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 نام استاد ساعت عنوان تاريخ ايام هفته

،  بیماریهایي که با کاهش درجه حرارت بدن همراهند ،  کنترل دمای بدن، پاتوژنز تب، بیماریهائي که با ا زدیاد درجه حرارت بدن همراهندتب:  4/4/96 یكشنبه

   F U O)تب، اهمیت کلینیكي تب، انواع تب ، مواجهه با تب ، اپید میولوژی تب ، بیماریهای تب دار زود گذر ، بیماریهای تبدار طوالني ل عل

   اپیدمیولوژی یماریهای عفوني سالمونال( –وبا   -شیگال -) از باسیل های گرم منفي: بروسلوزيس (

 خانم دکتر شیخ االسالمي 12-8

کلئرها ، لنفوسیتها، نونوولي و موپمكانیسم های دفاعي بدن: پوست و مخاط و ترشحات بدن،  -,   میكروبي، پاتوژنز عفونتها نسویروال 7/4/96 چهارشنیبه

 س العملهای بدن در مقابل واکنشهای ایمني ، انترفرونكلمان عکامپماکروفاژها ، مونوگلوبولین ها ، سیستم 

 لژیونال ( –هموفیلوس  –سودوموناس  –) ادامه  باسیل های گرم منفي : آنترو باکترها 

 خانم دکتر شیخ االسالمي 13-8

 - سرولوژی و پوستي: تعریف آنتي ژن و آنتي بادی در مقابل ویروس ها، باکتری ها ، قارچ ها ، مایكوپالسم ها ، رکتزیاها و پارازیتهاامتحانات  7/4/96 چهارشنیبه

  اصول درمان با آنتي بیوتیكها: شناخت ارگانیسم ، 

 خانم دکتر شیخ االسالمي 14 –16

) ار ، نحوه بكار بردن آنتي بیوتیكهامضتعییین آنتي بیوتیک حساس ، عوامل دفاعي بدن ، انتخاب توام آنتي بیوتیكها ، سنپرژیسم و آنتاگونیسم  8/4/96 پنج شنبه 

 کینولون ها ( –آمینوگلیكوزید ها  -سفالوسپورین ها –پني سیلین ها 

 ماکرولید ها -وانكومایسین –کلیندامایسین  –مترو نیدازل  –سولفامید ها  –ادامه آنتي بیوتیک ها : کارباپنم  

 خانم دکتر شیخ االسالمي 13-8

 خانم دکتر شیخ االسالمي 8-13 استروپتوکوک، استافیلوکوک :ي های گرم مثبتسعفونتهای کوک 10/4/96 شنبه

 خانم دکترشیخ االسالمي 14-16 (  وزلپتوسیرلیس ، فسی ) روکتهاپیعفونتهای اس 10/4/96 شنبه

 خانم دکترشیخ االسالمي  8-12  لین تست ، پیشگیری و درمانوباکتریولوژی ، طرز تشخیص و کشت پریموانفكیون ، آدنیت سلي ، واکسیناسیون ، توبرک :باکتریها: سل و میك 11/4/96 یكشنبه

 خدادادی دکتری آقا 8-11 وبرخورد باعالئم ونشانه های شایع  -قارچيعفونتهای  12/4/96 دوشنبه

 داروهای ضد قارچ-داروهای انتي ویروس  -داروهای ضد کرم 12/4/96 دوشنبه

 -داروهای ضد سل -فارماکولوژی مهارکننده های سنتز دیواره -فارماکولوژی مهارکننده های سنتز پروتئین

 خانم دکتر ابوالحسني 17-14

 خانم  دکتر شیخ االسالمي  8-12 هاری  -آنفولوآنزا  13/4/96 سه شنبه

 خانم دکتر شیخ االسالمي  Case Discussion  18-14  13/4/96 شنبه سه

 خانم دکتر شیخ االسالمي 8-10 سمیولوژی عفوني  14/4/96 چهارشنبه

 دکتر امیری  یآقا 8-11  -ایزوسپورا ( -تریكومونا-ژیاردیا -پنوموسیستیس–)عفونت های پروتوزوئری : آمیب    15/4/96 پنجشنبه

 دکتر امیری  یآقا 11-13  (  ، اورتریتز تراخم ، پسیتاکو )يئعفونتهای کالمدیا -(  پنوموني ، اورتریت )عفونتهای مایكوپالسمایي   15/4/96 پنجشنبه

 دکتر خدادادی  یآقا  8-13   -( ، کیست هیداتیک ،  کرم کدو ، تريشینوز ، همولپیس  نانا و ديگر کرمهای شايع ين )آسكاريس، کرمک ، انكیلوستم ، استرونژيلوئیدعفونتهای کرمي  17/4/96 شنبه

 دکتر آقاحسني ی آقا 8-13 -لشمانیا –، ماالریا  ها آدنوویروس، هپاتیت 18/4/96 یكشنبه

 دکتر خدادادی یآقا 10-13 (ا نتینریكتریائي ) تیفوس ، راکي معفونتهای -ادامه سل  و عفونت های ریكتزیایي: تیفوس   19/4/96 دوشنبه

 خانم دکتر ابوالحسني 14-17 آنتي سپتیک های مجاری ادراری –آنتاگونیست های فوالت  -فارماکولوژِ ی اصول درمان ضد میكروبي 19/4/96 دوشنبه

 دکتر امیری یاآق 8-10 عفونت در معتادان تزریقي -ايدز 20/4/96 سه شنبه

 دکتر امیری  یآقا 10-13 سپتیک شوک: صدمات ناشي از شوک به سلولها، تغییرات همودینامیک، علل فیزیوپاتولوژی عالئم 20/4/96 سه شنبه

 دکتر آقاحسني یآقا 8- 10 اکي و آنترویروسهای دیگر سمیلیت ، کوکپولیوو ویروسها شامل: نهرپس ، پیكور)عفونتهای ویروسي  21/4/96 چهارنشبه

 خانم دکتر رمضاني 10-12 یست گنوکوکي(تري های گرم منفي ) مننژیت مننگوکوکسي، اورسعفونتهای کوک 21/4/96 چهارشنبه

 خانم دکتر رمضاني 8-13   زخمه  یا ، سیالیستر :عفونتهای باسیلهای گرم مثبت  -جذام -عفونتهای بي هوازی) کزاز، بوتولیسم ، باکتروئیدها( 22/4/96 پنج شنبه

   امتحان فارماکولوژی عفوني در کورس گوارش گرفته مي شود  

  10 سمیولوژی  + امتحان فیزیوپاتولوژی امتحان 31/4/96 شنبه

 رفرنس مسئول درس تعداد جلسه نام درس 

 هاریسون   آقا دکتر خدادادی  ساعت  66 بیماریهای عفوني 

 کاتزونگ خانم دکتر ابوالحسني  ساعت  4 فارماکولوژی

 باربارا بیتز خانم دکتر شیخ االسالمي ساعت  2 سمیولوژی

 


