
 دروس مقدمات بالینی

 

 

 ۷ترم ۶ترم  ۵ترم 

 واحد نام درس کددرس واحد نام درس کددرس واحد نام درس کددرس

 2 مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم  1۷9 2 مقدمات بیماریهای تنفس 1۷۷ 1 تغذیه در بیماریها  --

 ۶/1 ای کلیهمقدمات بیماریه 18۵ 2/2 مقدمات بیماریهای گوارش کبد 1۷8 1 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی 1۶4

 ۶/1 مقدمات بیماریهای روماتولوژی 181 2 مقدمات بیماریهای قلب و عروق 1۷۵ 1 آمار پزشکی 13۵

 2 مقدمات بیماری خون 1۷۶ 8/1 (1فارماکولوژی ) 1۶۷-1۶۵ 2 ژنتیک  124

 ۵/0 مقدمات بیماریهای اعصاب 184  د میکروب(گوارش و ض-ریه–)قلب و عروق   1 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیر واگیر در کشور 138

 1 مقدمات بیماریهای جراحی 183 2 (1شرح حال در معاینه فیزیکی) 1۷1-1۷۵ 2 دانش خانواده و جمعیت 2۵

 1 مقدمات بیماریهای کودکان 182 ۵/1 روش تحقیق پزشکی مبتنی بر شواهد 13۶ 1 مقدمات بیماریهای عفونی 18۶

 2/1 ندرکرین(ا -روان –()اعصاب 2فارماکولوژی ) 1۶۷-1۶9 ۵/0 پاتولوژی اختصاصی قلب و عروق   2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 21

 2 (2شرح حال و معاینه فیزیکی ) 1۷3-1۷2 ۵/0 پاتولوژی اختصاصی دستگاه تنفس  1 ایمنی شناسی بالینی 132

 1 پاتولوژی بالینی 1۵4 ۵/0 پاتولوژی اختصاصی کلیه و مجاری ادراری فوقانی  ۵/0 مقدمات روانپزشکی 18۵

 ۵/0 استدالل بالینی در رویکرد به عالئم و نشانه های شایع 1۷4  پاتولوژی اختصاصی گوارش  ۶/0 پاتولوژی آماس ترمیم بافتی و اختالالت همودینامیک  11111148

 ۵/0 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر در کشور 13۷ ۵/0 صفراوی پاتولوژی اختصاصی کبد و مجاری  ۵/0 پاتولوژی اختالالت سیستم ایمنی بدن انسان 11111149

 1 ایمنی )اختیاری( --  پاتولوژی اختصاصی دستگاه تناسلی مجاری ادراری تحتانی و پستان  ۶/0 پاتولوژی نئوپالری 111111۵0

     ست و استخوان نسج نرم و مفاصلپاتولوژی اختصاصی پو  ۵/0 پاتولوژی اختالالت ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی 111111۵1

     پاتولوژی اختصاصی دستگاه اعصاب مرکزی محیطی  4/0 پاتولوژی بیماری محیطی تغذیه ای و عفونی 111111۵2

       1 پاتولوژی عملی 111111۵3

       ۵/0 کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی 1111114۷

 9/1۵: جمع واحد  2/1۷جمع واحد : ۶/1۶جمع واحد  :  


