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مشکالت شایع پستان،توده،درد،ترشح و بیماریهای خوش خیم پستان 

  ساعت (٨-١٠)
٢ ساعت دکترناظمی

١٤٠١/٩/٢٦ شنبه
١

پانکراتیت حاد و مزمن                                                                ساعت  (١٠-١٢)                                                                                            ٢ ساعت  دکترناظمی ١٤٠١/٩/٢٦ شنبه 

٢ ساعت توده های پانکراس با تاکید بر بیماریهای بدخیم پانکراس            ساعت (٨-١٠) دکترناظمی ١٤٠١/٩/٢٧ یکشنبه  ٢

خونریزی و هموستاز جراحی و اصول انتقال خون                    ساعت  (١٠-١٢)                                                                                            ٢ساعت دکترناظمی ١٤٠١/٩/٢٧ یکشنبه

آپاندیسیت                                                                                 ساعت (١٢-١٤) ٢ ساعت دکترمقیمی ١٤٠١/٩/٢٧ یکشنبه  

توده های سر و گردن                                                                   ساعت (١٤-١٦)                                                                                   ٢ ساعت دکترنجات حسینی ١٤٠١/٩/٢٨ دوشنبه  ٣

عفونت های جراحی                                                                   ساعت  (١٠-١٢)                                                                                            ٢ ساعت دکترنجات حسینی ١٤٠١/٩/٢٨ دوشنبه  ٤

استفراغ و تهوع                                                                         ساعت (٨-١٠) ٢ ساعت دکترالدن ١٤٠١/٩/٢٩ سه شنبه ٥

توده های خوش خیم و بدخیم کبد با تاکید بر بیماری های شایع در کشور              

ساعت (١٢-١٤)
٢ساعت دکتر جعفری

١٤٠١/٩/٢٩ سه شنبه 

٢ ساعت  سرطان معده                                                                             ساعت (١٢-١٤) دکترشقاقی ١٤٠١/٩/٣٠ چهارشنبه ٦

درد مزمن اندام تحتانی با توجه به مشکالت عروقی                     ساعت (٨-١٠) ٢ ساعت دکترطوبایی ١٤٠١/١٠/١ پنج شنبه  ٧

ساعت (١٢-١٤) خونریزی گوارشی (فوقانی و تحتانی) ٢ ساعت  دکتر جعفری ١٤٠١/١٠/١ پنج شنبه 

ندول تیروئید بیماری های خوش خیم کم کاری و پرکاری گواتر   ساعت (٨-١٠)                                                                                                                                                               ٢ ساعت دکتر مقیمی ١٤٠١/١٠/٤ یکشنبه   ٨

بیماری های جراحی روده بزرگ                                                 ساعت (١٠-١٢) ٢ساعت دکترمقیمی ١٤٠١/١٠/٤ یکشنبه 

توده شکم و کشاله ران                                                                ساعت (٨-١٠) ٢ ساعت دکترالدن ١٤٠١/١٠/٥ دوشنبه ٩

دیس فاژی و بیماری های بدخیم مری                                          ساعت (٨-١٠)                                                                                           ٢ ساعت دکترکباری ١٤٠١/١٠/٧ چهارشنبه  ١٠

٢ ساعت بیماریهای پپتیک معده و دوازدهم                                        ساعت (١٢-١٤)                                      دکترشقاقی ١٤٠١/١٠/٧ چهارشنبه  ١١

یرقان انسدادی                                                                            ساعت (١٠-٨) ٢ ساعت دکترالدن ١٤٠١/١٠/٨ پنج شنبه  ١٢

ساعت (١٢-١٤) اداره آب ، الکترولیت و اسید و باز در بیماران جراحی ٢ ساعت دکتر جعفری ١٤٠١/١٠/٨ پنج شنبه 

شکایات شایع آنورکتال ( درد و خارش مقعد) اختالل دفع مدفوع و لنگش پا و 

بیماری های جراحی مقعد رکتوم                                       ساعت (٨-١٠)                                       
٢ ساعت دکترمقیمی

١٤٠١/١٠/١١
یکشنبه  ١٣

ساعت (١٢-١٠)                                                                                سوختگی ٢ ساعت دکترمقیمی ١٤٠١/١٠/١١ یکشنبه 

