
 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

 

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

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه

 کـــبرآهَسی

 آقبی رحوتی-ٍ اجتوبعی رٍاًشٌبعی فزدی

 (1کالط)-ٍاحذ 2 
 

 یکشنبه
عولی( 75/0-تئَری25/1)ٍاحذ2-خبًن اعوعیلی ًٍذ -اصَل هْبرتْبی پزعتبری

 2-6عبعت -(1کالط)

 دوشنبه
 دکتز قوزی -هیکزٍة شٌبعی

 (2کالط)-عولی( 5/0تئَری،  1ٍاحذ)5/1

دکتز -ٍ ثبفت شٌبعی عوَهیآًبتَهی 

 (1کالط)-یک ّفتِ درهیبى-جَاًوزدی

 دکتز حق ًظزی-ثیَشیوی

 (1کالط)- عولی( 5/0-تئَری 1ٍاحذ) 5/1
 

 سه شنبه
 دکتز شبُ ٍیغی -فیشیَلَصی

 (1کالط)- عولی( 5/0تئَری، 5/2ٍاحذ) 3

 ٍاحذ 2-خَاّزاى-(1اًذیشِ اعالهی)

عولی( 75/0-تئَری25/1)ٍاحذ2-خبًن کزیوی -اصَل هْبرتْبی پزعتبری (1کالط)-پزعتبریهشتزک ثب دٍم 

 ٍاحذ 2-ثزادراى-(1اًذیشِ اعالهی) ّفتِ اٍل پزاتیک 8-2-6عبعت -(1کالط)

 (2کالط)-هشتزک ثب دٍم پزعتبری

 چهارشنبه
 دکتز جَاًوزدی -آًبتَهی عوَهی عبلي فجز-خَاّزاى-(1تزثیت ثذًی)

 (1کالط)- (عولی5/0-تئَری 5/1ٍاحذ) 2

 دکتز شبُ ٍیغی -فیشیَلَصی

 (1کالط)- عولی( 5/0تئَری، 5/2ٍاحذ) 3
 

 عبلي شْذا-ثزادراى-(1تزثیت ثذًی)

 

  

 بزنامه هفتگي 

 "اریـــــپزست " اسي ـــــکارشن  



 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

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

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه

 کـــبرآهَسی

  عبلي فجز -خَاّزاى -(2تزثیت ثذًی)

 عبلي شْذا -ثزادراى -(2تزثیت ثذًی) یکشنبه
IT- گزٍُ اٍل -دکتز خبتًَی 

 (2کالط)

 دوشنبه
 آقبی علیوی-اًگل شٌبعی

 (2کالط)-عولی( 5/0 -تئَری 1ٍاحذ) 5/1

 آقبی خشبی -هفبّین پبیِ پزعتبری

 (2کالط) -ٍاحذ 2

 –ٍاحذ  1-دکتز جوشیذی-دارٍشٌبعی 

 گزٍُ دٍم -دکتز خبتًَی -IT ّفتِ اٍل 8 –( 8کالط)

 دکتز حغیي سادُ-دارٍشٌبعی (1کالط)

 ّفتِ دٍم 8 –( 8کالط) –ٍاحذ  1

 سه شنبه
 ثبثبًضاد آقبی-اپیذهیَلَصی ٍ هجبرسُ ثب ثیوبریْب

 (2کالط ) -ٍاحذ 1

 ٍاحذ 2-خَاّزاى-(1اًذیشِ اعالهی)

 ٍاحذ5/0 -جلیلیبىدکتز  -صًتیک  (1کالط)-هشتزک ثب اٍل پزعتبری

 ّفتِ اٍل 8 -(2کالط)
 

 ٍاحذ 2-ثزادراى-(1اًذیشِ اعالهی)

 (5کالط)-هشتزک ثب اٍل پزعتبری

 چهارشنبه
 آقبی پَرهٌذ-ایوٌی شٌبعی

 (2کالط)-ٍاحذ 5/1

-آقبی رشیذی-تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی

 (2کالط) –ٍاحذ  5/1

 پزعتبری ثْذاشت هبدرٍ ًَساد

 (8کالط) -ٍاحذ 25/2-خبًن هٌتی
 

 

 

 

 بزنامه هفتگي 

 "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   
 اصالحیه



 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

 

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

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه
 ٍ خبًَادُ فزدپزعتبری عالهت 

