
  ٩٠-٩١سال تحصیلی دوم نیمسال )واحد نظری٤( پاتولوژی برنامه تدریس درس 

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

 

 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

  دوشنبه
٩٠ ١١ ٢٤ 

  عسگری مژگان دکتر
 کلیات و آزارھای سلولی ٨-٣٠/١٢

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ١ 

 ناصر رخشانیدکتر 
 التھاب حاد و ترمیم ٨-٣٠/١٢

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ٨ 

علی زارع دکتر 
 ترمیم ٨-٣٠/١٢ میرزائی

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ١٥ 

 زھرا مجد جباریدکتر 
 اصول اولیه ایمونوپاتولوژی ٨-٣٠/١٢

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ٢٢ 

صادقی  علیرضا دکتر
 ایمونوپاتولوژی ٨-٣٠/١٢ پور

 دو شنبه
٩١ ١ ٢١ 

تینا شوشتری دکتر 
  پاتولوِژی بیماری ھای ژنتیک ٨-٣٠/١٢ زاده

 دو شنبه
٩١ ١ ٢٨ 

 میترا مھر آزمادکتر 
 پاتولوژی بیماریھای اطفال ٨-٣٠/١٢

 دو شنبه
٩١ ٢ ٤ 

علی زارع مھر دکتر 
 اختالل مایعات و جریان خون ٨-٣٠/١٢ جردی

 دو شنبه
٩١  ٢  ١١  

 دکتر مریم لطفی
  نئوپالزی ٨-٣٠/١٢

 دو شنبه
٩١  ٢  ١٨  

مریم دکتر 
  بیماریھای عفونی، گرانولوماتوز ٨-٣٠/١٢ ابوالحسنی

  ٩١ ٢ ٢٥ 
  کامبیز مظفریدکتر 

  آزارھای فیزیکی و آویتامیتوز  



  ٩٠-٩١سال تحصیلی دوم نیمسال )عملیواحد١.٥( پاتولوژی برنامه تدریس درس 

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

 

 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

  دوشنبه
٩٠ ١١ ٢٤ 

مژگان  دکتر
 آشنایی با پاتولوژی تطابق سلول با آسیب ٣٠/١٣-٣٠/١٤  عسگری

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ١ 

 رخشانیناصر دکتر 
 التھاب حاد و مزمن و ترمیم  ٣٠/١٣-٣٠/١٤

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ٨ 

زارع  علی دکتر
 داخلی سلولیتجمعات  ٣٠/١٣-٣٠/١٤ میرزائی

 دو شنبه
٩٠ ١٢ ٢٢ 

علیرضا دکتر 
 پاتولوِژ بیماریھای ایمنی ٣٠/١٣-٣٠/١٤ صادقی پور

 دو شنبه
٩١ ٢ ٤ 

دکتر علی زارع 
  ھمودینامیک ٣٠/١٣-٣٠/١٤ مھرجردی

 دو شنبه
٩١  ٢  ١١  

 مریم لطفیدکتر 
  نامگذاری مرفولوژی نئوپالسم ھای خوش خیم ٣٠/١٣-٣٠/١٤

 دو شنبه
٩١  ٢  ١٨  

 مریم دکتر
  نام گذاری مرفولوِژی نئوپالسم ھای بدخیم ٣٠/١٣-٣٠/١٤ ابوالحسنی

  دوشنبه
٩١ ٢ ٢٥ 

  دکتر کامبیز مظفری
٣٠/١٣-٣٠/١٤ Grading Staging 

  تومورھای بدخیم



   ٩٠-٩١سال تحصیلی  دوم نیمسال) واحد ٥/٢(نظری انگل شناسیبرنامه تدریس درس 

 ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

  موضوع ساعت استادسالماهروز ايام ھفته

 چھار شنبه
دکتر  ٩٠  ١١ ١٩

  اخالقی

  کلیات سستودھا_ کلیات انگل شناسی  ٩-٣٠/١٠

-کانینومدیپیلیدیوم (سیکلو فیلیده ھا)دیفیلوبوتریوم التوم(سودو فیلیده ھا  ٣٠/١٠- ١٢
  )ھیمنولپیس نانا

