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 رفرنس مسئول درس تعداد جلسه نام درس

 Cecil, Harrison 2015 آقاي  دكتر سركشيكيان  جلسه 20 فيزيوپاتولوژي

 Basic pathology Robbins خانم دكتر قدوسي  جلسه2عملي و جلسه4تئوري  پاتولوژي اختصاصي

 كاتزونگ خانيخانم دكتر   جلسه2 فارماكولوژي

 باربارا بيتز آقاي  دكتر سركشيكيان  عملي جلسه  1تئوري  و جلسه 1 سميولوژي

 
 

 

 

 

 استادنام  ساعت عنوان تاريخ ايام هفته

تومورهای مری, بیماری های  -مبحث فیزیوپاتولوژی  مری: بیماری های حرکتی, دیسفاژی مکانیکی و عملی  1/5/97 شنبهدو
 ویروسی و قارچی , ریفالکس

 سرکشیکیاناقای دکتر  8-12

 سرکشیکیان   دکتر اقای 12-8 روش شرح حال گیری –و دارویی   A  ,B  ,Cهپاتیت  -تفسیر تستهای کبدی , هپاتیت حاد و مزمن 2/5/97 شنبهسه 

 و ابوالحسنی  خانیخانم دکتر  12-8        3/5/97 شنبهچهار

 اقای  دکتر  قدیر 12-8 سل روده و صفاق -سندروم روده تحریک  پذیر 6/5/97 شنبه

فیزیولوژیک، ناهنجاری های مادرزادی و اکتسابی لوله گوارش، التهابات و اولسرهای لوله اطالعات تشریحی و  7/5/97 شنبهیک
گوارش پاتولوژی حفره دهان و دندانها و غدد بزاقی)اطالعات تشریحی و فیزیولوژیک، ناهنجاری های مادرزادی و 

بیماری های مفصلی بیماری های التهابی حفره دهان، تومورهای مخاط دهان و غدد بزاقی، کیست های فک، 
تامپور و ماندیبولر( پاتولوژی عملی اختالالت عروقی ،اختالالت مکانیکی،تومورهای خوش خیم و بدخیم لوله 

 گوارش و سندروم سوء جذب

8-12 
 

 

 خانم دکتر قدوسی 

 اقای دکتر حرمتی 12-8 گیری و امتحان روش شرح حال – NSAIDکانسر روده و  عوارض   –زخم پپتیک , گاستریت 8/5/97 شنبهدو

 اقای  دکتر حرمتی 12-8 سنگ های صفراوی و کلستاز -کبد چرب 9/5/97 شنبهسه 

 اقای دکتر  حرمتی 12-8 تومورهای پانکراس و مجاری صفراوی -پانکراتیت حاد و مزمن 10/5/97 چهارشنبه

 آقای دکتر پزشکی 12-8 تئاتر بهشتی()آمفی بیماری های روده باریک -سوء جذب , اسهال حاد و مزمن 11/5/97 شنبهپنج

 آقای  دکتر قدیر  12-8 پولیپ های روده بزرگ و کانسر کولون -کولیت اولسروز , کرون 13/5/97 شنبه

چکیده ای از تشریح و فیزیولوژی کبد و راههای صفراوی،بیماری های مادرزادی،نکروز و دژنرسانس  14/5/97 یکشنبه
شیمیایی کبد،یرقان ها،سیروزها،تومورهای خوش خیم، و بدخیم کبد،بیماری های التهابی کبدی،ضایعات دارویی و 

 کیسه صفرا،سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی،تومورهای کیسه صفرا و مجاری صفراوی پاتولوژی عملی

 خانم دکتر قدوسی 8-14

چسبندگیهای صفاق،کیست های مزانتر،تومورهای اولیه پاتولوژی صفاق و خلف آن)اطالعات تشریحی،التهابات و  14/5/97 یکشنبه
 -پاتولوژی عملی -و ثانویه صفاق و خلف صفاق

 خانم دکتر قدوسی 14-18

 سرکشیکیاناقای دکتر  12-8 خونریزی گوارش , هموکروماتوزو ویلسون 15/5/97 شنبهدو

 سرکشیکیاناقای دکتر  12-8 سیروز کبدی  و عوارض آن 16/5/97 شنبهسه 

 گروه اساتید 13-8 همزمان درمرکزآموزشی درمانی شهیدبهشتیها گروه  همه  17/5/97 چهارشنبه

  10 امتحان فیزیوپاتولوژی 24/5/97 چهارشنبه

  10 امتحان پاتولوژی گوارش 29/5/97 یکشنبه


