
  ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی )عملیواحد  ١( عملیبرنامه تدریس درس میکرب 

  ٨٨ورودی دانشجویان پزشکی 

  

  

  

  

 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

  دوشنبه
٩٠ ٧ ١١ 

 ١٣- ١٥ مسجدیان
 گروه بندی معرفی وسایل و روش کشت

١٥- ١٧ 
 دو شنبه

٩٠ ٧ ١٨ 
 ١٣- ١٥ دکتر طالبی

 کشت از بینی و پوست-استافیلوکوکوس
١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٧ ٢٥ 

 ١٣- ١٥ دکتر طالبی
 کشت از حلق- استریپتوکوکوس

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٨ ٢ 

 ١٣- ١٥ دکتر ایراجیان
 کشت مدفوع) الکتوز مثبت(انتروباکتریاسیه

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٨ ٩ 

 ١٣- ١٥ دکتر ایراجیان
 )الکتوز منفی(انتروباکتریاسیه 

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٨ ٢٣ 

 ١٣- ١٥ دکتر ایراجیان
  ویبرویوناسیه

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٨ ٣٠ 

 ١٣- ١٥ دکتر رستگار
 انواع آن -آنتی بیوگرام

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٩ ٧ 

 ١٣- ١٥ دکتر رستگار
 مایکوباکتریوم -سودوموناس

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠ ٩ ٢١ 

 ١٣- ١٥ مسجدیان
  کشت ادرار

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠  ٩  ٢٨  

 ١٣- ١٥ دکتر بوجاریی
  )کورینهلیستریا و (باسیل گرم مثبت بدون اسپور

١٥- ١٧ 

 دو شنبه
٩٠  ١٠  ٥  

 ١٣- ١٥ دکتر بوجاری
  )باسیل و کلستردیدیوم(باسیل گرم مثبت اسپوردار

١٥- ١٧ 

  دو شنبه
٩٠  ١٠  ١٢  

 ١٣- ١٥ مسجدیان
  کشت خون

١٥- ١٧ 



 ، ٩٠- ٩١اول سال تحصیلی ،نیمسال )واحد نظری ١( شناسیویروس برنامه تدریس درس 

 ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی

 شرح تفضیلی ساعت استاد سال ماهروز ايام ھفته

 سه شنبه
٩٠ ٧ ١٢ 

 

 

 

 

 دکتر منوری

١٣- ١٥   مشخصات ویروسھا و روش تشخیص  

شنبه سه  
٩٠ ٧ ١٩ 

١٣- ١٥  
  داروھای ضد ویروسی-چرخه تکثیر ویروسھا 

 سه شنبه
١٣- ١٥ ٩٠ ٧ ٢٦  

  پارو-پاپیلوما-پاکس- آدنو 

شنبه سه  
١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ٣  

 پیکورنا-ویروسھاھرپس  

شنبه سه  
١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ١٠  

 ھپاتیت ھای ویروسی 

شنبه سه  
١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ١٧  

 رابدو ویروسھا-ارتو و پارا میکسو ویروسھا 

شنبه سه  
١٣- ١٥ ٩٠ ٩ ١  

 ویروسھای مولد گاستروآنتریت 

شنبه سه  
٩٠ ٩ ٨ 

١٣- ١٥  
  رتروویروسھا -توگاوبونیا ویروسھا 



  ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی )واحد نظری ٣(برنامه تدریس درس میکرب شناسی 

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

  

  

  

  

 

ايام 
 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ھفته

٨- ١٢ دکتر امیر مظفری ٩٠ ٧ ٤ شنبهدو ساختمان تشریحی باکتریھا ژنتیک  -مقدمات 
١٣- ١٧  دکتر ایراجیان میکروارگانیسم ھا  

٨- ١٢ دکتر ایراجیان ٩٠ ٧ ١١ شنبهدو  -روش تشخیص -پاتوژنز -متابولیسم و رشدباکتریھا 
 طبقه بندی

