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 ایام هفته  تاریخ  عنوان   ساعت استاد

 سه شنبه 1/8/97 -پاتولوژی اختالالت گلبولهای سفید )لوسمی حاد ومزمن ( 12-8 خانم دکتر قدوسی

 شنبهچهار 2/8/97 پاتولوژی بیماری های هوچکینی و غیر  هوچکینی-  پاتولوژی بیماری های میلودیسکرازی )آمفی تئاتر شهید بهشتی( 13:30-9:30 خانم دکتر قدوسی

فیزیولوژی سیستم خونساز، لنفاوی، اندکس های گلبول عای قرمز و تقسیم بندی و مورفولوژی کم خونی ها و کاربرد الم خون  8-12 آقای دکتر دمشقی

 آنمی هامحیطی و مغز استخوان ،سمیولوژیبیماریهای خونی، فیزیوپاتولوژی 

 شنبه  5/8/97

متابولیسم آهن و آنمی فقر آهن و آنمی بیماریهای مزمن، فیزیوپاتولوژی آنمی های مگالوبالستیک، نارسایی مغز استخوان و پان  8-12 آقای دکتر دمشقی

 سیتوپنی

 شنبهیک 6/8/97

 شنبهدو 7/8/97 ها، لنفوم هوچکین و غیر هوچکینپیوند مغز استخوان، بیماریهای میلوپرولیفراتیو، لنفوم  8-12 آقای دکتر دمشقی

8/8/97 تعطیل رسمی    سه شنبه 

 هموستاز 8-12 آقای دکتراسحاق حسینی

 سندرم های تاالسمی

 چهارشنبه 9/8/97

 چهارشنبه 9/8/97 داروهای ضد سرطان 14-18 خانم دکتر ابوالحسنی

  شنبه 12/8/97 پالکت) فیزیولوژی و بیماریهای مربوط، لوسمی ها ، دیسکرازی پالسماسل هافیزیوپاتولوژی گلبول های سفید و  8-12 آقای دکتر دمشقی

 فیزیوپاتولوژی همولیز و آنمی های هموسیتیک -هیپراسپلنیزم 8-12 خانم دکتر توکلی

ALL  وCLL 

 شنبه یک 13/8/97

عفونت مزمن و بیماریهای مزمن کلیه و کبد و آندوکرین و  کالژن و کم خونی های ثانویه و فیزیوپاتولوژی کم خونی های  8-12 آقای دکتر دمشقی

 سرطانهای کم خونی میلوفینزیک و کم خونی حاملگی

 شنبه دو 14/8/97

 فیزیوپاتولوژی بیماریهای خونریزی دهنده )عروقی و پالکتی( 8-12 آقای دکتر اسحاق حسینی

 ایمونوهماتولوزی 

 سه شنبه 15/8/97

 چهارشنبه 16/8/97 تعطیل رسمی  

 شنبه 19/8/97 کینتیک تومورها و سندرم های پارانئوپالزیک 8-12 آقای دکتر دمشقی

14-18 خانم دکتر خانی داروهای  -خونی های سلول رشد فاکتورهای   -داروهای مورد استفاده در آنمی، داروهای انعقادی -لیپیدمی دردیس استفاده مورد 

 داروهای ضد سرطان

 شنبه 19/8/97

 AML 8-12 خانم دکتر توکلی
CML 

 شنبه یک 20/8/97

 شنبهدو Case discussion  21/8/97 مباحث انکولوژی -تفسیر نتایج آزمایشگاهی 8-12 آقای دکتر دمشقی

 سه شنبه 22/8/97 سمیولوژی عملی )آمفی تئاتر شهید بهشتی( 8-12 آقای دکتر دمشقی

 شنبهچهار 30/8/97 پاتولوژیامتحان سمیولوژی و فیزیو  12:30 

 شنبه 3/9/97 فارماکولوژی خون-غددامتحان فارماکولوژی  12:30 

 نام درس تعداد جلسه مسئول درس رفرانس

 2 اختصاصیاتولوژی پ تئوری  ساعت8 سرکار خانم دکتر قدوسی رابینس

 فیزیوپاتولوژی  جلسه 16 آقای دکتر اوالد دمشقی امینف وهاریسون

  2فارماکولوژی  ساعت8 رشیدیآقای دکتر استاد  کاتزونگ

 2سمیولوژی  ساعت عملی  4تئوری و ساعت4 دمشقیآقای دکتر باربارابیتز


