
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 1 دارودرمانی جزوهفهرست 

 تعداد صفحات  نام استاد  عنوان  جلسه 
 4 سالم زاده جمشید  دکتر  کلیات دارو درمان و داروسازي بالینی  1
2 Drug Therapy Monitoring  8 
3 Hypertension  22 صحرایی زهرا دکتر 
آزمایشگاهی  درمانی، تفسیر تست های  -آنالیز دارو 4

 متداول 
 8 سالم زاده   جمشید دکتر 

 8 صحرایی دکتر زهرا  آنژین صدری 5

 15 دکتر زهرا صحرایی  سكته هاي قلبي  6
 8 دکتر محمد عباسی نظری مننژیت  7
پیشگیری آنتی   -اصول درمان بیماری های عفونی  8

 میکروبیال در جراحی 
 16 دکتر محمد سیستانی زاد 

 10 دکتر محمد عباسی نظری (AIDS) ایدز   9
 7 دکتر محمد سیستانی زاد  عفونت های شکمی  10
  بیماريهاي عفونی قابل انتقال از راه تماس جنسی  11

(STD ) 
 13 سالم زاده جمشید  دکتر 

 8 دکتر ماریا توکلی  اندوکاردیت  12
 5 سالم زاده جمشید  دکتر  داروهاي ضد انگل  13
 9 سالم زاده جمشید  دکتر  سل 14
 5 دکتر زهرا صحرایی  عفونت هاي ويروسي  15
16 Common Cold & Flu  6 
 14 سالم زاده   جمشید دکتر  پنومونی و برونشیت  17
 14 دکتر شادی ضیائی سلولیت  -استئومیلیت  18
19 UTI 9   فهیمیدکتر  عفونت مجراي ادراري 
 9 دکتر شادی ضیائی (عفونت های قارچی  )بخش اول  20
 14   فهیمی فانک دکتر  یا تشکیل لخته  ترومبوز  21
 13 دکتر  گیتی حاجبی  ( عفونت هاي انگلی )ناشی از تک یاخته ها  22
 14 دکتر شادی ضیائی ( 2عفونت های قارچی ) 23
 13 دکتر فانک فهیمی  نارسايي قلب  -ادامه ترومبوز  24
 10 دکتر فانک فهیمی  (HF)نارسايي قلبي   25
 18 سالم زاده جمشید  دکتر  1آریتمی  26
 8 سالم زاده جمشید  دکتر  2آریتمی  27
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 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 2ارودرمانی د جزوهفهرست 

 تعداد صفحات  نام استاد  عنوان  جلسه 
 12 دکتر شادی ضیائی ( ARF or AKRنارسایی حاد کلیه )  1
2 ARF Case Studies  9 ضیائی  شادی  دکتر 
 10 دکتر شادی ضیائی نارسایی مزمن کلیه  3
 15 دکتر شادی ضیائی و دیالیز CKDادامه   4
 7 دکتر ماریا توکلی  کلیات داروهای سرطانی  5
 10 دکتر ماریا توکلی  بدخیمی های خونی  6
 8 دکتر ماریا توکلی  ( 1تومور های توپر ) 7
8 Solid Tumor  5 دکتر ماریا توکلی 
 6 دکتر ماریا توکلی  درمانی/ عوارض ادامه شیمی  9
 8 دکتر محمد عباسی نظری سوء هاضمه و رفالکس  10
11 Peptic Ulcer Disease 9 دکتر محمد عباسی نظری 
 10 دکتر محمد عباسی نظری سیروز کبدی و صفراوی 12
 8 دکتر ماریا توکلی  اختالالت خونی ناشی از داروها  13
14 (IBS) & (IBD)  10 محمد عباسی نظریدکتر 
 10 دکتر ماریا توکلی  سردرد  15
16 Parkinson’s disease (PD) 16 دکتر شادی ضیائی 
17 Multiple Sclerosis (MS) 11 دکتر شادی ضیائی 
 9 دکتر محمد سیستانی زاد  آنمی  18
 18 دکتر  گیتی حاجبی  هپاتیت ویروسی  19
20 Osteoporosis  10 دکتر  گیتی حاجبی 
 9 دکتر محمد سیستانی زاد  آسم  21
 8 دکتر محمد سیستانی زاد  ادامه ی آسم  22
 9 دکتر محمد سیستانی زاد  تشنج و صرع 23
 9 سیستانی زاد  محمد  دکتر  ویژگی های داروهای ضد صرع  24
25 Fever & Common Pediatric Infections  16 دکتر زهرا صحرایی 
26 Geriatric dementias  9 محمد سیستانی زاد دکتر 
 5 دکتر فانک فهیمی  بارداری 27
28 Cerebrovascular Disorders (CVD)  12 سیستانی زاد  دکتر محمد 
29 COPD  13 دکتر فانک فهیمی 
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 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – 3ارودرمانی  د جزوهفهرست 

 تعداد صفحات  نام استاد  عنوان  جلسه 
 4 دکتر محمد عباسی نظری روماتولوژی/ استئوآرتریت  1
 10 دکتر محمد عباسی نظری آرتریت روماتوئید  2
 10 دکتر شادی ضیائی نقرس  3
 6 دکتر محمد عباسی نظری اختالالت تیروئیدی 4
 6 دکتر محمد عباسی نظری ( هایپرتیروئیدیسم) اختالالت تیروئیدی  5
6 Diabetes Mellitus  7 محمد عباسی نظریدکتر 
 5 دکتر محمد عباسی نظری ( 2دیابت ) 7
 8 دکتر محمد عباسی نظری اختالالت غده ی هیپوفیز  8
 15 دکتر  گیتی حاجبی  بیماری های زنان  9
 12 دکتر هادی اسماعیلی  آلوپشیا و هیرسوتیسم  10
 15 دکتر  گیتی حاجبی  داروهاي ضد بارداري  11
12 Generalized Anxiety Disorder (GAD)  10 دکتر  گیتی حاجبی 
 8 دکتر  گیتی حاجبی  اختالالت خواب  13
 7 دکتر زهرا صحرایی  اختالالت ناشی از آفتاب  14
 9 دکتر ماریا توکلی  ( MDDافسردگی )  15
 5 دکتر ماریا توکلی  اسکیزوفرنی  16
 7 دکتر ماریا توکلی  اختالل دوقطبی  17
 9 دکتر ماریا توکلی  ( OCD) وسواس 18
 8 دکتر ماریا توکلی  تهوع و استفراغ  19
 11 دکتر محمد سیستانی زاد  باز  -اختالالت اسید 20
 8 دکتر محمد سیستانی زاد  ( 1اختالالت آب و الکترولیت ) 21
 9 دکتر محمد سیستانی زاد  ( 2)  اختالالت الکترولیتی 22
 8 ماریا توکلی دکتر  درمان ناباروری 23
 15 دکتر جمشید سالم زاده  آکنه وولگاریس  24
 7 دکتر جمشید سالم زاده  گلوکوم  25
 10 دکتر جمشید سالم زاده  پسوریازیس و اگزما  26
 12 دکتر جمشید سالم زاده  هایپر لیپیدمی  27

27-app Appendix (27)  2 
 7 دکتر جمشید سالم زاده  زگیل، میخچه، گال  28

 250   جلسه  28
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