تشم  :اٍل

ایام هفته

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

8/51-51/51

وبسآهَصی

ثیَؿیوی -دوتش آل آلب1(1/5 -ت ./5-ع)

سٍاًـٌبػی فشدی ٍ اجتوبػیٍ 2 -احذ -آلبی سحوتی

دوتش فشٍغی

والع 2

تشثیت ثذًی( -)1خَاّشاى -فجش

هـتشن ثب 2پشػتبسی ثشادساى والع 2
تشثیت ثذًی( -)1ثشادساى-ؿْذا

اصَل هْبستْبی پشػتبسی./75
خبًن للی صادُ

پشاتیه

والع 2

اًذیـِ اػالهی()1
اصَل هْبستْبی پشػتبسی -خبًن وشیوی ./75(3/25 -ع2/5-ت)
2-6

اًذیـِ اػالهی(-)1خَاّشاى
دوتش وشهی

چهارشنبه

51-51
پشاتیه 2-4

یکشنبه

سه شنبه

51-58

اصَل هْبستْب – خبًن وشهی – خبًن للی صادُ

شنبه

دوشنبه

ػبل تحصیلی1397-1398 :

والع6

فیضیَلَطی -دوتش گَدیٌیٍ1/5 -احذ
والع 2

هیىشٍة ؿٌبػی -دوتش لوشی1(1/5-ت-
 ./5ع)

والع 2

فیضیَلَطیٍ1/5 -احذ

آًبتَهی ػوَهیٍ1/5-احذ تئَسی-دوتش ػتبسُ

آًبتَهی ػوَهی (ػولی)

دوتش گَدیٌی والع 2

جَاًوشدی والع2

ٍ0/5احذ -دوتش ػتبسُ جَاًوشدی

والع 2

تشم  :دٍم ًیوؼبل  :اٍل

ایام هفته

8/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51/51-51/51

51-58

51-51

پشػتبسی ثْذاؿت هبدسٍ ًَصادٍ 2/25( -احذ) - 2-5-خبًن خلیلی

شنبه

وبسآهَصی

والع 1

ثشسػی ٍضؼیت ػالهت ٍ 0/75-احذ -آلبی خـبی

یکشنبه

والع 1

اًذیـِ اػالهی-1هـتشن ثبتشم اٍل پیَػتِ هبهبیی-
دوتش ؿىشثیگی  -خَاّشاى

دوشنبه

اًذیـِ اػالهی-1هـتشن ثبتشم اٍل پشػتبسی-
ثشادساى – دوتش صبدلی

سه شنبه

والع 1

داسٍؿٌبػیٍ 2-احذ
دوتش جوـیذی والع 1

دوتش ػجذا ...صادُ

والع 1

والع 2

هفبّین پبیِ پشػتبسیٍ 2 -احذ
آلبی خـبی

اصَل اپیذهیَلَطی ٍ هجبسصُ ثب ثیوبسیْبٍ 1 -احذ

والع 1

اًگل ؿٌبػی ٍ لبسچ ؿٌبػی ٍ1/5احذ(1ت ./5-ع)
آلبی ػلیوی –دوتش هیىبئیلی والع 1

فشآیٌذ آهَصؽ ثِ ثیوبس ٍ 1 -احذ – دوتش جؼفشی

چهارشنبه

تغزیِ ٍ تغزیِ دسهبًیٍ 1/5-احذ
آلبی سؿیذی والع 1

 -پشػتبسی ثْذاؿت هبدس ٍ ًَصاد ٍ 0/25 -احذ – ًوبیٌذُ ّوبٌّگی ًوبیٌذ.

پشػتبسی ثْذاؿت هبدس ٍ ًَصاد – ٍ 0/25احذ-
دوتش ػجبػی – والع 1

تشم  :ػَم
ایام هفته

8/51-51/51

شنبه

آهبس حیبتیٍ1 -احذ(./5ت ./5ع)

ػبل تحصیلی1397-1398 :

ًیوؼبل  :اٍل
51/51-51/51

51-58

51-51

طًتیهٍ./5-احذ
اًذیـِ اػالهی(-)2هـتشن ثب تشم  4پشػتبسی
خَاّشاى – خبًن حؼیٌی

والع4

دوتش جلیلیبىّ8(-فتِ اٍل)
سٍؽ تحمیك همذهبتیٍ1/5-احذ(1ت./5ع)
دوتش ػجذی

والع 5
في آٍسی اطالػبت پشػتبسی ٍ 1احذ(./5ت ٍ./5احذ)

