
 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

 69-69 سال تحصیلی:      اول:  نیمسال           اول:  ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه
 آقبی سلیوی-اًگل شٌبسی ٍ قبرچ شٌبسی

 (6کالط)-ٍاحذ 1
 

 پزٍیشیخبًن -اصَل ٍ فٌَى پزستبری

 (9کالط)-عولی( 1-تئَری1ٍاحذ) 2

 یدکتز هظفز-یویَشیث

 (یعول5/0-یتئَر 5/1ٍاحذ) 2

 (9کالط)

 (9کالط) -ٍاحذ 3-دکتز شبُ ٍیسی-تئَری(فیشیَلَصی)  یکشنبه

 دکتز جَاًوزدی -آًبتَهی)عوَهی(

 (9عولی(کالط) 5/0-تئَری 5/1ٍاحذ) 2

 ّفتِ اٍل 8

 خبًن قَُْ ای-سثبى اًگلیسی

 ّفتِ دٍم 8 -(9کالط)-ٍاحذ 3

  دوشنبه

 ثبفت شٌبسی ٍ آًبتَهی)عولی(

یک ّفتِ -(9کالط )-دکتز جَاًوزدی 

 درهیبى

  

 سه شنبه
 دکتز جَاًوزدی-شٌبسیثبفت 

 (9کالط)-عولی( 5/0-تئَری 5/1ٍاحذ) 2

 گزٍُ هعبرف -(1اًذیشِ اسالهی)

 (9کالط) –ٍاحذ 2 
 خبًن قَُْ ای -سثبى اًگلیسی عوَهی

 (9کالط)-ٍاحذ 3
 

 چهارشنبه
 دکتز قوزی-هیکزٍة شٌبسی

 (8-11سبعت ) -(9کالط)-ٍاحذ عولی( 1-تئَری2ٍاحذ) 3

 جَاًوزدیدکتز  -آًبتَهی)عوَهی(

 (9عولی(کالط) 5/0-تئَری 5/1ٍاحذ) 2

 ّفتِ دٍم 8

 

 

  

 برناهه هفتگي 

 "هاهایي "  پیوسته اسيـــــکارشن  

 

 اصالحیه



 

 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 69-69 سال تحصیلی:   اول:  نیمسال   سوم:  ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه

 کــــبرآهَسی

 
 )سى ٍ خبًَادُ(-رٍاًشٌبسی عوَهی

 (6کالط)-ٍاحذ 2-آقبی رحوتی

 یکشنبه
 خبًن ایشدی-اپیذهیَلَصی

 (6کالط) -ٍاحذ 2

 خبًن تکلَ -کبهپیَتز

 (6کالط)-ٍاحذ 1

 دوشنبه
 خَاّزاى -(1)تزثیت ثذًی

 سبلي فجز 
 

 سه شنبه
 دکتز هْزثبى-سثبى تخصصی

 (6کالط)-ٍاحذ 2

  (1فیشیَپبتَلَصی ٍ ثیوبیْبی داخلی)

 (6کالط)-ٍاحذ 3-دکتز ثخشی

 خبًن ثبختِ -(1ثبرداری  ٍسایوبى)

 (2-4سبعت)-(6کالط) -ٍاحذ 2

 

 

 چهارشنبه
 سادُدکتز عجبسی  -آسیت شٌبسی

( 6کالط)-عولی( 5/0-تئَری 5/0ٍاحذ) 1

 گزٍُ اٍل

 گزٍُ هعبرف -(2اًذیشِ اسالهی)

 (6کالط)-ٍاحذ 2

 یذیدکتز جوش -(1)یعوَه یدارٍشٌبس

 (12-14سبعت)-(6کالط)-ٍاحذ 2

 دکتز عجبسی سادُ -آسیت شٌبسی 

( 6کالط)-عولی( 5/0-تئَری 5/0ٍاحذ) 1

 (13-15سبعت ) -گزٍُ دٍم

 

  

 برناهه هفتگي 

 "هاهایي "  پیوسته کارشنـــــاسي  

 

 اصالحیه



 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

 69-69 سال تحصیلی:   اول:  نیمسال  پنجم:  ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  هفتهایام 

 شنبه
 گزٍُ هعبرف -اًقالة اسالهی ایزاى

 (11کالط) -ٍاحذ 2

اصَل تغذیِ ٍ تغذیِ هبدر ٍ کَدک  

 (11کالط) -ٍاحذ 2-رٍشي پَر

 دکتز حیذرپَر-ثیوبریْبی سًبى

 (11کالط) -ٍاحذ 3

 خبًن پزٍیشی -(3ثبرداری سایوبى)

 (11کالط) -ٍاحذ 2

 یکشنبه

 ثیوبریْبی داخلی جزاحی در ثبرداری

 (11کالط) -ٍاحذ 5/0-دکتز ثخشی
 گزٍُ هعبرف -تبریخ اهبهت

 (11کالط) -ٍاحذ 2

 دکتز حیذرپَر-ثیوبریْبی سًبى

 ّفتِ اٍل 8-(11کالط)-ٍاحذ 3

هذیزیت ٍ ارتقبء کیفیت در ثْذاشت هبدرٍ  

-( خبًن ثبخت5ِکَدک ٍ ثبرٍری) ثْذاشت 

 ثعذ اس اتوبم کالط دکتز ثخشی(11)کالط -ٍاحذ 1

 دکتز داٍری ًضاد-اصَل رٍاًپششکی در هبهبیی

 (13-15سبعت ) -(11کالط)-ٍاحذ 1

 دوشنبه

 کــــبرآهَسی کــــبرآهَسی
 سه شنبه

 چهارشنبه

 

 جهت هواهنگي با اساتید هحترم:نده کالس نوایقابل توجه 

  * استاد هربوطه هتعاقبا اعالم هي گرددواحد *   1فیزیوپاتولوژی وبیواریهای جراحي 

 هتعاقبا اعالم هي گرددواحد*  1/1خانن باخته* * بیواریهای داخلي جراحي در بارداری 

 

 

  

 برناهه هفتگي 

 "هاهایي "  پیوسته کارشنـــــاسي  

 

 اصالحیه



 

 

 

 

 
 

 
                               

 69-69 سال تحصیلی:   اول:  نیمسال   هفتم:  ترم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه

 کــــبرآهَسی

  

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

 

 

 برناهه هفتگي 

 "هاهایي "  پیوسته کارشنـــــاسي  

 


