برنامه درسي دوره مقدمات بالیني – دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1396نیمسال دوم سالتحصیلي ) 1398 -99
عناوين درسي

تعداد
جلسات

شرح حال و معاينه
فيزيكي 1
كارآموزی شرح حال
و معاينه فيزيكي 1

فارماكولوژی
اختصاصي 1
پاتولوژی
اختصاصي نظری
پاتولوژی
اختصاصي نظری

8

98/12/3

 11روز

پنج شنبه

98/12/8

99/3/22

16

شنبه و دوشنبه

98/12/3

16

يكشنبه

98/12/4

99/4/22

99/5/4

10-12

7

دكتر برين

16

سه شنبه

98/12/6

99/3/17

99/6/19

10-12

7

دكتر چيني فروش

يكشنبه

98/12/4

99/2/14

99/5/4

2-8

سه شنبه

98/12/6

99/2/16

99/6/19

2-8

چهارشنبه

پاتولوژی
اختصاصي عملي
استدالل باليني

8

مقدمات
بيماريهای كودكان
مقدمات
بيماريهای جراحي

دكتر پرهام محمدی

99/3/26

هر گروه

بيماريهای خون

خواهد شد.

8 -13

99/5/26

 6جلسه

مقدمات

توسط استاد تعيين

بيمارستان
امام خميني

خانم دكتر ذاكری

10-12

اختصاصي عملي

مقدمات

98/12/21

7

هر گروه

بيماريهای تنفس

سه شنبه و چهارشنبه

8 -10

7

خانم دكتر سميه متين

و خانم دكتر مصطفي لو

پاتولوژی

بيماريهای قلب

شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،

تاريخ شروع

تاريخ امتحان

اتمام
98/12/13

 6جلسه

مقدمات

ايام هفته

تاريخ

ساعت
تشكيل كالس

كالس

استاد  /اساتيد

16
16
16
8
8



شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه و چهارشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه و چهارشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه و چهارشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه و چهارشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه و چهارشنبه

پاتولوژی
آزمايشگاه
پاتولوژی

دكتر چيني فروش

98/12/7

99/2/31

99/3/10

11-12

 7و CSC

دكتر محمدشاهي  ،دكتر سبزواری و دكتر متين

99/1/16

99/2/7

99/2/17

8 -10

7

دكتردوستكامي  ،دكتر باباپور  ،دكتر زماني ،

99/2/20

99/3/13

99/3/21

8 -10

7

99/3/24

99/4/15

99/4/25

8 -10

7

و دكتر ايراني جم

99/4/28

99/5/8

99/5/15

8 -10

7

طبق ليست زير

99/5/19

99/5/29

99/6/10

8 -10

7

طبق ليست زير

دكتر نجاتي و دكتر اوستا

دكتر قبادی  ،دكتر حسيني نيا
و دكتر بيوک آقازاده

دكتر پورقاسميان  ،دكتر داننده مهر

اساتید درس مقدمات بیماريهاي کودکان :

تعريف طب كودكان  ،آشنايي با نظام سالمت و غربالگری بيماری ها براساس برنامه های كشوری

دكتر ميرزارحيمي

كنترل عفونت در بيمارستان ،كنترل اپيدميولوژيك بيماری های عفوني
پاتوفيزيولوژی هيپوگليسمي در كودكان  -پاتوفيزيولوژی ادم و هماچوری

دكتر صالح زاده

گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي كودک

دكتر براک

پاتوفيزيولوژی عفونت های دستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني

دكتر احدی

دكتر محبوبي – دكتر صندوقچيان

فيزيوپاتولوژی مايعات بدن و ارزيابي اختالالت شايع الكتروليتي

دكتر احمدآبادی

دكتر مالطفي

پاتوفيزيولوژی اسيد و باز



آزمايشگاه

دكتر برين

شوک در كودكان

دكتر اجری

اساتید درس مقدمات بیماريهاي جراحي :