دوتش ػبالسی والع 8
اًذیـِ اػالهی(-)2هـتشن ثب تشم  4پشػتبسی
ثشادساى  -آلبی هلىیبى

یکشنبه

پشػتبسی اختالل هبدس ًٍَصاد()1/75
خبًن خلیلی

والع4

والع 5

استَپذی ّ 8فتِ اٍل ( ٍ1احذ)
تبسیخ ؿشٍع اص 1397/7/14
آلبی سضبیی

خبًن هٌْذع تىلَ

والع4

ػبلوٌذاى()1گَاسؽٍ 1/5-احذ( 12جلؼِ)
خبًن فشجی

والع 5

ایوٌَلَطی1-ت -خبًن ثیلَایِ  0/5 -ع-آلبی پَسهٌذ
والع 5

آة ٍ الىتشٍلیت (ّ 4 )0/5فتِ آخش سضبیی
پشػتبسی ػالهت فشد ٍ خبًَادٍُ 1/5-احذ

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

والع 5

دوتش جؼفشی

وبسآهَصی

وَدن ٍػبلن ( 1/5ت ./5ع)

والع 5

دوتش ػجبػی

پشػتبسی اختالت هبدس ًَصادٍ./25 -احذ(2جلؼِ) خبًن تیوبسُ
والع 5

والع 5

تشم :چْبسم
ایام هفته

8/51-51/51

شنبه

صثبى اًگلیؼیٍ2 -احذ

ًیوؼبل  :اٍل
51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :
51-58

51-51

طیٌىَلَطیٍ./5-احذ -ثشادساى
اًذیـِ اػالهی(-)2هـتشن ثب تشم  3پشػتبسی

آلبی ػجضٍاسی

خَاّشاى – خبًن حؼیٌی

والع4

والع4

ثشادساى -آلبی هلىیبى والع 5

آلبی ػجضٍاسی

اٍسٍلَطیٍ./75-احذ(ّ6فتِ دٍم)
آلبی سضبیی

والع4

والع4

پشػتبسی ثْذاؿت سٍاىٍ 2-احذ

یکشنبه

آلبی خبلذی (ٍ1احذ) -آلبی سحوتی(ٍ1احذ) والع4

ػبلوٌذاى(-)2تٌفغٍ./75احذّ8-فتِ اٍل تشم (6جلؼِ)

دوشنبه

چهارشنبه

خبًن وشیوی

والع4

صثبى اًگلیؼیٍ 1-احذ (ّ8فتِ دٍم)
اًذیـِ اػالهی(-)2هـتشن ثب تشم  3پشػتبسی

سه شنبه

طیٌىَلَطیٍ./5-احذ(ّ8فتِ اٍل) -خَاّشاى

دوتشػجذی

والع4

خبًن فشجی

وبسآهَصی

پشػتبسی ػالهت جبهؼٍِ 1/5-احذ
دوتش جؼفشی

والع4

پشػتبسی ثیوبسیْبی وَدوبى(ٍ3احذ) 2-5
خبًن تیوبسُ

للتٍ1 -احذ(ّ8فتِ اٍل)
خبًن لجبدی

والع4

والع4

والع4

تشم :پٌجن

ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51/51-51/51

51-51

51-58

تبسیخ اهبهت-هـتشن ثب دٍم ًبپیَػتِ هبهبیی خَاّشاى –
خَى ٍ 0/75احذ  6جلؼِ

شنبه

آلبی صجَسی والع8

ؿشٍع والع اص 1397/7/14

تبسیخ اهبهت-هـتشن ثب ؿـن پشػتبسی -ثشادساى

سضبیی  -والع

آلبی اػوبػیلی هْش والع2

صثبى اًگلیؼی ػوَهیٍ 2 -احذ
والع8

آلبی ػجضٍاسی

صثبى اًگلیؼی ػوَهیٍ 1 -احذ(ّ8فتِ اٍل)
والع8

تبسیخ اهبهت-هـتشن ثب ؿـن پشػتبسی -خَاّشاى
خبًن هلىی پَس والع 1
اًمالة اػالهی ایشاىٍ2-احذ هـتشن ثب ثْذاؿت