٨- ١٢ دکتر رستگار الری ٩٠ ٧ ١٨ شنبهدو  ترکیبات ضد میکروبی -کنترل میکرو ارگانیسم ھا 
٨- ١٢ دکتر طالبی ٩٠ ٧ ٢٥ شنبهدو  کوکسی گرم مثبت 
٨- ١٢ دکتر ایراجیان ٩٠ ٨ ٢ شنبهدو  آنتروباکتریاسه - کوکسی گرم منفی 
 ویبریوناسه - آناتروباکتریاسه ٨- ١٢ دکتر ایراجیان ٩٠ ٨ ٩ شنبهدو
٨- ١٢ دکتر ایراجیان ٩٠ ٨ ٢٣ شنبهدو   اسپیریلیوم -ھلیکوباکتر -کمپیلوباکتر 

 یرسینیا - )ھموفیلوس(پاستورالسه
٨- ١٢ دکتر امیر مظفری ٩٠ ٨ ٣٠ شنبهدو  

 لژیونال -بوردتال-فرانسیسال -بروسال
١٤- ١٦  

٨- ١٢ دکتر رستگار الری ٩٠ ٩ ٧ شنبهدو  - اسینتوباکتر- بورخولدریا -سودوموناس 
١٤- ١٦ )ساعت ٦(مایکوباکتریوم  

٨- ١٢ دکتربوجاری ٩٠ ٩ ٢١ شنبهدو  باسیل ھای گرم مثیت بدون اسپور 
٨- ١٢ دکتربوجاری ٩٠ ٩ ٢٨ شنبهدو  - باسیل ھای گرم منفی بی ھوازی- باسیلوس 

 کلستریدیوم
 پالسمامایکو  -پارازیت ھای اجباری- اسپیروکت ھا ٨- ١٢ دکتر امیر مظفری ٩٠ ٩ ٥ شنبهدو



  ٩٠-٩١ اول سال تحصیلی نیمسال) واحد نظری  ٢( تدریس درس جنین شناسی برنامه

 ٨٨دانشجویان ورودی

                                                                                                         

ايام 
 نام درس سال ماه روز ھفته

واحد 
 نظري

 موضوع ساعت استاد

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٦ ٢٦ شنبه  كلیات و گامتوژنز 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٧ ٩ شنبه  تخمک گذاری و لقاح 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٧ ١٦ شنبه   النه گزینی 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٧ ٢٣ شنبه الیه و  قرص جنینی دو 
 سه الیه

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٧ ٣٠ شنبه  دوره رویانی و جنینی 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٨ ٧ شنبه  ناھنجاری ھا 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٨ ١٤ شنبه   استخوان ھا و عضالت 

١٢- ١٠ بختیاري آقای دکتر ٢ جنین شناسي ٩٠ ٨ ٢١ شنبه حفرات بدن و دستگاه  
 گوارش

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٨ ٢٨ شنبه  ادامه دستگاه گوارش 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٩ ٥ شنبه دستگاه تنفس و سرو  
 گردن

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٩ ١٢ شنبه  ادامه سرو گردن 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٩ ١٩ شنبه دستگاه قلب و عروق و  
 پوست

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ٩ ٢٦ شنبه ادامه دستگاه قلب و  
 عروق و پوست

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ١٠ ٣ شنبه  چشم و گوش 

١٢- ١٠ بختیاريآقای دکتر  ٢ جنین شناسي ٩٠ ١٠ ١٠ شنبه  دستگاه ادراری و تناسلی 

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ١٠ ١٧ شنبه  
ادامه دستگاه ادراری 
تناسلی و دستگاه 

 عصبی

١٢- ١٠ آقای دکتر بختیاري ٢ جنین شناسي ٩٠ ١١ ١ شنبه  ادامه دستگاه عصبی 

                         

 refrence  

   ٢٠١١جنین شناسی النگمن چاپ 

 



   ٩٠-٩١اول سال تحصیلی ،نیمسال )واحد نظری ١(برنامه تدریس درس نوروآناتومی 
 

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی
 

ايام 
 نام درسسال ماه روز ھفته

واحد 
 نظري

 موضوع ساعت استاد

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٧ ٩ شنبه
 ١٠-٨ یوسفی

کلیات نورون، 
سیناپس ،رویان 

 شناسی

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٧ ١٦ شنبه
 نخاع شوکی ١٠-٨ یوسفی

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ١٧ ٢٣ شنبه 
 ساقه مغز و مخچه ١٠-٨ یوسفی