شرح حال و معاينه فيزيكي دستگاه اداراری تناسلي  ،عالئم و نشانه های شايع  ،هماچوری و كوليك كليوی

دكتر حسين خاني

كليات ترميم ش كستگيهای باز و دررفتگي ها  ،شرح حال و معاينات و روشهای تشخيصي رايج ارتوپدی

دكتر جعفری زارع

بقيه مباحث درس بيماريهای جراحي

ساعت و مكان برگزاري امتحانات بعداً توسط آموزش اطالع رساني خواهد شد.
اداره آموزش دانشكده پزشكي 98/8/18

دكتر حسن اصغری

برنامه درس بیماريهاي عفوني -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 94نیمسال دوم سالتحصیلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

پنجشنبه

8 -11

99/1/28

99/5/23

روز امتحان
شنبه () 99/6/22

ساعت امتحان
 10صبح

محل برگزاری كالسها  :كالس شماره 10
اساتيد  :جناب آقای دكتر حبيب زاده و جناب آقای دكتر محمدشاهي
برنامه درس تاريخ و اخالق پزشكي  -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 94نیمسال دوم سالتحصیلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

پنجشنبه

11 -15

99/1/28

99/4/12

روز امتحان
شنبه () 99/5/25

ساعت امتحان
 12ظهر

محل برگزاری كالسها  :كالس شماره 10
برنامه درس جراحي مغز و اعصاب -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1395نیمسال دوم سالتحصیلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

دوشنبه

1-3

98/12/5

99/2/1

دوشنبه () 99/3/19

 12ظهر

محل برگزاري کالسها  :کالس شماره  10دانشكده

 -استاد  :جناب آقاي دکتر اسكندراوغلي

برنامه درس تئوري بیهوشي -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1395نیمسال دوم سالتحصیلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

شنبه

3-5

98/12/3

99/2/13

شنبه ()99/3/24

 12ظهر

محل برگزاري کالسها  :کالس درس معاونت آموزشي مرکز آموزشي و درماني علوي
استاد  :جناب آقاي دکتر مهاجري
الزم به توضیح است کالسهاي بقیه دروس تئوري ( جراحي عمومي  ،روانپزشكي  ،نورولوژي ،
ارولوژي  ،جراحي فک و صورت  ،زنان و زايمان  ،ارتوپدي و کودکان ) براساس مصوبه شوراي
آموزشي دانشگاه همزمان با بخش و در داخل بخشهاي مربوطه برگزار خواهد شد.

اداره آموزش دانشكده پزشكي 1398/8/18

برنامه درس بیماريهاي عفوني -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 94نیمسال دوم سالتحصیلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

پنجشنبه

8 -11

99/1/28

99/5/23

روز امتحان
شنبه () 99/6/22

ساعت امتحان
 10صبح

محل برگزاری كالسها  :كالس شماره 10
اساتيد  :جناب آقای دكتر حبيب زاده و جناب آقای دكتر محمدشاهي
برنامه درس تاريخ و اخالق پزشكي  -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 94نیمسال دوم سالتحصیلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

پنجشنبه

11 -15

99/1/28

99/4/12

روز امتحان
شنبه () 99/5/25

ساعت امتحان
 12ظهر

محل برگزاری كالسها  :كالس شماره 10
ريز برنامه درس تاريخ و اخالق پزشكي

تاريخ

99/1/28
99/2/4
99/2/11
99/2/18
99/3/1
99/3/8
99/3/22
99/4/5
99/4/12

موضوع

ساعت

استاد

دكتر محمديان

11-13

مقدمه ،تاريخچه و بيان اهميت اخالق پزشكي

13-15

ارتباط پزشك و بيمار  ،پزشك و جامعه و پزشك و همكاران

11-13

تعهد حرفهای  ،اصول چهارگانه و ابزارهای تحليل اخالقي

دكتر عدالتخواه

13-15

اخالق پزشكي از ديدگاه اسالم و تئوریهای اخالقي

دكتر محمديان

11-13

ضوابط پوشش و آراستگي -حريم خصوصي  ،رازداری و حقيقتگويي

دكتر عدالتخواه

13-15

حقوق بيمار و رضايتمندی

دكتر مظفری  -دكتر دادخواه

11-13

اتونومي و رضايت آگاهانه

دكتر عدالتخواه

13-15

اخالق در آموزش

11-13

تعارض منافع در سه حوزه آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات سالمت

