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 طبق نظر سرکار خانم دکتر معصومی جهت اطالع رسانی

امتحان برگزار می شود هر جلسه-  

قابل قبول نخواهد بود حتی موجه غیبت با هر شرایطی -  

 -فقط کالسهای فیزیوپاتولوژی و سمیولوژی که مدرس خانم دکتر معصومی هستند  در آمفی تئاتر شهید بهشتی برگزار می شود

 )98/6/9 و 98/6/11 در دانشکده پزشکی کالس 206 برگزار میشود(

 - کالسهای پاتولوژی و فارماکولوژی در دانشکده پزشکی کالس 206 برگزار می شود

 

 ايام هفته  تاريخ  عنوان   ساعت استاد

مكانیک مفاصل ،مكانیسم التهاب و ايمونولوژی در بیماريهای کلیات ومقدمه بافت همبندی، ساختمان وبیو  9:30-13:30 معصوميخانم دکتر 

تكنیک وانديكاسیونهای تزريق -ی فیزيو پاتولوژی آرتريت روماتويید،روشهای تشخیص در روماتولوژی روماتولوژی

 سندرم بهجت-  داخل وخارج مفصلي 

 شنبه يك 3/6/98

 دوشنبه 4/6/98 اسپونديلوآرتريت ها -درماتومیوزيت -پلي میوزيت 9:30-13:30 خانم دکتر معصومي

پاتولوژی آرتريت  - پاتولوژی تومورهای استخوان   - استئوآرتريت و نقرس –پاتولوژی مفاصل طبیعي  8:30-12:30 خانم دکتر قدوسي

پاتولوژی آرتريت  روماتوئید و تومورهای مفاصل پاتولوژی  -(  T.Bو  T.Bهای عفوني ) غیر 

 -شكستگي واستئو میلیت -استئو پروزيس بیماری پاژه واستئوماالسي پلي میوزيت و لوپوس  –درماتومیوزيت 

 ,و واسكولیتها 

 سه شنبه 5/6/98

 چهارشنبه 6/6/98 اسكلرودرمي -لوپوس 9:30-13:30 خانم دکتر معصومي

 پنجشنبه 7/6/98 شوگرن -واسكولیت 9:30-13:30 خانم دکتر معصومي

 شنبه 9/6/98 )دانشكده پزشكي(  استئوپرز -پری آرتريت ها 8-12 تبرائيخانم دکتر   

 يكشنبه 10/6/98 آرتريت سپتیک –تب روماتیسمي  9:30-13:30 خانم دکتر معصومي    

 دوشنبه 11/6/98 )دانشكده پزشكي( استئوآرتريت – CPPD -نقرس 8-12 تبرائيخانم دکتر 

بیماريهای استخوان با ماتريكس غیر طبیعي – 2و1پلي میوزيت لوپوس –پاتولوژی درماتومیوزيت  16-8:30 خانم دکتر قدوسي

پاتولوژی واسكولیت ها پاتولوژی  - پاتولوژی سیستم اسكلتي و استخوانسازی طبیعي )استئو پروزيس (

استئوماالسي پاتولوژی  –بیماری پاژه  -( بیماريهای استخوان با ماتريكس غیر طبیعي ) استئوپروز 

 پاتولوژی عملي-ئومیلیتشكستگي ها و است

 سه شنبه 12/6/98

 چهارشنبه 13/6/98 نقرس ضد داروهای -روماتیسمي ضد داروهای -دهاگلوکوکورتیكوئی 8-12 خانم دکتر خاني

 پنجشنبه 14/6/97 )يكساعت آمفي تئاتر سپس بخش(عمليسمیولوژی  7-8 خانم دکتر معصومي

 شنبهسه  26/6/97 ،سمیولوژی، فارماکولوژی و پاتولوژی(پكیج روماتولوژی )فیزيوپاتولوژی  10 

 نام درس تعداد جلسه مسئول درس رفرانس

  اختصاصیپاتولوژی  عملی ساعت 2و  ساعت تئوری 8 خانم دکتر قدوسی رابينز 

 فيزیوپاتولوژی  جلسه 14 خانم دکتر معصومی  )رفرنس جدید سوال شود(سيسيل 

  2فارماکولوژی  جلسه 2 خانی خانم دکتر کاتزونگ

 سميولوژی  ساعت 6 دکتر معصومیخانم  باربارابيتز