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٧ ٣٠ شنبه
 دیانسفال و تالنسفال ١٠-٨ یوسفی

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٨ ٧ شنبه
گردش خون مننژھا و  ١٠-٨ یوسفی

 در دستگاه عصبی

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٨ ١٤ شنبه
دستگاه عصبی  ١٠-٨ یوسفی

 خودکار

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٨ ٢١ شنبه 
٨- ١٠ یوسفی  راھھای عصبی 

آقای دکتر علی  ١نوروآناتومی ٩٠ ٨ ٢٨ شنبه
 راھھای عصبی ١٠-٨ یوسفی

 



 ،  ٩٠-٩١ تحصیلی ، نیمسال اول سال)واحد نظری ٤( ٢برنامه تدریس درس فیزیولوژی  

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی        

                                                                          

ايام 
 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ھفته

١٢-٨ خانم دکتر وثاقی ٩٠ ٦ ٢٧ یکشنبه  کلیات ھورمونھا ، ھورمونھای ھیپوتاالموس_اندوکرین 

١٢-٨ خانم دکتر وثاقی ٩٠ ٧ ٣ یکشنبه  ھورمون رشد، ھورمون تیروئید 

١٢-٨ خانم دکتر وثاقی ٩٠ ٧ ١٠ یکشنبه  غده آدرنال، گلوکوکورتیکوئید 

١٢-٨ خانم دکتر وثاقی ٩٠ ٧ ١٧ یکشنبه  گلوکاگون_ انسولین _ پانکراس  

١٢-٨ خانم دکتر وثاقی ٩٠ ٧ ٢٤ یکشنبه  -PTH – ھورمونھاي جنسي مردانه_ اکسی توسین 

خانم دکتر  ٩٠ ٨ ١ یکشنبه
١٢-٨ نھاوندی  

 CNS -بررسی سطح - مقدمات اعصاب حسی
ویژگیھای گیرنده ھای  –مدارھای نورونی  -سیناپس 

 حسی

خانم  ٩٠ ٨ ٨ یکشنبه
١٢-٨ دکترنھاوندی   -بویایی -بینایی شنوایی -بینایی -حس پیکری 

 چشایی

خانم دکتر  ٩٠ ٨ ١٥ یکشنبه
١٢-٨ نھاوندی  –اعمال عالی مغز، نواحی ارتباطی مغز تکلم  

 یادگیری و حافظه –حافظه 

خانم دکتر  ٩٠ ٨ ٢٢ یکشنبه
 نھاوندی

   
١٢-٨  

  
 خواب و بیداری –اتونوم  -سیستم لیمبیک

خانم دکتر  ٩٠ ٨ ٢٩ یکشنبه
 نھاوندی

   
١٢-٨  

  

قشر  -نخاع و رفلکس ھای نخاعیاعمال حرکتی 
 عقده ھای قاعده ای -مخچه- تعادل - مغز

خانم دکتر  ٩٠ ٩ ٦ یکشنبه
 نیکبخت

   
١٢-٨  

  

فیلتراسیون کلیوی و جریان خون کلیه، تنظیم آب و 
 الکترولیت ھا توسط کلیه

خانم دکتر  ٩٠ ٩ ١٣ یکشنبه
 نیکبخت

  
١٢-٨  

  

کلیه در نقش  -تنظیم آب و اسموالریته توسط کلیه
 کلسیم و فسفات -ھموستاژ پتاسیم

خانم دکتر  ٩٠ ٩ ٢٠ یکشنبه
 نیکبخت

١٢-٨  
 دیورتیک ھا -نقش کلیه در تنظیم اسید و باز  

خانم دکتر  ٩٠ ٩ ٢٧ یکشنبه
 جمالی

١٢-٨  
 خصوصیات کلی لوله گوارش ،نقش مری  

١٢-٨ خانم دکترجمالی ٩٠ ١٠ ٤ یکشنبه  
 کبد -کیسه صفرا –معده   

خانم دکتر  ٩٠ ١٠ ١١ یکشنبه
 جمالی

١٢-٨  
 روده بزرگ –روده کوچک   

  

                              



  ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) واحد نظری ٢(برنامه تدریس درس فیزیک پزشکی   