دكتر عدالتخواه

13-15

اخالق در پژوهش

دكتر حبيب زاده

11-13

اخالق در نظام سالمت (شامل مولفه تخصيص منابع)

13-15

خطاهای پزشكي و مسؤوليت پزشك

11-13

مالحظات اخالقي ارائه خدمت در شرايط بحراني ،گفتن خبر بد

13-15

آشنايي با حقوق پزشكي و قوانين و مقررات

11-13

مالحظات اخالقي در آغاز حيات

13-15

فنآوری های نوين (شامل استفاده از سلول های بنيادی) و مسائل مستحدثه در پزشكي -فقه پزشكي

11-13

مالحظات اخالقي در پايان حيات

دكتر مظفری  -دكتر دادخواه

دكتر صادقيه

اداره آموزش دانشكده پزشكي 98/9/4

دكتر صادقيه
دكتر نسيمي دوست -دكتر معيني

دكتر ندرمحمدی
دكتر نسيمي دوست -دكتر معيني

دكتر عدالتخواه
دكتر نسيمي دوست -دكتر معيني

دكتر عدالتخواه

برنامه درس بیماريهاي کودکان  -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1394دوره زماني  99/1/16لغايت ) 99/4/15

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

شنبه تا چهارشنبه

1-3

99/1/16

99/4/4

شنبه ( ) 99/4/21

 12ظهر

محل برگزاری كالسها  :كالس درس معاونت آموزشي بيمارستان بوعلي
محل برگزاری امتحان  :دانشكده پزشكي
برنامه درس بیماريهاي کودکان  -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1394دوره زماني  99/4/16لغايت ) 99/7/30

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

شنبه تا چهارشنبه

1-3

99/4/16

99/7/15

سه شنبه ( ) 99/8/6

 12ظهر

محل برگزاری كالسها  :كالس درس معاونت آموزشي بيمارستان بوعلي
محل برگزاری امتحان  :دانشكده پزشكي
در فاصله زماني  99/6/16لغايت  99/6/31کالسها تعطیل میباشد.

برنامه درس بیماريهاي کودکان  -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1394دوره زماني  99/8/1لغايت ) 99/10/30

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

شنبه تا چهارشنبه

1-3

99/8/3

99/10/17

يكشنبه ( ) 99/11/5

 10/30صبح

محل برگزاری كالسها  :كالس درس معاونت آموزشي بيمارستان بوعلي
محل برگزاری امتحان  :دانشكده پزشكي
اداره آموزش دانشكده پزشكي 98/8/18

قابل توجه دانشجويان محترم پزشكي

با توجه به درخواستهاي دانشجويان
محترم پزشكي و براساس مصوبه شوراي
آموزشي دانشگاه کالسهاي دروس تئوري
داراي بخش کارآموزي ( شامل جراحي
عمومي  ،روانپزشكي  ،نورولوژي  ،ارولوژي
 ،جراحي فک و صورت  ،زنان و زايمان ،
ارتوپدي و کودکان ) از نیمسال اول
سالتحصیلي  ( 98-99مهر ماه 1398
به بعد ) همزمان با بخش و در داخل
بخشهاي مربوطه برگزار خواهد شد.
اداره آموزش دانشكده پزشكي 1398/9/5