 چھار شنبه
٩٠ ١١ ٢٦ 

دکتر 
  )اکی نوکوک و مولتی سپس- یناتاژتنپا سا_ا سولیومیتن(تنیده ھا  ٩-٣٠/١٠ اخالقی

 دکتر رزمجو ٩٠ ١٢ ٣ چھار شنبه
  کلیات ترماتودھاو ترماتودھای کبدی  ٩-٣٠/١٠

  ترماتودھای ریویترماتودھای روده ای، ) ادامه(ترماتودھای کبدی   ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
٩٠ ١٢ ١٠ 

دکتر 
  توزوما ھاسترماتودھای خونی، شی ٩-٣٠/١٠ رزمجو

  ور،تریکوسفال، تریکواسترونژیلوسیکلیات نماتودھا، آسکاریس، اکس ٣٠/١٠- ١٢  دکتر حدیقی

 چھار شنبه
  نیبدار،تریشاسترونژیلوئیدس،کرم ھای قال ٩-٣٠/١٠ دکتر معمار ٩٠ ١٢ ١٧

  پیوک، فیلرھای مھم، الروھای مھاجر جلدی و احشائی ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
٩١ ١ ١٦ 

دکتر 
 رزمجو

  کلیات تک یاخته شناسی، کلیات آمیب ھا ٩-٣٠/١٠

  ا، آمیب ھای آزادزیکآمیب ھیستولیتی ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
  داران ، بالستوسیستیستاژکداران دستگاه گوارش و تناسلی، مژه  ٩-٣٠/١٠ دکتر معمار ٩١ ١ ٢٣

  کوکسید پاھا، پنموسیستیس ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
  یشمانیالتاژکداران خون و نسج  ٩-٣٠/١٠ دکتر حدیقی ٩١ ١ ٣٠

  تاژکدارن خون و نسج تریپانوزوم ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
٩١ ٢ ١٣ 

دکتر 
  طباطبایی

  انگل ماالریا ٩-٣٠/١٠

  گوندیتوکسوپالسما  ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
٩١ ٢ ٢٠ 

دکتر 
  اورمزدی

  کلیات حشره شناسی پزشکی، طبقه بندی، ھزار پایان، سخت پوستان ٩-٣٠/١٠

  حشرات خونخوار بی بال، آنوپلورا، سایفونایترا،سایمکس،ردوویده ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
٩١ ٢ ٢٧ 

دکتر 
 اورمزدی

  حشرات خونخوار دو بال و مولد میاز- دیپرا ٩-٣٠/١٠

  اسکورپیون-عنکبوتیان -اراکنیدا، عومل جرب بند پایان ناقل ٣٠/١٠- ١٢

  چھار شنبه
٩١ ٣ ٣ 

دکتر 
  حشره کش ھا و چگونگی پیشگیری از بند پایان ناقل ٩-٣٠/١٠ اورمزدی

دکتر 
  مقدمات و کلیات قارچ شناسی پزشکی ٣٠/١٠- ١٢  فالحتی

 چھار شنبه
٩١ ٣ ١٠ 

دکتر 
 فالحتی

  قارچھا ی ساپروفیت و بیماریھای قارچ ھای سطحی ٩-٣٠/١٠

  بیماریھای قارچی جلدی و درماتوفیت ھا ٣٠/١٠- ١٢

 چھار شنبه
٩١  ٣  ١٧  

دکتر 
 فالحتی

  )مایستوما و اسپوروتریکوزیس(بیماریھای قارچی زیر جلدی  ٩-٣٠/١٠

  بیماریھای قارچی احشائی ٣٠/١٠- ١٢



   ٩٠-٩١سال تحصیلی  دوم نیمسال) واحد ٥/٢(نظری انگل شناسیبرنامه تدریس درس 

 ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

  