یکشنبه

خَاّش ٍ ثشادس
پشػتبسی ثیوبسیْبی سٍاى

دوشنبه

آلبی خبلذی(ٍ1احذ) -آلبی سحوتی(ٍ1احذ) والع8

سه شنبه

چهارشنبه

وبسآهَصی

ػبلوٌذاى(-)3پَػت ٍػَختگیٍ./5-احذ(4جلؼِ) ّ8فتِ
اٍل تشم
خبًن فشجی

والع8

اػصبة ٍ 1/25احذ ّفتِ  5ثِ ثؼذ – آلبی سضبیی

غذدٍ./5-احذ(ّ8فتِ دٍم) آلبی خـبی
چـن ٍ./5–ENTاحذ (ّ8فتِ اٍل)آلبی سضبیی
ػفًَیٍ./5-احذ(4جلؼِ) ّ8فتِ دٍم
خبًن لجبدی

والع8

اصَل هذیشیت خذهبت پشػتبسیٍ2 -احذ
دوتش جؼفشی

والع8

تشم :ؿـن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل
51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :
51-58

51-51

تبسیخ اهبهت-هـتشن ثب پٌجن پشػتبسی خَاّشاى
خبًن هلىی پَس والع 1

شنبه

تبسیخ اهبهت-هـتشن ثبپٌجن پشػتبسی -ثشادساى
آلبی اػوبػیلی هْش

والع 2
اًمالة اػالهیٍ2-احذ-خَاّشاى هـتشن ثب تشم ّفتن
پیَػتِ هبهبیی – خبًن ًظشی والع 4

یکشنبه

اًمالة اػالهیٍ2-احذ-ثشادساى هـتشن پیشاپضؿىی

دوشنبه
سه شنبه

وبسآهَصی

چهارشنبه
پنجشنبه
ً ىتِ ثؼیبس هْن :این برنامه فقط برای سال تحصیلی  8931-8931قابل اجرا می باشد و جهت ترم 6سال آینده  8931-8933قابل اجرا نمی باشد.

تشم ّ:فتن ًیوؼبل  :اٍل
ایام هفته

8/51-51/51

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :
51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

وبسآهَصی

51-58

تشم ّ:ـتن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل
51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :
51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

وبسآهَصی

51-58

تشم  :اٍل
ایام هفته

8/51-51/51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

صثبى ػوَهی اًگلیؼیٍ 1-احذ (ّ8فتِ اٍل)
آلبی ػجضٍاسی

والع 5

ػلَل ؿٌبػی ٍ ثبفت ؿٌبػیٍ2-احذ(1/5ت./5ع)
والع 5

ًیوؼبل  :اٍل

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51/51-51/51

51-58

51-51

صثبى ػوَهی اًگلیؼیٍ2 -احذ

اصَل ٍ فٌَى ٍ2-احذٍ1(-احذ تٍ1-احذع)

آلبی ػجضٍاسی  -والع6

خبًن پشٍیضی  -والع6

ثیَؿیویٍ2-احذ(1/5ت./5ع)
دوتش آل آلب  -والع 5

اًذیـِ اػالهی-1هـتشن ثب دٍم پشػتبسی خَاّشاى
دوتش ؿىشثیگی

والع1

ایوٌَلَطی (1/5ت./5 ،ع)
آلبی پَسهٌذ  -والع6

فیضیَلَطیٍ2-احذ –دوتشگَدیٌی

ػلَل ٍ ثبفت ؿٌبػی – دوتش جَاًوشدی

سٍاًـٌبػیٍ 2-احذ

والع 5

والع 5

دوتش فشٍغی  -والع 12

آًبتَهی ػوَهیٍ2 -احذ(1/5ت./5ع)

فیضیَلَطیٍ 1-احذ-دوتشگَدیٌی

دوتش سؿیذی  -والع 5

والع 5

تشم  :ػَم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51/51-51/51

شنبه
یکشنبه

51-51
تشثیت ثذًی(-)1ػبلي فجش

وبسآهَصی

ثبسداسی صایوبى(ٍ2-)1احذ
خبًن ثبختِ

والع6

چهارشنبه

اصَل اپیذهیَلَطی(ثْذاؿتٍ 2-)2احذ
دوتش فبطوِ حیذس پَس والع 2

وبهپیَتشٍ1-احذ(./5ت./5-ع) هٌْذع تىلَ
والع6

سٍاًـٌبػی ػوَهی-صى ٍ خبًَادٍُ 2 -احذ

دوشنبه
سه شنبه

51-58

دوتش خیشا ...صبدلی

آػیت ؿٌبػی ػوَهی ٍ اختصبصی ٍ1-احذ(./5ع./5-ت)