برنامه درس پزشكي قانوني و مسمومیتها  -دانشجويان پزشكي ورودي 1393

( نيمسال اول سالتحصيلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

يكشنبه

3-7

98/7/7

98/9/10

پنجشنبه ( ) 98/10/12

10.30

محل برگزاري کالسها  :کالس شماره 8

 -استاد  :جناب آقاي دکتر فرزانه

برنامه درس اپیدمیولوژي بیماريهاي شايع در ايران  -دانشجويان پزشكي ورودي 1393

( نيمسال اول سالتحصيلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

دوشنبه

3-7

98/7/1

98/8/27

پنجشنبه () 98/9/21

10.30

محل برگزاري کالسها  :کالس شماره 8

 -استاد  :سرکارخانم دکتر شرقي

برنامه درس جراحي مغز و اعصاب -دانشجويان پزشكي ورودي  ( : 1394نيمسال اول سالتحصيلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

دوشنبه

1-3

98/7/1

98/8/20

دوشنبه () 98/9/18

13

محل برگزاري کالسها  :کالس شماره 10

 -استاد  :جناب آقاي دکتر اسكندراوغلي

برنامه درس تئوري بیهوشي -دانشجويان پزشكي ورودي  ( : 1394نيمسال اول سالتحصيلي ) 98-99

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

دوشنبه

1-3

98/7/1

98/8/20

پنجشنبه () 98/9/14

10.30

محل برگزاري کالسها  :کالس درس معاونت آموزشي مرکز آموزشي و درماني علوي
استاد  :جناب آقاي دکتر مهاجري
برنامه درس بیماريهاي کودکان  -دانشجويان پزشكي ورودي  ( 1393دوره زماني  98/8/1لغايت ) 98/10/30

روزتشكيل كالس

ساعت

شروع كالسها

اتمام كالسها

روز امتحان

ساعت امتحان

شنبه تا چهارشنبه

1-3

98/8/1

98/10/25

پنجشنبه ( ) 98/11/3

 10/30صبح

محل برگزاری كالسها  :كالس درس معاونت آموزشي بيمارستان بوعلي
محل برگزاری امتحان  :دانشكده پزشكي
اداره آموزش دانشكده پزشكي 1398/4/5

برنامه درسي دوره فيزيوپاتولوژی – دانشجويان پزشكي ورودی 1395
( نيمسال اول سالتحصيلي ) 1398 – 99
عناوين درسي

تعداد
جلسات

فارماكولوژی ()2

16

بيماريهای غدد

16

بيماريهای گوارش

20

بيماريهای كليه

15

بيماريهای
روماتولوژی
آمار حياتي و
روش تحقيق
فرهنگ و تمدن
اسالم وايران

ايام هفته

تاريخ شروع

شنبه و سه شنبه

تاريخ
اتمام

تاريخ امتحان

ساعت
تشكيل كالس

كالس

98/7/2

98/10/3

98/11/12

10-12

7

98/7/1

98/7/18

98/7/25

8 -10

7

98/7/28

98/8/26

98/9/4

8 -10

7

98/9/5

98/9/21

98/9/28

8 -10

7

98/9/30

98/10/17

98/10/25

8 -10

7

24

دوشنبه و چهارشنبه

98/7/1

98/8/29

98/10/9

16

شنبه

98/7/6

98/9/9

98/9/16

16

شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه  ،چهارشنبه و پنجشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه  ،چهارشنبه و پنجشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه  ،چهارشنبه و پنجشنبه
شنبه  ،يكشنبه  ،دوشنبه ،
سه شنبه  ،چهارشنبه و پنجشنبه

استاد  /اساتيد
دكتر پرهام محمدی
و دكتر مصطفي لو
دكتر ايران پرور
و دكتر وثوقي
دكتر يزدانبد ،
دكتر شايگان نژاد و دكتر نعمتي
دكتر بشردوست  ،دكتر سبزواری
و دكتر سوسن محمدی كبار
دكتر اعظمي  ،دكتر انتشاری
 ،دكتر يوسف محمدی كبار
و دكتر فتحي بيطرف

10 -13
دو جلسه
13-17
دو جلسه

7

دكتر عيسي زاده فر
دكتر فيروز اماني

7

زمان (ساعت برگزاري ) و مكان امتحانات بعداً توسط آموزش اطالع رساني خواهد شد.
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