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روش   -  مروری بر نشانه شناسي اختصاصي دستگاه تنفس و مكانیسم ايجاد صداهای تنفس طبیعي و غیر طبیعي - آناتومي دستگاه تنفسيمروری بر  18/1/97 شنبه

 امتحان ريتین )سمیولوژی( –شرح حال گیری 
 آقای دکتر عادلي 11-8

 خانم دکتر اصغری 13-11     = (CXRمقدمات راديولوژی  و تصويربرداری با اشعه ايكس ) -روشهای تشخیص آزمايشگاهي   18/1/97 شنبه

، بیمارمامبران هیالن و سندروم  اتلكتازی و کالپس ريه  بیماريهايي که تنگي نفس حاد را سبب میشوند  اطالعات تشريحي و فیزيولوژيک،پاتولوژی  19/1/97 يكشنبه

 ، ديسپالزی مادرزادی خانه های ششي ديسترس تنفسي، 

 خانم دکتر قدوسي 12-8

 آقای دکتر رمضان پور 8-12 تعادل اسید و باز        - ها و کنترل تنفسزاگوزيون ، تبادل فتهويه و پر 20/1/97 شنبهدو

 یخانم دکتر اصغر 8-10 اسكولیتها و غیره(      وشغلي ، گرانولومي،  ريه ) حساسیتي،مننژ  فیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان بیماريهای 21/1/97 شنبهسه 

 آقای دکتر رمضان پور 10-12 و انفارکتوس ريه آمبوليفیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان   -لرژيک رينیت آو  آسم  فیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان 21/1/97 سه شنبه

  -)کولینرژيک انتي -کولینرژيک( اتونوم سیستم روی موثر داروهای -(فارماکوژنومیک -فارماکوکینتیک  -فارماکودينامیک) هپاي اصول 22/1/97 چهارشنبه

 
 خانيخانم دکتر  12-8

پلور و کیست های  تومورهای خوش خیم و بدخیم ريه،رابطه سرطان ريه با سیگار و ساير عوامل خارجي، التهابات پلور و هیدراتوراکس، تومورهای 26/1/97 يكشنبه

 مدياستن
 خانم دکتر قدوسي 12-8

 آقای دکتر عادلي 8-10 و نارسائي حاد و مزمن ريوی  ARDSفیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان   27/1/97 دوشنبه

 یخانم دکتر اصغر 10-13 تومور ريه Sleep  Apnea-......- Critical  Care  27/1/97 دوشنبه

بیماری هايي که تنگي نفس مزمن ايجاد مي کنند) پنوموکرنیوز وآمفیزم ، بیماری هايي که سرفه  –خیز ريه ، آمبولي و انفارکتوس ريه  –پنوموتوراکس 27/1/97 دوشنبه

 پاتولوژی عملي-- پنوموني انترسیتیسل و سندروم هامان ريچ،  برونشیت مزمن و برونشكتازی(مزمن ايجاد میكنند)
18-14 

 )عملي(

 دکتر قدوسيخانم 

 یخانم دکتر اصغر 8-10      فیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان  بیماريهای سل 28/1/97 سه شنبه

 آقای دکتر عادلي 10-12   -(مزکنیت ، برنشیت ساده و مزمن ، آمفیاريه ) تر فیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان بیماريهای انسدادی  28/1/97 سه شنبه

 )ادرنرژيک انتي -ادرنرژيک ( اتونوم سیستم روی موثر داروهای -داروهای موثر بر تنفس 29/1/97 چهارشنبه

 

 خانم دکتر ابوالحسني 12-8

 رمضان پورآقای دکتر  8-10  .....( يقارچ ،ييايباکتر يروسي)و هير يرسلیغ یو درمان عفونتها صی، عالئم ، تشخ یوپاتولوژيزیو ف هير يدفاع یسمهایمكان 30/1/97 پنجشنبه

آبسه ريه و فیزيوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص و درمان   -تجمع مايع جنبي آمپیم  پنوموتوراکس و تئوپالسم ها ، فیزيوپاتولوژی  باختالالت جن 30/1/97 پنجشنبه

 برنشكتازی
 خانم دکتر اصغری  13-10

 رمضان پورآقای دکتر  8-10 کیستمیس یهايماریب یويتظاهرات ر - 1/2/97 شنبه

 رمضان پورآقای دکتر  Case Discussion 12-10 1/2/97 شنبه

 آقای دکتر عادلي 10-8 (SKILL LAB )درمرکز مهارتهای بالیني  Aگروه  2/2/97 يكشنبه

 رمضان پورآقای دکتر  14-10 (SKILL LAB) ينیبال یدرمرکز مهارتها Cو  Bگروه  2/2/97 يكشنبه

 آقای دکتر عادلي 8-13 ( مرکزآموزشي درماني شهیدبهشتيA-B-C) 3/2/97 دوشنبه

  12:30 امتحان فیزيوپاتولوژی بیماريهای تنفس 9/2/97 يكشنبه

  12:15 امتحان فارماکولوژی -امتحان پاتولوژی 16/2/97 يكشنبه

     

     

 

 

 
 رفرنس مسئول درس تعداد جلسه نام درس

 وهاريسون  Cecil  عادلیآقاي  دكتر  14 فيزيوپاتولوژي

 Basic pathology Robbins خانم دكتر قدوسی  ساعت 4و عملی  ساعت 8تئوري  پاتولوژي اختصاصی

 كاتزونگ  ابوالحسنیخانم دكتر -خانیخانم دكتر  ساعت8 فارماكولوژي

 باربارا بيتز آقاي  دكتر عادلی  جلسه3و عملی   جلسه1تئوري  سميولوژي

 بيماريهاي داخلی  : تنفسمنابع فيزيوپاتولوژي 
 2015هاریسون -1

 2010اسنشیال سیسیل -2
 

 1. Asthma                             

2. Pneumonia (including Necrotizing pulmonary Infections [lung Abscess]) 

3. Chronic obstructive Pulmonary disease          

4. Cough and hemoptysis 

5. Dyspnea & Pulmonary Edema 

6. Pulmonary Thromboembolism 