اًذیـِ اػالهی(ٍ2-)2احذ -دوتش وشهی

داسٍؿٌبػی ػوَهیٍ2-احذ -دوتش جوـیذی

والع6

والع 6

والع6

فیضیَپبتَ لَطی ٍ ثیوبسی ّبی داخلی ( 8/30 – )1تب  - 11/30دوتش پشػتَ ًبظوی – والع 4

والع 6

تشم  :پٌجن
ایام هفته

8/51-51/51

شنبه

ثیوبسیْبی صًبى ٍ ًبثبسٍسیٍ1/5-احذ
دوتشحیذسپَس والع2

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51
تبسیخ اهبهتٍ 2-احذ

والع 8

هـتشن ثب ً 2بپیَػتِ هبهبیی – آلبی صجَسی

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-58

51-51
هذیشیت ٍ استمبء ویفیتٍ 1-احذ(ّ8فتِ اٍل)
دوتش وَلیًَذ

ثبسداسی صایوبى  - 3خبًن ثبختِ ّ 8-فتِ اٍل
ثیوبسیْبی داخلی – جشاحی دس ثبسداسی ٍ صایوبى ّ 8 ( – 4فتِ دٍم)

والع2

ثبسداسی صایوبى  - 3خبًن ثبختِ –(ّ 8فتِ دٍم)

دوتش ثْضاد ػلیوبًی

ثیحؼی ٍ ثیَْؿیٍ1-احذ(ّ8فتِ اٍل )-خبًن ػیفی

یکشنبه

اًمالة اػالهی ٍ2-احذ – دوتش وْشیضی

والع8

ثیوبسیْبی صًبى ٍ ًبثبسٍسیٍ 1/5-احذ

اصَل تغزیِ ٍ تغزیِ هبدس ٍ وَدن(ٍ)2احذ

والع8

اصَل سٍاًپضؿىی دس هبهبییٍ1-احذّ08فتِ دٍم)

خبًن خلیلی  -والع8

خبًن سٍؿي پَس -والع8

دوتش هشین خبًگی

والع8

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

وبسآهَصی

وبسآهَصی
فیض یَ پبتَ لَطی ٍ ثیوبسی ّبی جشاحی – 2
ٍاحذ – دوتش ثیگًَذ – والع 4

تشم ّ:فتن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

51-58

شنبه
اًمالة اػالهیٍ2-احذ

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

هـتشن ثب خَاّشاى تشم2پشػتبسی  -والع 4

وبسآهَصی

تشم  :دٍم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

51-58

سٍؽ تحمیكٍ1-احذ(ّ8فتِ اٍل) ٍ./75 (-احذ
آهبسحیبتیٍ./75 (-احذ ت –  0/25ع)-

شنبه

دوتش ػبالسی
والع7

تبسیخ اهبهتٍ2-احذ-آلبی صجَسی
والع7

ت –  0/25ع)
دوتش وجَدی
اختالت ػولىشدجٌؼیٍ1-احذ (ّ8فتِ دٍم)
دوتش وجَدی

ًَصادى -گشٍُ اطفبل – ٍ 1احذ
والع7

والع7

آػیت ؿٌبػی ػوَهی ٍ اختصبصی گشٍُ

یکشنبه

اًمالة اػالهیٍ2-احذ
آلبی ویبًی  -والع7

پبتَلَطی(./5ت./5-ع)

ثْبس صادُ (غیش ّیأت ػلوی)

دوشنبه

ثیوبسیْبی وَدوبى – گشٍُ اطفبل – ٍ 2احذ

خبًن هٌْذع تىلَ  -والع7

والع7

وبسآهَصی

سه شنبه
چهارشنبه

والع -7دوتش فشیذُ

وبهپیَتشٍ1-احذ(./5ت./5-ع)

صثبى اًگلیؼی تخصصی(ٍ2احذ)-دوتش اؿتشیبى
والع7

فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی داخلی (ٍ 2 – )1احذ
دوتش ّیچی

والع7

استجبطبتٍ1-احذ(ّ8فتِ دٍم) -خبًن هٌتی
والع7

تشم  :چْبسم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

وبسآهَصی

51-58

تشم  :اٍل
ایام هفته
شنبه

8/51-51/51
سٍؽ تحمیكٍ1 -احذ(ّ8فتِ اٍل)