 (2کالط)-ٍاحذ  5/1-خبًن جعفزی

 آقبی رضبیی-ارتَپذی

  ّفتِ اٍل 8 –(2کالط)-ٍاحذ  1

دکتز رعتن -رٍػ تحقیق هقذهبتی

اٍل گزٍُ -دکتز رعتن جاللی -IT (2کالط)-ٍاحذ 5/1-جاللی

خبًن -پزعتبری اختالالت هبدرٍ ًَساد (2کالط)

 جلغِ 2-(2کالط)-ٍاحذ 25/0-تیوبرُ

IT-ٍاحذ 1-دکتز رعتن جاللی-

 گزٍُ اٍل -(2کالط)

 (2کالط)-ٍاحذ 1-دکتز عبالری -آهبر یکشنبه

 خبًن تیوبرُ -کَدک عبلن

عولی(  5/0-تئَری 5/1)ٍاحذ 2

 (2کالط)

 خبًن فزجی -گَارػ ٍ تغذیِ

 (2کالط)-ٍاحذ 5/1
 پزعتبری در  اختالالت هبدرٍ ًَساد

 (2کالط)-ٍاحذ 75/1-خبًن خلیلی 
 پزعتبری در  اختالالت هبدرٍ ًَساد

ثعذ اس  -(2کالط)-ٍاحذ 75/1-خبًن خلیلی 

 اتوبم درط خبًن فزجی

   دوشنبه
 آقبی پَرهٌذ-ایوٌی شٌبعی

 (2کالط)-عولی(  5/0-تئَری 1ٍاحذ) 5/1

 -ٍاحذ 5/0-جلیلیبىدکتز -صًتیک

 (2کالط)

 سه شنبه

 کـــبرآهَسی

 ٍاحذ 2-خَاّزاى-(2اًذیشِ اعالهی)

 (2کالط)-هشتزک ثب چْبرم پزعتبری
 

 ٍاحذ 2-ثزادراى-(2اًذیشِ اعالهی)

 (11کالط)-هشتزک ثب چْبرم پزعتبری

 چهارشنبه
 -ٍاحذ 5/0-خبًن کزیوی -آة ٍ الکتزٍلیت

 ( 2کالط)-ّفتِ اٍل 8
 

 

 بزنامه هفتگي 

 اصالحیه "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   



 

 

 
 

 
                     

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

 

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه

 خبًن تیوبرُ -پزعتبری ثیوبریْبی کَدکبى

-خبًن تیوبرُ-پزعتبری ثیوبریْبی کَدکبى ّفتِ اٍل 8 -(8کالط)-ٍاحذ 1

 (8کالط)-ٍاحذ  3

 ٍاحذ 75/0-خبًن اعوعیلی ًٍذ-تٌفظ

  ّفتِ اٍل 8-(8کالط)
 

( 8کالط)-ٍاحذ75/0 -آقبی رضبیی-ارٍلَصی

 ّفتِ دٍم 8

 -آقبی رضبیی-صًیکَلَصی ثزادراى

 ّفتِ دٍم 8-(8کالط)-ٍاحذ 5/0

 یکشنبه
 آقبی شْزعتبًی -ادثیبت فبرعی  عبلي فجز-خَاّزاى –( 2تزثیت ثذًی)

 (7کالط)-ٍاحذ 3

-ٍاحذ 5/0-خبًن قجبدی -صًیکَلَصی خَاّزاى

 جلغِ دٍم  4 -(11کالط)

  عبلي شْذا -ثزادراى –( 2تزثیت ثذًی)
 (11کالط)-ٍاحذ 1-خبًن قجبدی-قلت

 ّفتِ دٍم 8 

 دوشنبه

 کـــبرآهَسی

 آقبی رحوتی-پزعتبری ثْذاشت رٍاى

 ّفتِ اٍل  8 -(11کالط) -ٍاحذ 1
 

-ٍاحذ1 آقبی خبلذی-پزعتبری ثْذاشت رٍاى

 ّفتِ دٍم 8 -(11کالط)

 سه شنبه

 ٍاحذ 2-خَاّزاى-(2اًذیشِ اعالهی)

 خبًن جعفزی -پزعتبری عالهت جبهعِ هشتزک ثب عَم پزعتبری -(2کالط)

 ٍاحذ 2-ثزادراى-(2اًذیشِ اعالهی) (8کالط ) -ٍاحذ 5/1

 هشتزک ثب عَم پزعتبری-(11کالط)

   چهارشنبه

 .ب.ح( بزادران.پ3)–پ.پ.م( 3)–.پ.ع( 4)  –.پ( 3مشتزک با ) -(2انذیشه اسالمي )

 

 

 

 بزنامه هفتگي 

 اصالحیه "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   



 

 
 

 
                     

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

 

