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 استاد ساعت عنوان تاريخ ايام هفته

 خانم دکترایرانی راد 12-8 پاراکلینیک  –آناتومی و فیزیولوژی  17/2/97 دوشنبه

 خانم دکتر نوروزی 12-8 2سمیولوژی  - 1سمیولوژی  18/2/97 سه شنبه

 باقری دکترآقای  ECG 8-12اصول  پایه و  -گیری  روش شرح حال 19/2/97 چهارشنبه

 آقای دکتر اشعریین 12-8 بهشتی()آمفی تئاتر بیمارستان شهید بیماری های پریکارد   –نارسائی قلب  20/2/97 پنجشنبه

 خانم دکتر نوروزی 12-8 انفارکتوس میوکارد – آنژین صدری 22/2/97 شنبه

 خانم دکتر قدوسی  12-8 اتونوم-داروهای هیپرتانسیون 23/2/97 یکشنبه

 آقای دکتر حجازی 12-8 قلب بیماریهای دریچه ای 24/2/97 دوشنبه

 خانم دکتر قدوسی  12-8 پاتولوژی عملی 24/2/97 دوشنبه

 آقای دکتر حجازی 12-8 آریتمی ها 25/2/97 سه شنبه

 خانم دکتر خانی –خانم دکتر ابوالحسنی  12-8  اریتمی -انژین -فشارخون : قلبی داروهای 26/2/97 چهارشنبه

 خانم دکتردوستعلی 12-8 بهشتی()آمفی تئاتر بیمارستان شهید بیماری های عضله قلب -بیماری های مادرزادی قلب 27/2/97 پنجشنبه

 آقای دکتر باقری 8-12   (CPR)اصول احیاء قلبی ریوی  -فشار خون ریوی  و قلب ریوی  29/2/97 شنبه

ضایعات قلب در ازدیاد فشارخون، روماتیسم قلبیو تغییرات قلب در آرتریت روماتوئید ،  30/2/97 یکشنبه

شرائین و انواع آرتریواسکلروزها ،بیماری های التهابی تومورهای قلب  و بیماری های دژنراتیو 

شرائین،آنوریسم ها، فلبیت ها ، واریس واسکلروزها،لنفاژنیت ها و لنف ادمها، تومورهای 

 رگهای خونی و لنفی

 خانم دکتر قدوسی 8-12

 دکترایرانی رادخانم  12-8 بیماری های عروق محیطی -آندوکارتریت -تب حاد روماتیسمی 31/2/97 دوشنبه

 خانم دکتر دوستعلی 12-8 فشار خون باال -سنکوپ 1/3/97 سه شنبه

 خانم دکتر خانی –خانم دکترابوالحسنی  12-8 دیورتیکها - قلبی نارسایی 2/3/97 چهارشنبه

 گروه اساتید 12-8 ) بیمارستان شهید بهشتی(Case Discussion 5/3/97 شنبه

 خانم دکتر نوروزی 10-8 )مرکز مهارت های بالینی(Aگروه   Skill Lab 6/3/97 یکشنبه

 ایرانی راد خانم دکتر 10-8 )مرکز مهارت های بالینی( Bگروه  Skill Lab 7/3/97 دوشنبه

 خانم دکتر دوستعلی 12-10 )مرکز مهارت های بالینی( Cگروه  Skill Lab 7/3/97 دو شنبه

 آقای دکتر باقری 10-8 مهارت های بالینی()مرکز  Dگروه  Skill Lab 8/3/97 سه شنبه

 آقای دکتر حجازی 12-10 )مرکز مهارت های بالینی( Eگروه  Skill Lab 8/3/97 سه شنبه

 خانم دکتر خانی 8-12 فارماکولوژی 9/3/97 چهارشنبه

  10 پاتولوژیامتحان  11/3/97 شنبه

  10 امتحان سمیولوژی فیزیوپاتولوژی وامتحان  21/3/97 دو شنبه

 

 رفرنس مسئول درس تعداد جلسه نام درس

 و هاريسون Cecil آقاي  دكتر حجازي جلسه 20 فيزيوپاتولوژي  

 Basic pathology Robbins خانم دكتر قدوسي  جلسه 1عملي -جلسه 2تئوري  پاتولوژي اختصاصي  

 كاتزونگ خانم دكتر خاني–ابوالحسني خانم  دكتر  جلسه6 فارماكولوژي  

 باربارا بيتز آقاي دكتر حجازي ساعت 6و عملي ساعت  4تئوري  سميولوژي

 منابع فيزيوپاتولوژي قلب :  بيماريهاي داخلي  
_ Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/7 th edition. W.B.Saunders; 2007 

 مباحث زير از كتاب 
_ Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17 th edition. McGrawHill; 2008 

 مباحثي كه از اصول طب داخلي هاريسون ذكر شده از كتاب اسنشيال سيسيل حذف مي گردند.

1. Chest Discomfort & Palpitations                         6 – ST–Segment elevation myocardial inforction 

2. Heart failure and cor pulmonale                           7. Ischemic Heart Disease 



3. Hypertensive Vascular Disease                             8. Edema 

4. Rheumatic Fever 

5. Unstable Angina and Non-ST elevation  myocardial inforction 