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی   

ايام 
 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ھفته

١٣- ١٥ آقای دکتر شیران ٩٠ ٧ ٣ یکشنبه  
تولید  -کلیات امواج مکانیکی - مقدمه و اھداف درس

امپدانس  - خواص مکانیکی - امواج فراصوت
 جذب امواج -آکوستیکی

١٣- ١٥ آقای دکتر شیران ٩٠ ٧ ١٠ یکشنبه  BوAتشخیص روش  -تراپی - کاربرد امواج فراصوت 

١٣- ١٥ آقای دکتر شیران ٩٠ ٧ ١٧ یکشنبه  ،داپلر و اثرات بیولوژیکی امواج فراصوت Mروش  

١٣- ١٥ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٧ ٢٤ یکشنبه  
-اپتیک بینائیسیستم - انواع عدسی ھای طی

ناھنجاریھای کروی، نزدیک بینی، دوربینی و تصحیح 
 آنھا

١٣- ١٥ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٨ ١ یکشنبه  
 -تصحیح نزدیک بینی با استفاده از نقطه دور

دسته بندی چشم - آستیگماتیسم-پیرچشمی
 آستیگمات

١٣- ١٥ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٨ ٨ یکشنبه - بینائیسیستم -نحوه تصحیح چشم آستیگمات 
 دیدن رنگھا -تیزبینی- مشخصات شبکیه

 ١٣- ١٥ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٨ ١٥ یکشنبه
– xماھیت و خواص اشعه - پرتو نگاری در پزشکی

-و اجزاء سیستم ھای مربوطه   xمولدھای اشعه
 xطیف اشعه  - xفرایند تولید اشعه 

١٣- ١٥ آقای دکتر مھدوی ٩٠ ٨ ٢٢ یکشنبه -الیه نیم جذب- xجذب و اندازه گیری اشعه  
 با ماده   xپرھمکنش پرتو

١٣- ١٥ آقای دکتر مھدوی ٩٠ ٨ ٢٩ یکشنبه  
صفحات تقویت – xاصول فیزیکی پرتو نگاری با اشعه 

 xسیستم ھای پرتو نگاری با اشعه- فیلم- گرید-کننده
 توموگرافی خطی و کامپیوتری-فلورسکوپی–

١٣- ١٥ آقای دکتر مھدوی ٩٠ ٩ ٦ یکشنبه کبالت -روشھای مختلف -تراپیاصول رادیو  
 شتابدھنده

١٣- ١٥ آقای دکتر خوئی ٩٠ ٩ ١٣ یکشنبه انواع  -اصول پزشکی ھسته ای مواد رادیو اکتیو 
 نیمه عمر -فروپاشی

١٣- ١٥ آقای دکتر خوئی ٩٠ ٩ ٢٠ یکشنبه  PMTتصویربرداری -دوربین گاماspect 

 -غیرمستقیم/یونیزان مستقیم - بیولوژیرادیو  ١٣- ١٥ آقای دکتر خوئی ٩٠ ٩ ٢٧ یکشنبه
 تابش ھدفمند-رادیولیزآب

حساس کننده  -دز معادل -تابش دھی دز جذب شده ١٣- ١٥ آقای دکتر خوئی ٩٠ ١٠ ٤ یکشنبه
 حفاظت در برابر پرتوھای یونیزان -ھا

 ١٣- ١٥ آقای دکتر شیران ٩٠ ١٠ ١١ یکشنبه
خواص و کاربرد  – EMجذب امواج

- فتوتراپی-،فلوئورسانس) RF(،)RI(،)UVA,B,C(امواج
 بھداشت نور

١٣- ١٥ آقای دکتر شیران ٩٠ ١٠ ١٨ یکشنبه  

میدان و  -ھدایت بافت -بیوپتاسیل: الکتریسیته
تولید  - موج کوتاه و میکرونی - EM/EE -فرکانس
 - الکترودھا -جراحی الکتریکی - دیاترمی-وخواص

 تحریکات الکتریکی
   

         مدیر تالیف دکتر محمد علی عقابیان -فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی -الف: مرجع -١

