
 

  1400-1401 گريٌ پسشكي در ويمسال ايل سال تحصيلي 3بروامٍ آمًزشي ديرٌ مقدمات باليىي  

 شوتيک پسشكي آمار پسشكي

اصًل ي مباوي 

مدیریت خطر در 

 حًادث ي بالیا

مقدمات بيماریُای 

 کًدکان

مقدمات بيماری َای 

 عفًوي

مقدمات بيماری َای 

 جراحي

مقدمات بيماری َای 

 کليٍ

شرح حال ي معایىٍ 

 ي 2 ي 1فيسیكي 

 2 ي 1کارآمًزی 

 استاد/ريز َفتٍ/تاریخ

 10:30-12چُارشىبٍ 

 دکتر سليماوي

 استاد/ريز َفتٍ/تاریخ

 چُارشىبٍ

10-8 

 دکتر کرماوي

 

/ ريز َفتٍ/تاریخ

 استاد

 8:30-10یكشىبٍ 

 دکتر مدوي

 استاد/ريز َفتٍ/تاریخ

 8-12ديشىبٍ 

 دکتر جسایری

 استاد/ ريز َفتٍ/تاریخ

چُارشىبٍ : مقدمات

14:15-12:15 

 دکتر داوشمىد

: 3فارماکًلًشی 

-16:45چُارشىبٍ 

14:45 

 دکتر زودی

 استاد/ريز َفتٍ/تاریخ

 8-11شىبٍ : مقدمات

 دکتر ديلتشاَي

 پىجشىبٍ: 3پاتًلًشی

 دکتر 14:30-12:30

 صلًاتي

 استاد/ريز َفتٍ/تاریخ

 دکتر جمشيدی: مقدمات

زمان کالس يابستٍ بٍ تایم )

 (آزاد اساتيد

 پىجشىبٍ: 3پاتًلًشی 

 دکتر 14:30-12:30

 صلًاتي

 استاد/ريز َفتٍ/تاریخ

 8-13ديشىبٍ ي سٍ شىبٍ 

 دکتر غضىفرپًر

ُر
م

 

 چهارشنبه/7

  چهارشنبه/14

  چهارشنبه/21

  چهارشنبه/28

 چهارشنبه/7

  چهارشنبه/14

  چهارشنبه/21

  چهارشنبه/28

 يكشنبه/ 4

 يكشنبه/ 11

 يكشنبه/ 18

 يكشنبه/ 25

 دوشنبه/ 12
 دوشنبه/ 19
 دوشنبه/ 26

 /مقدمات/چهارشنبه/7

 دكتر دانشمند

د/مقدمات/چهارشنبه/14

 كتر دانشمند

د/مقدمات/چهارشنبه/21

 كتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/28

 دكتر دانشمند

 

 دكتر صلواتی/پاتو/پنجشنبه/8

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 22

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 29

 صلواتی

 

ن
آبا

 

 چهارشنبه/5

 چهارشنبه/12

 چهارشنبه/19

 چهارشنبه/26

 چهارشنبه/5

 چهارشنبه/12

 چهارشنبه/19

 چهارشنبه/26

 يكشنبه/ 9
 يكشنبه/ 16
 يكشنبه/ 23
 يكشنبه/ 30

 دوشنبه/ 3
 دوشنبه/10

 دوشنبه/17

 

:  امتحان درس

دک/ديشىبٍ/آبان24

 تر جسایری

/ مقدمات/چهارشنبه/5

 دكتر دانشمند

د/مقدمات/چهارشنبه/12

 كتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/19

 دكتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/26

 دكتر دانشمند

 

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 6

صلواتی  

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 13

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 20

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 27

 صلواتی

 



ذر
آ

 

 چهارشنبه/3

 چهارشنبه/10

 چهارشنبه/17

 چهارشنبه/24

 چهارشنبه/3

 چهارشنبه/10

 چهارشنبه/17

 چهارشنبه/24

 يكشنبه/ 7
 يكشنبه/ 14
 يكشنبه/ 21
 يكشنبه/ 28

 

/ مقدمات/چهارشنبه/3

 دكتر دانشمند

 

 11: امتحان درس

/مقدمات/پىجشىبٍ/آذر

 دكتر داوشمىد
 

دكتر /فارما/چهارشنبه/17

 زندی

دكتر /فارما/چهارشنبه/24

 زندی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 11

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 18

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 25

 صلواتی

 

 /  آذر4: امتحان درس

دكتر /پاتًلًشی/پىجشىبٍ

 صلًاتی

 

  آذر1: شريع ديرٌ
 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 

 25: امتحان درس

/ مقدمات/پىجشىبٍ/آذر

 دكتر جمشیدی

 

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/15

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/16

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/22

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/23

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/29

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/ 30

ی
د

 

:  امتحان درس

دكتر /پىجشىبٍ/دی2

 سلیماوی

 چهارشنبه/1

  چهارشنبه/8

  چهارشنبه/15

  چهارشنبه/22

 

 29:  امتحان درس

دكتر /چُارشىبٍ/دی

 كرماوی

 يكشنبه/ 5
 يكشنبه/ 12
 يكشنبه/ 19

 يكشنبه/ 26

 

 

 

 

دكتر /فارما/چهارشنبه/1

 زندی

دكتر /فارما/چهارشنبه/8

 زندی

دكتر /فارما/چهارشنبه/15

 زندی

 

 23: امتحان درس

فارماكًلً/پىجشىبٍ/دی

 دكتر زودی/شی

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 2

صلواتی  

دكتر /پاتو/پنجشنبه/ 9

 صلواتی

 

 / دی15: امتحان درس

/ پاتًلًشی/چُارشىبٍ

 دكتر صلًاتی
 
دكتر /مقدمات/شنبه/11

 دولتشاهی

دكتر /مقدمات/شنبه/18

 

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/6

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/ 7

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/13

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/ 14

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/20

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/ 21

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/27

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/28



 دولتشاهی

دكتر /مقدمات/شنبه/25

 دولتشاهی

 گروه ارولوژی/مقدمات-/

 گروه ارولوژی/مقدمات-/

 گروه ارتوپدی/مقدمات-/

ه
ُم

ب
 

  

 7:  امتحان درس

/ یکشىبٍ/بُمه

 دكتر مدوی

  

دكتر /مقدمات/شنبه/2

 دولتشاهی

 

/  بُمه16: امتحان درس

دكتر /مقدمات/چُارشىبٍ

 ديلتشاَی 
 

 

 

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/4

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/5

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/ 11

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/12

 دكتر غضنفرپور/دوشنبه/18

 دكتر غضنفرپور/سه شنبه/ 19

 

 25:  امتحان درس

دكتر /ديشىبٍ/بُمه

 غضىفرپًر

 