  

  انتشارات تیمورزاده ١٣٨٥مارکل ویراست نھم انگل شناسی پزشکی : منابع

Medical parasitology (markell)     ٢٠٠٦آخرین چاپ  



   ٩٠-٩١سال تحصیلی  دوم نیمسال) نظریواحد ٥/١(انگل شناسی عملیبرنامه تدریس درس 

  ٨٨دانشجویان پزشکی ورودی 

 ١٥- ١٧:گروه دو ساعت _  ١٣-١٥:گروه یک ساعت

 

  موضوع ساعت استاد سال ماه روز ايام ھفته

 ٩٠ ١٢ ٣ چھار شنبه

 
خانم دمیرچی و ھمکاران زیر نظر دکتر 

 اخالقی

١٣- ١٥  
  )سیستودھا(کرم شناسی

١٥- ١٧  

 چھار شنبه
٩٠ ١٢ ١٠ 

خانم نور موسوی و ھمکاران زیر نظر دکتر 
 رزمجو

١٣- ١٥  
  )ترماتودھا(کرم شناسی 

١٥- ١٧  

 چھار شنبه
٩٠ ١٢ ١٧ 

خانم نور موسوی و ھمکاران زیر نظر دکتر 
 معمار و دکتر حدیقی

١٣- ١٥  
  )نماتودھا(کرم شناسی

١٥- ١٧  

 چھار شنبه
٩١ ١ ٢٣ 

خانم فالحی و ھمکاران زیر نظر دکتر رزمجو 
 و دکتر معمار

١٣- ١٥  
آمیب ھا ، تاژکداران و مژه (تک یاخته شناسی 

١٥- ١٧  )داران  

 چھار شنبه
١٣- ١٥ خانم فالحی و ھمکاران زیر نظر دکترحدیقی ٩١ ١ ٣٠  

  )تاژکداران خونی و نسجی(تک یاخته شناسی
١٥- ١٧  

 چھار شنبه
٩١ ٢ ١٣ 

خانم فالحی و ھمکاران زیر نظر 
 دکترطباطبایی

١٣- ١٥  
  )ماالریا(تک یاخته شناسی

١٥- ١٧  

 چھار شنبه
٩١ ٢ ٢٠ 

نظر  خانم نور موسوی و ھمکاران زیر
 دکتراورمزدی

١٣- ١٥  
  ...)پشه ھا، شپش ھا و کک ھا و(حشره شناسی

١٥- ١٧  

 چھار شنبه
٩١ ٢ ٢٧ 

خانم نور موسوی و ھمکاران زیر نظر 
  دکتراورمزدی

١٣- ١٥  
  ...)کنه ھا، مایت ھا، ساس ھا و(حشره شناسی 

١٥- ١٧  
 چھار شنبه

فالحتیخانم اشرفی و ھمکاران زیر نظر دکتر  ٩١ ٣ ٣  ١٣- ١٥ تکثیر قارچ ھا و )(جلسه اول(قارچ شناسی 
١٥- ١٧  )ساپروفیت ھا  

 چھار شنبه
١٣- ١٥ خانم فره یار و ھمکاران زیر نظر دکتر فالحتی ٩١ ٣ ١٠ عوامل بیماریھای )(جلسه دوم(قارچ شناسی  

١٥- ١٧  )قارچی سطحی و جلدی  
 چھار شنبه

زیر نظر دکتر فالحتیخانم فره یار و ھمکاران  ٩١ ٣ ١٧  ١٣- ١٥ عوامل بیماریھای )(جلسه سوم(قارچ شناسی  
١٥- ١٧  )قارچی احشایی  

 چھار شنبه
٩- ١٢ مشترک ٩١ ٣ ٢٤   اول کرم و قارچ) review(ریو یو 

١٣- ١٧  
  دوم حشره و تک یاخته) review(ریو یو 

 چھار شنبه
٩١  ٣ ٣٠  

  امتحان عملی پایان ترم - مشترک

 