  فیزیک پزشکی تالیف دکتر عباس تکاور-ب

  در ھرجلسه کالس کوئیز گرفته خواھد شد -٢ 

  لسات عملی و مطالب کالس آزمایشگاه خواھد بودحضور در ج - امتحان پایان ترم -امتحان میان ترم -نمره پایان ترم شامل نمرات کوئیز-٣

 



   ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) نظریواحد ٢(نظریگردن  و برنامه تدریس درس آناتومی سر

  ٨٨ورودی دانشجویان پزشکی 

 

 شرح تفضیلی  موضوعساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

 ٩٠ ٦ ٣٠ چھار شنبه

 
دکتر آقای 

 نگھدار
١٠-٨  

 
استخواه ھای 
  سرو گردن

مروری بر کلیات و اصطالحات آناتومی و نواحی سرو 
 گردن

 چھار شنبه
اصطالحات مربوط به استخوان ھای سر و گردن  ٩٠ ٧ ٦

 ونماھای جمجمه
 چھار شنبه

 قاعده جمجمه ٩٠ ٧ ١٣
 چھار شنبه

 استخوان ھای مجرای کرانیوم بجز تمپورال ٩٠ ٧ ٢٠
 چھار شنبه

 Temporal+استخوان ھای صورت ٩٠ ٧ ٢٧
 چھار شنبه

  گردنامتحان استخوان ھاي سرو  ٩٠ ٨ ٤
 چھار شنبه

٩٠ ٨ ١١  

 

دکتر آقای 
 نگھدار

١٠-٨  
 
 

عضالت ،عروق و 
اعصاب سرو 

  گردن

-فاسیا و مثلث ھای گردن،گردن،  پوست محدوده
 عضالت اینفراھایوئید

 چھار شنبه
عضالت سوپراھایوئید، مثلث ساب مندیبوالر،عضالت  ٩٠ ٨ ١٨

 اسکالن شریان کاروتید خارجی
 چھار شنبه

 اسکالپ-عضالت صورت، عروق و اعصاب ٩٠ ٨ ٢٥
 چھار شنبه

 اعصاب ناحیه اینفراتمپورال،عضالت،عروق و ٩٠ ٩ ٢
 چھار شنبه

 عروق و اعصاب گردن ٩٠ ٩ ٩
 چھار شنبه

 امتحان بخش عضالت ، عروق ،اعصاب و استخوان ھا ٩٠ ٩ ١٦
 چھار شنبه

٩٠ ٩ ٢٣  

 

دکتر آقای 
 نگھدار

١٠-٨  
 

احشای 
سروگردن اعصاب 

  کرانیال

 بتنی و دھان
 چھار شنبه

  حلق و حنجره  ٩٠  ٩ ٣٠

 چھار شنبه
  و گوشچشم   ٩٠  ١٠ ٧

 چھار شنبه
  اعصاب کرانیال  ٩٠  ١٠ ١٤

 چھار شنبه
امتحان احشای سرو گردن و اعصاب کرانیال   ٩٠  ١٠ ٢١

  ...استخوان ھا عضالت و

   

  .حذفی خواھند بود%) ٦٠(امتحانات پیش بینی شده در صورت گرفتن حداقل درصد الزم*

  )ردو می شودم بتقصینمره آن با امتحان قبلی جمع و (نمره مجددًا با امتحان بعدی امتحان گرفته می شود  درصورت کمبوددرصد*

  :درس منابع

    دکتر نگھدار:مترجم-لف‘مو  )آزمون ھا( کتاب آناتومی استخوان و مفاصل -

  دکتر نگھدار:مترجم- لف‘مو    )آناتومی سروگردن(کتاب عضالت بدن انسان -

  )دکتر حجازی-دکتر اکبری(گردنآناتومی سرو  -

 دکتر حسن زاده و ھمکاران:ترجمه              گری برای دانشجویان  -



   ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) واحد عملی١(گردن عملی و برنامه تدریس درس آناتومی سر

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

   

 شرح تفضیلی موضوعساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

 ٩٠ ٧ ٦ چھار شنبه

آقای دکتر 
 نگھدار

١٠- ١٢  
١٥- ١٣  

  