دوتش وجَدی

والع10

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51
ًىبت وبسثشدی اص اختالالت سٍاًی ؿبیغ دس دٍسُ
ثبسداسی ٍ 2احذ ( 1/5ت 0/5 ،ت)
دوتش هشین خبًگی – والع 12

آهبس پیـشفتِ -هـتشن ثب تشم اٍل داخلی

یکشنبه

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

ًىبت وبسثشدی اص اختالالت سٍاًی ؿبیغ دس دٍسُ
ثبسداسی ٍ 2احذ ( 1/5ت 0/5 ،ت)
دوتش هشین خبًگی – والع 12

51-58

اصَل هـبٍسُ طًتیه ٍ ثیوبسیْبی اسثیٍ1-احذ(ّ8فتِ اٍل)
دوتش جلیلیبى

دوتش حیذسپَس

دوتش ػبالسی والع12

( 0/5تئَسی –  0/5وبسگبُ) -دوتش پشٍیضی فشد

51-51
والع3

هْبستْبی استجبطیٍ1-احذ(ّ8فتِ اٍل)

جشاحی ٍ./75احذ(./5ت./5-ع)

هْبستْبی استجبطیٍ1-احذ

ػبل تحصیلی1397-1398 :

والع12

صثبى تخصصیٍ2-احذ
دوتش اؿتشیبى

والع3

ػیؼتن ّبی اطالع ػبًی پضؿىیٍ./5-احذ(./25ت-

سٍؿْبی ٍ فٌَى آهَصؽ دس جبهؼِ ثب ػیؼتن

./25ع)هـتشن ثب داخلی جشاحی-دوتشسػتن جاللی

ثْذاؿتی ٍ1/5احذ(1ت./5-ع) والع10

تشم  :ػَم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51/51-51/51

51-51

51-58

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

هـبٍسُ دس یبئؼگیٍ1-احذ(ّ8فتِ اٍل)

وبسآهَصی
الگَّبی تغییش سفتبسٍ2-احذ
دوتش وجَدی  -والع10

هـبٍسُ ٍ استمبء ػالهت جٌؼی – ٍ 0/75احذ
دوتش وجَدی والع 1
هْبستْبی صًذگی ٍ وبسگبُ ٍ 1 -احذ – دوتش وجَدی – ّ 8فتِ دٍم

ٍ 0/25-احذ استمبء ػالهت جٌؼی – دوتش صسگَؿی – ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.

دوتش وَلیًَذ والع 7

هـبٍسُ دس هـىالت خبف

هـبٍسُ دس تٌظین خبًَادُ

دوتش حیذس پَس والع10

دوتش حیذسپَس  -والع 12

هذیشیت دس ػیؼتن ّبی ثْذاؿتی
دوتش وَلیًَذ  -والع 7

تشم  :پٌجن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پبیبى ًبهِ

51-58

تشم  :اٍل

ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

51/51-51/51

51-58

پشػتبسی داخلی جشاحی(ٍ1-)1احذ(ّ8فتِ اٍل)
دوتش خبتًَی والع 11

شنبه

یکشنبه

اخالق پشػتبسی ٍسٍاثط حشفِ ای (ٍ./75احذ)

اپیذهیَلَطی فَسیتْب – دوتش یحیی ػلیویٍ 1 -احذ
والع 11

هـتشن ثب ػبلوٌذی ٍ داخلی جشاحی-دوتش خبتًَی

وبسآهَصی

والع 9
اخالق پشػتبسی ٍ سٍاثط حشفِ ای – ٍ0/75احذهـتشن ثب
ػبلوٌذی ٍ داخلی جشاحی(ّ8فتِ دٍم)-دوتش ٍیؼی
والع 1
ػیؼتن ّبی اطالع سػبًی ػالهت دس اٍسطاًغ ّبی پیؾ
ثیوبسػتبًی ٍ ثیوبسػتبًی ٍ ./5-احذ
خبًن هٌْذع تىلَ

دوشنبه

سٍؽ تحمیكٍ 1/5-احذ هـتشن ثب اسؿذ هشالجتْبی ٍیظُ
 -دوتشٍیؼی-دوتش سػتن جاللی

والع 10

آهبس پیـشفتِ  -1/5هـتشن ثب اسؿذ هشالجتْبی ٍیظُ
دوتش ًبدس ػبالسی

والع 10

داسٍ ؿٌبػی اٍسطاًغ – ٍ 2احذ – (1/5ت – 0/5ع)
دوتش ؿْجبصی

سه شنبه
چهارشنبه
(جبهؼِ ؿٌبػی ٍ سٍاًـٌبػی دس فَسیت ّب ٍ حَادث ٍ ثالیب)( -خبًن فشاًه جؼفشی  -0/5آلبی ثٌْبم خبلذی ً )0/5وبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.

