پزشکی
آزمون مبانی طب بالینی عفونی  :ساعت  -18:08دانشکده پزشکی

مهارت هاي عملی1

دانشکده پزشکی  :ساختمان شماره  /0مركز مهارت هاي بالینی

مقدمات بالینی

بیمارستان امام  :تاالر شهید كابلی

پاتولوژي

بیمارستان امام  :تاالر شهید كابلی

پاتولوژي عملی

دانشکده پزشکی :تاالر حبیبی

فارماكولوژي

دانشکده پزشکی  :تاالر طب تجربی

ايمونولوژي

دانشکده پزشکی  :تاالر طب تجربی

