
 پزشکیدپارتمان علوم تشریح دانشکده  044-041تحصیلی دوم برنامه هفتگی نیمسال 
 

 01--8 01--01 01--02 01--01 01--01 

 ضٌجِ 

 دکتر آریي هٌص  –دکتر ًجبت  –دکتر جعفری  –ارضذ آًبتَهی )تئَری(  1تطریح تٌِ 

 دکتز عبذی –دارٍسبسی پزدیس )تئَری( 

 دکتز فزیذًٍی  -- اًبتَهی پزستبری سًجبى )تئَری(

 )ببفت( استبد هذعَ –اتبق عول ببفت شٌبسی 

  دکتز آریي هٌش -دکتز جعفزی  --)تئَری( هقذهبت علَم تطریح پسضکی پردیس

 دکتز فزیذًٍی –کبردرهبًی استخَاى شٌبسی تئَری ٍ عولی 

 دکتز عبذی ---اتبق عول )عولی(  0تشزیح 

 دکتز ًجبت بخش –آًبتَهی تغذیه 

 دکتز آریي هٌش --)عولی( علَم تطریح پسضکی پردیسهقذهبت 

  استبد هذعَ –دکتز عبذی  -دکتزعبذاًی  -)عولی( تطریح سر ٍ گردى پسضکی پردیس

 )ببفت(

 

 یکطٌجِ

 )ببفت( استبد هذعَ –دکتز فزیذًٍی  -دکتزعبذاًی  --)تئَری(  پردیستطریح سیستن اعصبة پسضکی 

 دکتز آریي هٌش -دکتز فزیذًٍی دکتزعبذی —)تئَری( تطریح دستگبُ گَارش پسضکی رٍزاًِ

 

 دکتر آریي هٌص  –دکتر ًجبت  –دکتر جعفری  –ارضذ آًبتَهی )عولی(  1تطریح تٌِ 

 

 دکتز ًجبت بخش  –هَشبزی )تئَری(  1تشزیح 

 )ببفت( استبد هذعَ –دارٍسبسی پزدیس ببفت شٌبسی 

 دکتز فزیذًٍی  --اًبتَهی پزستبری سًجبى )عولی( 

 دکتز عبذی ---اتبق عول )تئَری(  0تشزیح 

 دکتز جعفزی –کبردرهبًی اًبتَهی سز ٍ گزدى ٍ تٌه )تئَری( 

دکتز آریي  -دکتز فزیذًٍی دکتزعبذی  --)عولی(  تطریح دستگبُ گَارش پسضکی رٍزاًِ

 هٌش

دکتز آریي  -دکتزًجبت بخش  --)عولی(  تٌبسلی  پسضکی رٍزاًِ -تطریح دستگبُ ادراری 

 هٌش

 18.30 یال 3.5پَر  یدکتز عبذاً --- یهقطع یآًبتَه

 دٍضٌجِ
 دکتر آریي هٌص  –دکتر ًجبت  –دکتر جعفری  –ارضذ آًبتَهی )عولی( 2تطریح تٌِ  

 دکتز فزیذًٍی ---پزستبری ابهز  

 دکتز عبذی –هبهبیی ًبپیَسته )عولی(  1تشزیح 

 -دکتزًجبت بخش --)تئَری(  تٌبسلی  پسضکی رٍزاًِ -تطریح دستگبُ ادراری 

 دکتز آریي هٌش

 دکتز فزیذًٍی ---پزستبری ابهز  

 دکتز عبذی –هبهبیی ًبپیَسته )تئَری(  1تشزیح 

 دکتز جعفزی –( عولیکبردرهبًی اًبتَهی سز ٍ گزدى ٍ تٌه )

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز جعفزی  --)عولی( تطریح قلت ٍ عرٍق پسضکی رٍزاًِ

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز جعفزی --)عولی( پسضکی رٍزاًِتطریح سیستن تٌفس 

 دکتز فزیذًٍی ---پزستبری ابهز  

 18.30 یال 3.5پَر  یدکتز عبذاً --- هقطعی ًب پیَسته یآًبتَه

 

 سِ ضٌجِ
 دکتز ًجبت بخش –هَشبزی )عولی(  1تشزیح 

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز عبذی  -دکتزعبذاًی --)تئَری(  تطریح سر ٍ گردى پسضکی پردیس

 )دکتر فریذًٍی( --کبرضٌبسی ًبپیَستِ اتبق عول

 دکتز عبذی –دارٍسبسی پزدیس )عولی( 

دکتر آریي  –دکتر ًجبت  –دکتر جعفری  –ارضذ آًبتَهی )تئَری(   2تطریح تٌِ  

 هٌص 

11--13 11--11 11--11 
دکتر ًجبت  –دکتر جعفری --تکٌیک ّبی هیکرٍ ٍ هبکرٍ ارضذ اًبتَهی )تئَری ٍ عولی(

 )ببفت( استبد هذعَ – عجذیدکتر  –

11--13 11--11 11--11 

 
دکتزعبذاًی  --)عولی(  تطریح سیستن اعصبة پسضکی پردیس

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز فزیذًٍی  -

چْبرضٌ

 ثِ

 دکتر ًجبت ثخص -دکتر جعفری  --)تئَری(  تطریح اسکلتی عضالًی پسضکی پردیس

 )ببفت(استبد هذعَ -دکتز ًجبت بخش --)تئَری( تطریح غذد درٍى ریس پسضکی پردیس 

 خبًن دکتز آریي هٌش –ببفت شٌبسی علَم آسهبیشگبهی )تئَری( 

 دکتز عبذاًی  –رادیَلَصی )تئَری(  1آًبتَهی 

 دکتز عبذی ---فَریت هبی پششکی ابهز  

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز جعفزی  --)تئَری( تطریح قلت ٍ عرٍق پسضکی رٍزاًِ

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز جعفزی  --)تئَری( تطریح سیستن تٌفس پسضکی رٍزاًِ

 خبًن دکتز آریي هٌش –ببفت شٌبسی علَم آسهبیشگبهی )عولی( 

 دکتز عبذاًی –رادیَلَصی )عولی(  1آًبتَهی 

 دکتز عبذی ---فَریت هبی پششکی ابهز  

 دکتز ًجبت بخش  ---رٍش تذریس ارشذ اًبتَهی 

  دکتز ًجبت بخش -دکتز جعفزی  --)عولی(  تطریح اسکلتی عضالًی پسضکی پردیس

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز فزیذًٍی  --)عولی(  تطریح حَاس ٍیژُ پسضکی پردیس

 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز ًجبت بخش  --)عولی(  تطریح غذد درٍى ریس پسضکی پردیس

 دکتز عبذی ---فَریت هبی پششکی ابهز  

 پٌجطٌجِ
 )ببفت( استبد هذعَ -دکتز فزیذًٍی  --)تئَری(تطریح حَاس ٍیژُ پسضکی پردیس  

 دکتز فزیذًٍی –دکتز عبذاًی  – دًذاًپسضکی )تئَری( 2تطریح 
یذًٍفزی دکتز – عبذاًی دکتز –( تئَری) یدًذاًپششک 2 حیتشز  

11--13 11--11 11--11 

 یدًذاًپسضک 3 حیتطر

 عجذاًی دکتر –( عولی)

 یذًٍفری دکتر –

 دکتز فزیذًٍی –دکتز عبذاًی  – دًذاًپسضکی )عولی( 2تطریح 

 


