طرح ادغام دوره فیزیوپاتولوژی(مبحث غدد)
( نیمسال دوم سال تحصیلی ) 19-19

روز

تاریخ

8-99
موضوع درس

یکشنبه

18/4/81

پاتولوژی غدد هیپوفیز و هایپرو هایپوتیروئیدی و

99-91
مدرس
دکتر اخوان

موضوع درس
کلیات آندوکرینولوژی(کورس)

مدرس
آقای دکتر خلیل زاده

تیروئیدیت(پاتولوژی)
دوشنبه

18/4/81

گریوز ،گواترو نئوپالسم تیروئید(پاتولوژی)

دکتر اخوان

سه شنبه

18/4/02

پاراتیروئید(هایپروهایپو)اندوکرین پانکرانس(پاتولوژی)

دکتر اخوان

اختالالت ترشح هورمون رشد و تشخیص درمان کم کاری هیپوفیز-هیپوتاالموس

خانم دکتر قدیری

و هیپوفیز قدامی(کورس)
مکانیسم ایجاد و فیزیولوژی عالئم و اصول تستهای تشخیصی ازدیاد پروالکتین

خانم دکتر قدیری

(کورس)
چهارشنبه

18/4/08

ادامه دیابت  +نئوپالسمای اندوکرین پانکرانس(پاتولوژی)

دکتر اخوان

تشخیص و درمان تومورهای هیپوفیز –هیپوفیز خلفی (کورس)

خانم دکتر قدیری

پنجشنبه

18/4/00

کورتکس و مدوالی آدرنال،سندرمهای نئوپالستیک،

دکتر اخوان

متابولیسم کربوهیدرات ساختمان شیمیایی و مکانیسم شیمیایی و مکانیسم اثر

آقای دکتر افخمی

انسولین (کورس)

اندوکرینی متعدد (پاتولوژی)
شنبه

18/4/04

هورمون های هیپوفیز و هیپوتاالموس (فارماکولوژی)

دکتر وحیدی

علل اختالل متابولیسم مواد قندی (کورس)

آقای دکتر افخمی

یکشنبه

18/4/02

بیماریهای ولوو واژن (پاتولوژی)

دکتر مقیمی

فیزیوپاتولوژی عوارض بیماری قند،کنترل بیماری با رژیم داروهای خوراکی و

آقای دکتر افخمی

انسولین (کورس)
دوشنبه

18/4/02

داروهای ضد تیروئید(فارماکولوژی)

دکتر وحیدی

سنتز و ترشح مکانیسم و تنظیم ترشح و نحوه اثر هورمونهای تیروئید (کورس)

خانم دکتر قانعی

سه شنبه

18/4/02

بیماریهای سرویکس(پاتولوژی)

دکتر مقیمی

تقسیم بندی بیماریهای تیروئیدوفیزیوپاتولوژی تشخیص ودرمان گواترهای ساده

خانم دکتر قانعی

وآندمیک وپرکاری و کم کاری تیروئید(کورس)

طرح ادغام دوره فیزیوپاتولوژی(مبحث غدد)
( نیمسال دوم سال تحصیلی ) 19-19

روز

تاریخ

99-91

8-99
موضوع درس

مدرس

چهارشنبه

18/4/01

هورمونهای جنسی –ضد ادراری خوراکی (فارماکولوژی)

دکتر وحیدی

موضوع درس
متابولیسم وتنظیم کلسیم وفسفر-متابولیسم واثرات ویتامین  ،Dهیپرکلسمی

مدرس
آقای دکتر خلیل زاده

ودرمان پرکاری پاراتیروئید(کورس)
پنجشنبه

18/4/01

بیماریهای جسم رحم (پاتولوژی)

دکتر مقیمی

تشخیص ودرمان کم کاری پاراتیروئید(کورس)

آقای دکتر خلیل زاده

شنبه

18/4/18

هورمون های پانکرانس و ضد دیابت ها (فارماکولوژی)

دکتر وحیدی

سنتز،ترشح،تنظیم ،فیزیوپاتولوژی تشخیص و درمان پرکاری قشر فوق

خانم دکتر قانعی

کلیه(کورس)
یکشنبه

18/2/8

بیماریهای تخمدان و فالوپ ( پاتولوژی )

دکترمقیمی

فیزیولوژی تشخیص و درمان کم کاری قشر فوق کلیه (کورس)

خانم دکتر قانعی

دوشنبه

18/2/0

کلسیم و پاراتورمون (فارماکولوژی)

دکتر وحیدی

هیرسوتیسم و ویریلیسم(کورس)

خانم دکتر سهیلی خواه

سه شنبه

18/2/1

بیماریهای حاملگی ،تغییرات فیبروکیستیک غیرتکثیری

دکتر مقیمی

بررسی آمنوره از نظر اندوکرین (کورس)

خانم دکتر سهیلی خواه

(پاتولوژی)

چهارشنبه

18/2/4

کورتیکواستروئید(فارماکولوژی)

دکتر وحیدی

هیپرلیپیدمی و چاقی (کورس)

خانم دکتر سهیلی خواه

پنجشنبه

18/2/2

 FCCتکثیری،آماسهای پستان ،تومورهای خوش خیم

دکترمقیمی

کارسینوم پستان ،ژنیکوماستی،کارسینوم پستان در اقایان(پاتولوژی)

دکتر مقیمی

شنبه

18/2/84

امتحان کورس

شنبه

18/2/08

امتحان پاتولوژی و فارماکولوژی

پستان (پاتولوژی)

توجه (( :بنابر هماهنگی های به عمل آمده تاریخ امتحانات به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد))

*ساعت برگزاری امتحانات  93:39-91می باشد *

