
 ۱صفحه                                                                                                        ۹۳/۴/۳۹غایت ل ۷/۴/۳۹ کالس درس دانشجویان زنان و زایمان از

ایام 

 هفته
 استاد کالس ساعت تاریخ

 دکتر کاشانیان آناتومی سیستم تناسلی مونث ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۷/۴/۳۱۳۱ شنبه 

 دکتر کاشانیان اختالالت بلوغ جنسی - فیزیولوژی سیکل قاعدگی و فیزیولوژی بلوغ ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۷/۴/۳۱۳۱ شنبه 

 دکتر رشیدی فیزیولوژی بارداری و جفت ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۷/۴/۳۱۳۱ شنبه 

 اکبریدکتر  Skill Lab ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۳

 دکتر محمدبیگی دکولمان جفت سرراهی(ماهه سوم بارداری ) ۱خونریزی  ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۳

 همامدکتر  دیابت در بارداری ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۳

 جوانمنشدکتر  حاملگی نرمال و تغییرات فیزیولوژیک بارداری ۰:۱۱ - ۳:۳۹ ۳/۴/۳۱۳۱ شنبه ۰

 الماسیدکتر  بارداری و تست های غربالگری مراقبت های دوران ۳:۱۱ - ۳۳:۱۱ ۳/۴/۳۱۳۱ شنبه ۰

 --- امتحان اعصاب ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳/۴/۳۱۳۱ شنبه ۰

 دکتر زنوزی مراحل زایمان طبیعی  ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۱/۴/۳۱۳۱ شنبه۱

 دکتر رئوفی دیستوشی ها و پرزانتاسیونهای غیرطبیعی و اندیکاسیونهای سزارین ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۱/۴/۳۱۳۱ شنبه۱

 دکتر جاودانی زایمان دیررس ،یمان زودرس، پارگی زودرس کیسه آبزا ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۱/۴/۳۱۳۱ شنبه۱

 قاسمی دکتر هماتولوژی( اندوکرین، ،گوارشی بیماریهای زمینه ای در بارداری )مجاری ادراری، ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۳/۴/۳۱۳۱ شنبه۴

 دکتر پراشی در بارداری و پره اکالمپسی فشارخون ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۳/۴/۳۱۳۱ شنبه۴

 --- --- ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۳/۴/۳۱۳۱ شنبه۴

 حقیقیدکتر  روش های ارزیابی سالمت جنین ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۹

 دکتر شریف زاده و چندقلویی IUGR ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۹

 دکتر اکبری هیدروپس جنینو  RHعدم سازگاری ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۹

 



 ۲صفحه                                                                                                       ۹۳/۴/۳۹غایت ل ۷/۴/۳۹ کالس درس دانشجویان زنان و زایمان از

ایام 

 هفته
 استاد کالس ساعت تاریخ

 دکتر کی پور  Post Partumعفونتهای  نفاس طبیعی و ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۴/۴/۳۱۳۱ شنبه 

 زنوزیدکتر  (DVT ریوی، )قلبی، بیماریهای زمینه ای در بارداری ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۴/۴/۳۱۳۱ شنبه 

 دکتر همام اختالالت مایع آمینیون و حوادث بند ناف ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۴/۴/۳۱۳۱ شنبه 

 دکتر مهدیزاده یائسگی ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۹/۴/۳۱۳۱ شنبه۳

 نصیریدکتر  بیماریهای خوش خیم و بد خیم تخمدان ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۹/۴/۳۱۳۱ شنبه۳

 --- --- ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۹/۴/۳۱۳۱ شنبه۳

 مقدمدکتر امینی کلیات پاپ اسمیر  ،یماریهای خوش خیم و بدخیم سرویکسب ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۱/۴/۳۱۳۱ شنبه ۰

 دکتر زنجانی بیماریهای خوش خیم  و بدخیم ولوو واژن و کلیات پروالپس ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۱/۴/۳۱۳۱ شنبه ۰

 --- --- ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۱/۴/۳۱۳۱ شنبه ۰

 دکتر دادخواه سقط جنین و حاملگی خارج رحمی ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۷/۴/۳۱۳۱ شنبه۱

 مقدمدکتر امینی GTNمول هیدراتیفرم و  ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۷/۴/۳۱۳۱ شنبه۱

 دکتر جاودانی آندومتریوز و درد مزمن لگنی ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۷/۴/۳۱۳۱ شنبه۱

 وحدتدکتر  آنومالی ها و بیماریهای خوش خیم و بد خیم رحمی ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۴

 عشوریدکتر  روش های جلوگیری از بارداری ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۴

 دکتر نادری عفونتهای سیستم تناسلی ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۰/۴/۳۱۳۱ شنبه۴

 اشرفی دکتر نازایی ۰:۱۱ - ۳۱:۱۱ ۳۳/۴/۳۱۳۱ شنبه۹

 دکتر محمدبیگی و اختالالت تخمک گذاری و آمنوره AUB ۳۱:۱۱ - ۳۰:۱۱ ۳۳/۴/۳۱۳۱ شنبه۹

 --- --- ۳۰:۱۱ - ۳۴:۱۱ ۳۳/۴/۳۱۳۱ شنبه۹

 