والع 3

سایبًِ ػیؼتن ّبی اطالع سػبًی پضؿىی ٍ1-احذ هـتشن ثب
هشالجتْبی ٍیظُ( ./5ت./5-ع) -دوتش ػلیشضب خبتًَی
والع 3

تشم  :اٍل
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-58

51-51
فٌبٍسی اطالػبت –هـتشن ثب سٍاًپشػتبسی-اٍاحذ (./5ت ) ./5-
دوتش اهیش جاللی (ّ 12فتِ) -دوتش ػجبػی

ثشسػی ٍضؼیت ػالهت ػبلوٌذیٍ ./5-احذ (ّ8فتِ اٍل)

والع 10

شنبه

یکشنبه

وبسآهَصی

اخالق پشػتبسی ٍ سٍاثط حشفِ ای ٍ ./75-احذ هـتشن ثب اٍسطاًغ ٍ
داخلی جشاحی-دوتش خبتًَی

ٍ 1/5 – 8-10احذ
دوتش ػبالسی

والع 12

والع 9

اپیذهیَلَطی ػبلوٌذی – ٍ1احذ
دوتش سضبییبى

آهبس پیـشفتِ -هـتشن ثب تشم اٍل سٍاًپشػتبسی

دوشنبه

والع 12

والع 9

سٍؽ تحمیك پیـشفتِ  -هـتشن ثب سٍاًپشػتبسی – ٍ 1/5احذ دوتش
اهیش جاللی -دوتش ػجبػی والع 9

سه شنبه
چهارشنبه
 ثشسػی ٍضؼیت ػالهت ػبلوٌذی ٍ ./25احذ ًوبیٌذُ ثب (اػتبد ػشوبس خبًن جؼفشی ّوبٌّگی ًوبیٌذ). -ثشسػی ٍضؼیت ػالهت ػبلوٌذی ٍ ./25احذ ًوبیٌذُ ثب (اػتبد آلبی دوتش اهیش جاللی ّوبٌّگی ًوبیٌذ).

ًظسیِ ّب ٍ الگَّب – ٍ 1/5احذ
دوتش ػجبػی

والع 10

اخالق پشػتبسی ٍ سٍاثط حشفْبی –ٍ ./75احذ هـتشن ثب
ػبلوٌذی ٍ داخلی ٍ جشاحی-دوتشٍیؼی
والع 10

تشم  :اٍل
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

51-58

پبیؾ ٍضؼیت ػالهت ثضسگؼبالىٍ1-احذ (ّ8فتِ اٍل)
آلبی خـبی

شنبه

والع 9

اخالق پشػتبسی ٍ سٍاثط حشفِ ای ٍ ./75-احذ هـتشن
ثب ػبلوٌذی ٍ اٍسطاًغ-دوتش خبتًَی

پبتَفیضیَلَطیٍ 1/5-احذ
دوتش ؿبُ ٍیؼی

والع 9

والع 9
آهبس پیـشفتٍِ1/5-احذ(1ت./5-ع)

یکشنبه

هـتشن ثب تشم اٍل اسؿذ هـبٍسُ دس هبهبیی
دوتش ًبدس ػبالسی والع12

ًظشیِ ّب ٍ الگَّبی پشػتبسی ٍ وبسثشد آًْب – ٍ 1/5احذ
دوتش ػجبػی

والع 3

سٍؽ تحمیك پیـشفتٍِ1/5 -احذ (1ت./5-ع)

دوشنبه

ػیؼتن اطالع سػبًی پضؿىی هـتشن ثب هبهبیی ٍ 1احذ
( 0/5ت –  0/5ع)-دوتش سػتن جاللی
والع12