٢ ساعت تروما ی عروق شامل ترومای                                           ساعت (١٠-١٢)                                                         دکترمنانی ١٤٠١/١٠/١٢ دوشنبه  ١٤

فتق های جدار شکم و کشاله ران                                                 ساعت (٨-١٠) ٢ ساعت دکترالدن ١٤٠١/١٠/١٣ سه شنبه  ١٥

مراقبت های حاد جراحی                                                              ساعت (١٢-١٤)                                                                                                               ٢ ساعت  دکتر جعفری ١٤٠١/١٠/١٣ سه شنبه 

پلورال افیوژن و تروبای قفسه سینه                                       ساعت (٨-١٠)                                                           ٢ ساعت دکترکباری ١٤٠١/١٠/١٤ چهارشنبه ١٦

بیماریهای بدخیم پستان                                                        ساعت (١٢-١٤)                                                                                                               ٢ ساعت دکترشقاقی ١٤٠١/١٠/١٤ چهارشنبه  ١٧

لنفادنوپاتی نواحی گردن، آگزیال  و کشاله ران                          ساعت (١٠-١٢) ٢ ساعت دکترطوبایی ١٤٠١/١٠/١٥ پنج شنبه  ١٨

ترومای ماژر ( اداره مصدوم براساس آموزه های ATLS)            ساعت (١٢-١٤)                                                                                                               ٢ ساعت دکتر جعفری ١٤٠١/١٠/١٥ پنج شنبه 

بـرنامـــه واحــد تئـــوري جراحـي عمومـي دانشجـــويان پزشكي درنيمــه 
دوم - دوره اول سال ۱۴۰۱



بیماریهای  مجاری صفراوی با تاکید بر بیماریهای ناشی از سنگ کیسه صفرا  

ساعت (١٠-٨) ٢ساعت         دکترمقیمی

١٤٠١/١٠/١٨ یکشنبه

١٩

٢ ساعت                                                                                       ساعت (١٠-١٢)                                        دکترمقیمی ١٤٠١/١٠/١٨ یکشنیه ٢٠

درد مزمن اندام تحتانی با توجه به مشکالت عروقی                    ساعت (١٠-١٢) ٢ ساعت دکترمنانی ١٤٠١/١٠/١٩ دوشنبه  ٢١

اداره زخم ها و ترمیم زخم                                                      ساعت (١٣-١٥)                                                                                 ٢ ساعت دکترنجات حسینی ١٤٠١/١٠/١٩ دوشنبه  ٢٢

٢ ساعت درد های حاد و مزمن شکم                                                ساعت (١٢-١٤)                                        دکترجعفری ١٤٠١/١٠/٢٠ سه شنبه ٢٣

٢ ساعت بیماری های بدخیم تروئید                                               ساعت (١٠-١٢)                                       دکترشقاقی ١٤٠١/١٠/٢١ چهارشنبه ٢٤

سوختگی                                                                               ساعت (٨-١٠) ٢ ساعت دکترمقیمی
١٤٠١/٣/٢٦ پنجشنبه

٢٥

آپاندیست حاد                                                                     ساعت (١٠-١٢)         ٢ ساعت دکترمقیمی
١٤٠١/٣/٢٦ پنجشنبه

٢٦

بیماریهای بدخیم روده بزرگ                                                        ساعت (١٠-١٢) ٢ ساعت دکترمقیمی ١٤٠١/٣/٢٩ یکشنبه ٢٧

                                                                                                   

                                                                                                                  دکتر محمد حسین مقیمی

                                                                                                                       مدیرگروه جراحی عمومی                                                                       

توضیحات:
اساتید محترم لطفا به شماره های ثبت شده جواب دهید چون جهت هماهنگی کالسها میباشد توسط آموزش دانشکده با تشکر از 

زحمات تمامی اساتید محترم جراحی. 
دانشکده پزشکی طبقه همکف دست چپ انتهای سالن (سالن ابن سینا)

 ١- ٠٩٠٥٥٧٥٨٠٨٨           خانم رستمی                                                   

٢- ٠٩١٩١٤٢٠٧٥٨              خانم مرادی

                                   




