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هنبثغ اس اسبتیذ هحتزم پزسیذه ضودلطفب   

 

         

 ايبم هفته  تبريخ  ػنواى سبػت استبد

نورولوصيک)تبريخچه يک ثیوبر ػصجی،فؼبلیت ػبلیه قطزی،حبفظه،تکلن،ضنبخت انواع هؼبينه  9-23 خبنن دکتز اکجزی

افبسيهب،ديسبرتزی،آپزاکسی،ضزح راههبی هزهی وخبرج هزهی،فیشيو پبتولوصی،اختالالت هخچه 

 سویو لوصی تئوری-ای،رفلکسهب،هؼبينبت حسی وحزکتی

 ضنجه 7:/3/21

 ضبيؼبت فشاگیز هغشی)توهور،آثسه و-نخبع،تطخیص افتزاقی ودرهبى انواع ضبيؼبت نخبػیفیشيو پبتولوصی  9-23 ضزيفی پوردکتز  آقبی

 هوبتوم(

 يکطنجه 7:/4/21

پبتولوصی ػولی   ضزثه هغشی هوبتوم –پبتولوصی توهورهبی سیستن ػصجی وضبيؼبت اػصبة هحیطی  25-29 خبنن دکتز قذوسی

 ادم هغشی وافشايص فطبر داخل هغش وضبيؼبت ػزوق هغش  ---وضکستگی

 يکطنجه 7:/4/21

فیشيو پبتولوصی اػصبة هحیطی،تطخیص ودرهبى انواع ،؛فیشيولوصی،تطخیص ودرهبى انواع هیو پبتی  9-23 خبنن دکتز ضجبػی

 پیوستگبه ػصت ػضله، ثیوبريهبی اػصبة هحیطینوروپبتی ،

 دوضنجه 7:/5/21

 دوضنجه 7:/5/21 داروهبی آراهجخص، خواة آور، الکل و ضذ صزع 25-29 اثوالحسنیخبنن دکتز 

 ،سزگیجه-،فیشيوپبتولوصی ،هکبنیسن ايجبد اغوب لوکبلیشه کزدى هحل ضبيؼه ،تطخیص ودرهبى اغوب  9-23 آقبی دکتز حجبسی

 )آهفی تئبتز ضهیذ ثهطتی(

 سه ضنجه 7:/6/21

 چهبرضنجه 7:/7/21 ثهطتی(سویولوصی ػولی) آهفی تئبتز ضهیذ  :-24 آقبی دکتز ضزيفی پور

 ضنجه 7:/21/: ،اختالالت مسیرهای بینایی مغز، بیماریهای پوستی عصبی، انواع سردردهاافشايص فطبر داخل جوجوه  9-23 خبنن دکتز اکجزی

 يکطنجه 7:/21/21 و انواع سکته هبی هغشی و تطخیص و درهبى آنهب پبتوفیشيو لوصی گزدش خوى هغشی،ضبيؼبت ػزوقی هغش 9-23 ضزيفی پور آقبی دکتز 

 دوضنجه 7:/22/21 ػوارض نورولوصيک ثیوبريهبی سیستویک و التهبثی–ػفونی  ػوارض ػصجی ثیوبريهبی 9-23 ضجبػیخبنن دکتز

 دوضنجه 7:/22/21 ضذ افسزدگی-آنتی سبيکوتیکهب -داروهبی ضذ پبرکینسوى 25-29 خبنن دکتز اثوالحسنی

ثیوبريهبی دصنزاتیو –ثیوبريهبی هبدر سادی سیستن ػصجی -پبتولوصی يبد آوريهبی تطزيحی و فیشيو لوصيک 9-29 خبنن دکتز قذوسی

ثیوبری هبی ضزثه ای سیستن ػصجی و ثیوبريهبی ػفونی سیستن -اختالالت ػزوقی هغش ونخبع–سیستن ػصجی 

 ػصجی

 سه ضنجه 7:/23/21

 )آهفی تبئتز ضهیذ ثهطتی(CNSو ثیوبريهبی خود ايونی  فیشيوپبتولوصی ،تطخیص ودرهبى هولتیپل اسکلزوسيس :-24 آقبی دکتز حجبسی

 

 چهبرضنجه 7:/24/21

 ضنجه  7:/27/21 اختالالت دهبنسی -حزکتی هزثوطهفیشيوپبتولوصی ،تطخیص ودرهبى ثیوبريهبی اکستزا پیزاهیذال واختالالت  9-23 خبنن دکتز اکجزی

 يکطنجه 7:/28/21 ،؛ اختالالت خواثو اختالالت تغذيه ایاتیولوصی،هکبنیسن ايجبد ،فیشيو پبتولوصی،تطخیص ودرهبى صزع  9-23 ضزيفی پور آقبی دکتز 

 دوضنجه 7:/29/21 فیشيوپبتولوصی ،تطخیص و درهبى تزوهبی سیستن ػصجی هحیطی و هزکشی+ فیشيوپبتولوصی انواع ثیوبريهبی 9-23 خبنن دکتز ضجبػی

 دوضنجه 7:/29/21 سبلونذاى  -هوضجزهبی ػووهی -ثی حس کننذه هبی هوضؼی 25-29 اثوالحسنیخبنن دکتز 

 سه ضنجه 7:/21/:2 )آهفی تئبتز ضهیذ ثهطتی(Case discution 9-23 آقبی دکتز حجبسی

 سه ضنجه 7:/37/21 اهتحبى فیشيو پبتولوصی و سویولوصی 21سبػت 

 دوضنجه 7:/3/22 پبتولوصی وفبرهبکولوصی اهتحبى 9سبػت  

 نبم درس تؼذاد جلسه هسئول درس رفزانس

  اختصبصیپبتولوصی  جلسه تئوری وػولی  7 خبنن دکتز قذوسی   راثینس

 فیشيوپبتولوصی  جلسه 24 آقبی دکتز ضزيفی پور -آقبيبى دکتز حجبسی اهینف وهبريسوى

  3فبرهبکولوصی  جلسه 5 خبنن دکتزاثوالحسنی کبتشونگ

 سویولوصی  سبػت ػولی  5تئوری و سبػت 5 آقبی دکتز ضزيفی پور – خبنن دکتز اکجزی ثبرثبراثیتش