سه شنبه
چهارشنبه

اخالق پشػتبسی هـتشن ثب ػبلوٌذی – ٍ 0/75احذ
دوتشٍیؼی

والع 1

تشم  :ػَم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

51-58

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

وبسآهَصی

هذیشیت خذهبت پشػتبسی دس ثخـْبی ثبلیٌی-
ٍ1احذ(ّ8فتِ اٍل)-دوتش جؼفشی
والع 12
پذافٌذ غیش ػبهل ٍ ًمؾ پشػتبسی دس آًْب./5-
ٍاحذ (ّفتِ دٍم)-دوتش ٍیؼی  -والع 6
پشػتبسی اًىَلَطیٍ./5احذ(ّ8فتِ اٍل 4جلؼِ)
آلبی خـبی

چهارشنبه

والع 12

پشػتبسی اص اختالت ٍ ثیوبسیْبی هضهي داخلی
جشاحیٍ1/5-احذ-دوتش سػتن جاللی
والع 12

هشالجتْبی تؼىیي ٍ ًمؾ پشػتبسی دس آًْبٍ ./5احذ
دوتشػجذی  -والع 12

تشم  :پٌجن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پبیبى ًبهِ

51-58

تشم  :اٍل
ایام هفته

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

8/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

51-58

پیًَذ اػضبءٍ ./5-احذ(ّ8فتِ دٍم)
پبیؾ ّبی پیـشفتِ للت ٍػشٍق ٍ اػصبةٍ 1-احذ(ّ8فتِ اٍل)

شنبه

سضبیی

والع -10ؿشٍع والع 1397/7/14

آلبی خـبی

والع12

اًتمبل ثیوبسٍ ./25احذ
دوتش سػتن جاللی

هشالجتْبی پشػتبسی دس ثخـْبی هشالجتْبی ٍیظُ تغزیِ./25
دوتش ًچَان

یکشنبه

والع 1

هشالجتْبی پشػتبسی دس ثخـْبی هشالجتْبی ٍیظُ(چـن ٍ
والع11

پبیؾ پیـشفتِ پشػتبسیٍ ./25-احذ
دوتش ًچَان

والع 10

هشالجتْبی پشػتبسی دس ثخـْبی هشالجتْبی ٍیظُ دسدٍ./25احذ
تؼىیي ٍ ./25احذ(ّ8فتِ اٍل)
دوتش ّوت پَس

والع11

همذهِ ای ثش هشالجتْبی پشػتبسی ٍیظٍُ./75احذ(ّ8فتِ اٍل)

دوشنبه

سٍؽ تحمیكٍ 1/5-احذ هـتشن ثب اٍسطاًغ
دوتش سػتن جاللی -دوتش ٍیؼی والع10

آهبس پیـشفتِ -هـتشن ثب اٍسطاًغ
دوتش ًبدس ػبالسی

والع10

دوتش ٍیؼی

سه شنبه
چهارشنبه
 تَاًجخـی  – 0/25دوتش ؿوؼی– هشالجتْبی دّبى  – 0/5دوتشجؼفشی ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.

 -همذهِ ای ثش هشالجتْبی پشػتبسی ٍیظُ (ثْذاؿت جبهؼِ)  – 0/25دوتش جؼفشی ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ .

والع10

پبیؾ پیـشفتِ پشػتبسیٍ ./5-احذ تٌفغ(ّ8فتِ دٍم)
دوتش ٍیؼی

دٍم)-دوتش ػجذی

والع12

والع11

پَػت)ٍ ./75احذ(ّ8فتِ اٍل)-دوتش خبتًَی

داسٍؿٌبػیٍ1-احذ دوتش فشآًی

پبیؾ پیـشفتِ پشػتبسی(پبیؾ ػوَهی ٍ ػفًَی)ٍ1احذ(ّ8فتِ

والع10

پبیؾ پیـشفتِ پشػتبسی (دسد)ٍ ./25احذ(ّ8فتِ دٍم)
دوتش ّوت پَس

والع11

هشالجتْبی پشػتبسی دس ثخـْبی هشالجتْبی ٍیظُ ػبطفی ./5
ٍاحذ(ّ8فتِ دٍم) -آلبی خبلذی والع11

سایبًِ ٍ ػیؼتن ّبی اطالع سػبًی هـتشن ثب اسؿذ اٍسطاًغ –
ٍ1احذ(./5ت ./5-ع)-آلبی ػلیشضب خبتًَی
والع3

تشم  :ػَم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل
51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :
51-51

51-58

شنبه
یکشنبه
خَى(ٍ ./5احذ) ٍ تشٍهب(ٍ./5احذ)(ّ 8فتِ اٍل)

دوشنبه

دوتش ٍیؼی

پشػتبسی هشالجتْبی ٍیظُ اختصبصی( )7ایوٌی ٍ ػفًَی
ٍ ./5احذ(ّ8فتِ دٍم)-دوتش خبتًَی -والع 11

سه شنبه

وبسآهَصی

چهارشنبه
 ؿىن ٍ لگي  – 0/25هذػَ ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.استَپذی ٍ 0/25احذ آلبی سضبیی – ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.
 -پشػتبسی هشالجتْبی ٍیظُ اختصبصی ( )5صًبى ٍ 0/25احذ – ًوبیٌذُ ػشوبس خبًن خلیلی ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.