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه
-خبًن تیوبرُ-(2)بىکَدکپزعتبری 

 ّفتِ دٍم 8 -(1ٍاحذ کالط) 1

 خَاّزاى-اًقالة اعالهی ایزاى

 (1کالط) –ٍاحذ  2
  

 یکشنبه
 2  خبًن تیوبرُ -2پزعتبری کَدکبى

 (1کالط) -ٍاحذ

 
 خبًن قَُْ ای-سثبى اًگلیغی

 ّفتِ اٍل 8 -(8کالط) -ٍاحذ 3

هشتزک ثب  ٍاحذ 2-خَاّزاى-تبریخ اهبهت

 (8کالط)-ششن پزعتبری

 ٍاحذ 25/1-آقبی رضبیی -اعصبة

 ّفتِ دٍم 8-(1کالط) 
 

  ٍاحذ 2-ثزادراى-تبریخ اهبهت

 (5کالط)-هشتزک ثب ششن پزعتبری

 دوشنبه

 کـــبرآهَسی

 خبًن فزجی -عت ٍ عَختگیَپ

 ّفتِ اٍل 8-( 5کالط) -ٍاحذ 75/0
 

 ٍاحذ 75/0-خبًن اعوعیلی ًٍذ –ENTٍ چشن 

 ّفتِ دٍم  8 -(5کالط)

 سه شنبه

 دکتز اهیز جاللی -2ثْذاشت رٍاىپزعتبری 

 خبًن قَُْ ای-سثبى اًگلیغی ّفتِ اٍل8 -(8کالط)  ٍاحذ1 

 آقبی خبلذی -2ثْذاشت رٍاىپزعتبری  (8کالط) -ٍاحذ3 

 ّفتِ دٍم 8-(8کالط) -ٍاحذ 1

 چهارشنبه
 خبًن کزیوی-خَى

 ّفتِ دٍم 8-(2کالط)-ٍاحذ 1

 خبًن جعفزی -3پزعتبری ثْذاشت جبهعِ

 ّفتِ اٍل 8-(1کالط)-ٍاحذ 1

 رکالس همشمان در دانشکذه بهذاشت اخذ نماینذ..پ( درس انقالب اسالمي د5ان پسز)دانشجوی

 آقای دکتز شمسي هماهنگ کننذ. –نماینذه با استاد مزبوطه  -واحذ 25/0 -توانبخشي

 

 بزنامه هفتگي 

 اصالحیه "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   



 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

 

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

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه

 کـــبرآهَسی

CCU- ٍاحذ 25/1 -آقبی رضبیی-

 (5کالط)

ICU- خبًن اعوعیلی ًٍذ 

 ّفتِ اٍل 8 -(5کالط)-ٍاحذ 1 

 یکشنبه
 فَریتْبپزعتبری در ثحزاى ٍ 

  (5کالط)-ٍاحذ 5/1-خبًن قجبدی

 ٍاحذ 2-خَاّزاى-تبریخ اهبهت

 (8کالط)-پزعتبری پٌجنهشتزک ثب 

 ٍاحذ 2 -ثزادراى-تبریخ اهبهت

 (5کالط)-پزعتبری پٌجنهشتزک ثب 

 دوشنبه
 خبًن فزجی-دیبلیش

 ّفتِ دٍم 8 -(6کالط)-ٍاحذ 75/0
 

 سه شنبه
 اصَل هذیزیت خذهبت پزعتبری

 (5کالط )-ٍاحذ 2-خبًن جعفزی
 

 چهارشنبه
 دکتز هْزثبى-سثبى تخصصی

 (5کالط) -ٍاحذ 2

 ثزادراى-اًقالة اعالهی ایزاى

 (1کالط)-ٍاحذ 2

 خَاّزاى-اًقالة اعالهی ایزاى

 (5کالط) -ٍاحذ 2 

 .ن.ع( بزادران2.پ.ع( )5انقالب اسالمي ایزان مشتزک با )

 هماهنگ کننذ. آسادیآقای  –نماینذه با استاد مزبوطه  -واحذ 5/0 -فوریتها

 بزنامه هفتگي 

 "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   



 

 
 

 
                     

 
                                                                                                                     

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

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه

 کـــبرآهَسی
 یکشنبه

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

 

  

 بزنامه هفتگي 

 "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   



 

 

 
 

 
                     

                                                                                                                     

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

 16-18  14-16   15/10-15/12   15/8-15/10  ایام هفته

 شنبه

 برآهَسیـــک
 یکشنبه

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

 

 

 

 بزنامه هفتگي 

 "اریـــــپزست " کارشنـــــاسي   