بافت سخت 
 استخوان ھا

 موقعیت استخوان ھاجمجمه به طورکل، نماھا، 

 جمجمه به طور کل،نما ھا ٩٠ ٧ ١٣ چھار شنبه

 قاعده جمجمه ٩٠ ٧ ٢٠ چھار شنبه

 استخوان ھای مجزای کرانیوم ٩٠ ٧ ٢٧ چھار شنبه

 استخوان ھای صورت و تمپورال ٩٠ ٨ ٤ چھار شنبه

 امتحان استخوان ھای سرو گردن ٩٠ ٨ ١١ چھار شنبه

 ٩٠ ٨ ١٨ چھار شنبه

آقای دکتر 
 نگھدار

١٠- ١٢  
١٣- ١٥  
 

بافت نرم و 
عضالت عروق و 
 اعصاب و احشاء

- پوست،فاسیا ھای سرو گردن، عضالت بزرگ گردن
 عضالت اینفراھایوئید

 شبکه گردنی-شریان کاروتید- ناحیه سوپرا ھایوئید ٩٠ ٨ ٢٥ چھار شنبه

 صورت عضالت عروق ، اعصاب ٩٠ ٩ ٢ چھار شنبه

شنبهچھار   ناحیه اینفرا تمپورال عضالت عروق و اعصاب ٩٠ ٩ ٩ 

 بینی و دھان ٩٠ ٩ ١٦ چھار شنبه

 حلق و حنجره ٩٠ ٩ ٢٣ چھار شنبه

 چشم ٩٠ ٩ ٣٠ چھار شنبه

 گوش ٩٠ ١٠ ٧ چھار شنبه

 امتحان بافت نرم سروگردن ٩٠ ١٠ ١٤ چھار شنبه

 



  

   ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) واحد عملی١(عملی فیزیولوژیبرنامه تدریس درس 

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

  

  

  

  موضوع ساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

شنبه دو  
٩٠ ٧ ١١ 

 

 

 

 

 خانم مشیري

١٣- ١٥  
١٥- ١٧   زمان انعقاد - زمان سیالن-ھماتوکریت-ھموگلوبین 

 دوشنبه
٩٠ ٧ ١٨ 

١٣- ١٥  
١٥- ١٧   تعیین گروه خون- شمارش گویچه ھای قرمز 

شنبه دو  
١٣- ١٥ ٩٠ ٧ ٢٥  

١٥- ١٧  
تھیه گسترش خون و -شمارش گویچه ھای سفید

 فیکساسیون

شنبه دو  
١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ٢  

١٥- ١٧  
رنگ آمیزی گسترش و شمارش افتراقی گویچه ھای 

 سفید خون
شنبه دو  

١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ٩  
١٥- ١٧  

سدیمانتاسیون خون اندازه گیری  -شمارش پالکت
 مشاھده شکنندگی گویچه ھای قرمز

شنبه دو  
١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ٢٣  

١٥- ١٧  دیدرنگی-رفلکسرھای عصبی-اندازه گیری فشار خون 

شنبه دو  
١٣- ١٥ ٩٠ ٨ ٣٠  

١٥- ١٧   )ECG(الکتروکاردیو گرافی در انسان 

شنبه دو  
١٣- ١٥ ٩٠ ٩ ٧  

١٥- ١٧  
عضله جمع شدن تحریکات در  -ثبت انقباض ساده عضالنی

 مخطط انقباض مرکب و تناس در عضله مخطط

شنبه دو  
١٣- ١٥ ٩٠ ٩ ٢١  

١٥- ١٧  
بررسی مرحله تحریک ناپذیری مطلق -کاردیوگرافی قورباغه

اثر داروھا  -ثبت اکستراسیستول و مکث جبرانی-و نسبی
 برروی فعالیت قلب

شنبه دو  
٩٠  ٩ ٢٨  

١٣- ١٥  
١٥- ١٧   )اسپیرومتری(تنفسیاندازه گیری حجم ھا و ظرفیت ھای  

شنبه دو  
٩٠  ١٠ ٥  

١٣- ١٥  
١٥- ١٧   مرور مطالب 

شنبه دو  
٩٠  ١٠ ١٢  

١٣- ١٥  
١٥- ١٧   امتحان عملی 

شنبه دو  
  امتحان تئوری ١٣-١٢/٣٠  ٩٠  ١٠ ١٢