پشػتبسی هشالجتْبی ٍیظُ
اختصبصی()8تشٍهبٍ./5احذ(ّ8فتِ دٍم) دوتش خبتًَی
والع11
گَاسؽ ٍ 0/75احذ – آلبی دوتش سػتن جاللی
 جشاحی ػشٍلی  – 0/25دوتش صحجیِ ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.– غذد دسٍى سیض ٍ 0/25احذ آلبی خـبی – ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.
– پشػتبسی هشالجتْبی ٍیظُ اختصبصی تشٍهب ٍ 0/5احذ (ّ 8فتِ دٍم) – دوتش ّوت پَس – ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ.

تشم  :پٌجن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پبیبى ًبهِ

51-58

تشم ّ :ـتن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پبیبى ًبهِ

51-58

تشم  :اٍل
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-58

51-51

ًظشیِ ٍ الگَی سٍاًپشػتبسی(ّ 5فتِ اٍل)

شنبه

فٌبٍسی اطالػبت –هـتشن ثبپشػتبسی ػبلوٌذی-

دوتش خبلذی

دوتش اهیش جاللی -دوتش ػجبػی والع10

اخالق ٍ حمَق ٍ لبًَى دس سٍاى پشػتبسیٍ ./75احذ
(ّ8فتِ دٍم)-دوتش خبلذی والع10

اص اثتذای آرسهبُ -وبسآهَصی ثیوبسػتبى فبساثی
اخالق ٍ حمَق ٍ لبًَى دس سٍاى پشػتبسی ./75-
ٍاحذ(ّ8فتِ اٍل)-دوتش اهیش جاللی

یکشنبه

ًظشیِ ٍ الگَّبی سٍاى پشػتبسیٍ 1-احذ
دوتش اهیش جاللی

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

آهبس پیـشفتِ -هـتشن ثب پشػتبسی ػبلوٌذی
دوتش ػبالسی 8-10

والع12

اصَل هـبٍسُ دس پشػتبسی
دوتش اهیش جاللی (ّ5فتِ دٍم)

والع9

والع10

سٍؽ تحمیك پیـشفتِ -هـتشن ثب ػبلوٌذاى
دوتش اهیش جاللی -دوتش ػجبػی

والع9

ػالهت سٍاى ٍ سٍاى پشػتبسی-
ٍ 1احذ(ٍ ./5احذ دوتش خبلذی ./5-آلبی سحوتی)
والع9

تشم  :ػَم
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-58

51-51

شنبه
یکشنبه

هذاخالت سٍاى پشػتبسی وَدوبى ٍ ًَجَاًبى-

پشػتبساػتیبد(ّ5فتِ اٍل)

ٍ1احذ(ّ10فتِ)

دوتش اهیش جاللی

ٍ./5احذ دوتش خبلذیٍ ./5-احذ سحوتی

فَسیتْب سٍاى پشػتبسی (ّ5فتِ دٍم)
آلبی خبلذی

ػبلي اثي ػیٌب

دوشنبه

وبسآهَصی
دوتش خبلذی

سه شنبه

هذاخالت سٍاى پشػتبسی خبًَادُ ٍ گشٍّی ٍ1-احذ(ّ10فتِ)
ٍ ./5احذآلبی اهیش جاللیٍ./5-احذ آلبی سحوتی
والع11

اختالت سٍاى پشػتبسی ػبلوٌذاى ٍ 1احذ
ٍ ./5احذ آلبی اهیش جاللیٍ ./5-احذ آلبی سحوتی
والع11

وبسآهَصی
آلبی سحوتی

چهارشنبه

ػبلي اثي ػیٌب

تشم  :پٌجن
ایام هفته

8/51-51/51

ًیوؼبل  :اٍل

51/51-51/51

ػبل تحصیلی1397-1398 :

51-51

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پبیبى ًبهِ

51-58

