
 

  0411-0410سال تحصيلي  دومگروه پزشكي در نيمسال  3برنامه آموزشي دوره مقدمات باليني  

 ژنتيک پزشكي آمار پزشكي

اصول و مباني 

مدیریت خطر در 

 حوادث و بالیا

مقدمات بيماریهای 

 کودکان

مقدمات بيماری های 

 عفوني

مقدمات بيماری های 

 جراحي

مقدمات بيماری های 

 کليه

معاینه شرح حال و 

و  2و  0 فيزیكي

 2و  0کارآموزی 

 استاد/روز هفته/تاریخ

 8-00سه شنبه

 دکتر سليماني

 استاد/روز هفته/تاریخ

 یكشنبه

01:31-8:31 

 کرمانيدکتر 

 

/ روز هفته/تاریخ

 استاد

 00:31-03یكشنبه 

 دکتر مدني

 استاد/روز هفته/تاریخ

 8-02دوشنبه 

 جزایریدکتر 

 استاد/ روز هفته/تاریخ

چهارشنبه : مقدمات

04:0:-02:0: 

 دکتر دانشمند

: 3فارماکولوژی 

 01-02چهارشنبه 

 دکتر زندی

 استاد/روز هفته/تاریخ

زمان ثابت : مقدمات

دکتر  8 – 02چهارشنبه 

، سایر زمان ها  دولتشاهي

 وابسته به تایم آزاد اساتيد

-03پنجشنبه : 3پاتولوژی

00:31 

 استاد/روز هفته/تاریخ

زمان کالس : مقدمات

آزاد  زمانوابسته به 

 اساتيد

پنجشنبه  :3پاتولوژی 

03-00:31 

 استاد/روز هفته/تاریخ

 8-03دوشنبه و سه شنبه 

 جزایری و دکتر  دکتر

 غضنفرپور

ند
سف

ا
 

 سه شنبه /71

 سه شنبه/42
 دوشنبه/ 42 يكشنبه/ 44 يكشنبه/ 44

 /مقدمات/چهارشنبه/71

دكتر دانشمند 

 /مقدمات/چهارشنبه/42

 دكتر دانشمند

صلواتی دكتر /پاتو/پنجشنبه/71

 صلواتیدكتر /پاتو/پنجشنبه/42
  

ن
دی

ور
فر

 

 سه شنبه /72

 سه شنبه/ 42

 سه شنبه/ 23

 يكشنبه/ 72
 يكشنبه/ 47
 يكشنبه/ 41

 يكشنبه/ 72
 يكشنبه/ 47
 يكشنبه/ 41

 دوشنبه/ 72
 دوشنبه/44

 دوشنبه/41

 

/ مقدمات/چهارشنبه/71

 دكتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/42

دكتر دانشمند 

/ مقدمات/چهارشنبه/27

 دكتر دانشمند

دكتر /پاتو/پنجشنبه /71

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه /42

 صلواتی

  

ت
هش

دیب
ار

 

 سه شنبه/2

 

 02:  امتحان درس

سه /ارديبهشت

 دکتر سلیمانی/ شنبه

 يكشنبه/ 2
 يكشنبه/ 77
 يكشنبه/ 71
 يكشنبه/ 42

 يكشنبه/ 2
 يكشنبه/ 77
 يكشنبه/ 71
 يكشنبه/ 42

 دوشنبه/ 2
 دوشنبه/ 71

/ مقدمات/چهارشنبه/1

 دكتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/72

دكتر دانشمند 

/ مقدمات/چهارشنبه/47

 دكتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/41

 دكتر دانشمند

 

 صلواتیدكتر /پاتو/پنجشنبه /7

 دكتر صلواتی/پاتو/ پنجشنبه/ 1

 

 51: امتحان درس

/پاتو/پنجشنبه/ارديبهشت

 دکتر صلواتی

 

دكتر /مقدمات/شنبه/71

 دولتشاهی

دكتر /پاتو/ پنجشنبه/ 44

 صلواتی

دكتر /پاتو /پنجشنبه/ 41

 صلواتی

 سه شنبه/43

 دوشنبه/42

 سه شنبه/ 41



 

دكتر /فارما/چهارشنبه/41

 زندی

دكتر /مقدمات/شنبه/42

 دولتشاهی

دكتر /مقدمات/شنبه/27

 دولتشاهی

اد
رد

خ
 

 
 

 يكشنبه/ 7
 يكشنبه/ 1

 يكشنبه/ 44

 يكشنبه/41

 جبرانی/-
 جبرانی/-

 يكشنبه/ 7
 يكشنبه/ 1

 يكشنبه/ 44

 يكشنبه/ 41

 0 :  امتحان درس

دکتر /دوشنبه/خرداد

 جزايری

/ مقدمات/چهارشنبه/2

 دكتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/77

 دكتر دانشمند

/ مقدمات/چهارشنبه/71

 دكتر دانشمند

 

دكتر /فارما/چهارشنبه/2

 زندی

دكتر /فارما/چهارشنبه/77

 زندی

دكتر /فارما/چهارشنبه/71

 زندی

دكتر /فارما/چهارشنبه/42

 زندی

دكتر /مقدمات/شنبه/1

 دولتشاهی

 گروه ارولوژی/مقدمات/-

 گروه ارولوژی/مقدمات/-

 گروه ارتوپدی/مقدمات/-

 گروه ارتوپدی/مقدمات/-

 گروه اتاق عمل/كارگاه-

 گروه اتاق عمل/كارگاه-

 گروه اتاق عمل/كارگاه-

 

 

دكتر /پاتو/پنجشنبه/74

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه /71

 صلواتی

دكتر /پاتو/ پنجشنبه/ 42

 صلواتی

 دوشنبه/4

 سه شنبه/ 2

 دوشنبه/1

 سه شنبه/ 73

 دوشنبه/72

 سه شنبه/ 71

 دوشنبه/42

 سه شنبه/42

 دوشنبه/23

 سه شنبه/27

 

ير
ت

  

 50:  امتحان درس

دکتر /يكشنبه/تیر

 کرمانی

 يكشنبه/ 2
 يكشنبه/ 74
 يكشنبه/ 42

 جبرانی/-

 جبرانی/-

 

 5: امتحان درس

مقدمات/چهارشنبه/تیر

 دکتر دانشمند/

 

 8 :امتحان درس

فارماکو/چهارشنبه/تیر

 دکتر زندی/لوژی

 02: امتحان درس

دکتر /مقدمات/يكشنبه/تیر

 دولتشاهی 

دكتر /پاتو/پنجشنبه /4

 صلواتی

دكتر /پاتو/پنجشنبه /1

 صلواتی

 

 52: امتحان درس

دکتر /پاتو/يكشنبه/تیر

 صلواتی

 

 تیر 58: شروع دوره
 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 دوشنبه /2

 سه شنبه/1

 دوشنبه/72

 سه شنبه/ 72

 دوشنبه/43

 سه شنبه/ 47

 سه شنبه/41

 

 

 

 

 



 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

 مقدمات-

اد
رد

م
 

  

 58: امتحان درس

/ سه شنبه/مرداد

 دکتر مدنی

   
 

 

/ مرداد 52:  امتحان درس

دکتر جزايری و /دوشنبه

 دکتر غضنفرپور

ر 
یو

هر
ش

 

      

 5: امتحان درس

سه /شهريور

 مقدمات/شنبه

 

 


