
 پزشکیدپارتمان علوم تشریح دانشکده  100-104برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی 
 

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

 ضنجه 
 دکتز فزیذًٍی  --اًبتَهی پزستبری سًجبى )تئَری( 

 

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

 دکتز فزیذًٍی---دًذاًپششکی)تئَری( 0تشزیح 

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

 

 دکتز آریي هٌشدکتز جغفزی   --)عولی( پردیسهقذهبت علوم تطریح پسضکی 

 (سبلي هَالص ) – یذًٍیفزدکتز  -دکتزعبذاًی  -)عولی( تطریح سر و گردن پسضکی پردیس

 

 یکطنجه
 دکتز ابزاّیوی –دکتز فزیذًٍی  -دکتزعبذاًی  --)تئَری(  پردیستطریح سیستن اعصبة پسضکی 

 دکتز آریي هٌش -دکتزعبذی  —)تئَری( روزانهتطریح دستگبه گوارش پسضکی 

 

 دکتز ًجبت بخش  –َّشبزی )تئَری(  1تشزیح 

 دکتز ابزاّیوی –شٌبسی دارٍسبسی پزدیس ببفت 

 )سبلي هَالص داًشکذُ پزستبری(دکتز فزیذًٍی  --پزستبری سًجبى )عولی( اًبتَهی 

 عبذیدکتز  ---اتبق عول )تئَری(  0تشزیح 

 

)سبلي  دکتز آریي هٌش -دکتزعبذی  --)عولی(  روزانهتطریح دستگبه گوارش پسضکی 

 هَالص(

دکتز آریي  -دکتزًجبت بخش  --)عولی(  روزانهتنبسلی  پسضکی  -تطریح دستگبه ادراری 

 (سبلي هَالص) هٌش

 18.30 یال 3.5پَر  یدکتز عبذاً ---رادیَلَصی  یهقطع یآًبتَه

 دکتز ابزاّیوی ---دًذاًپششکی)تئَری( 0تشزیح 

 

 دوضنجه
 )......( ---پزستبری ابْز  

 )....( ---فَریت ّبی ابْز

 دکتز عبذی –هبهبیی پیَستِ )عولی(  1تشزیح 

 -دکتزًجبت بخش --)تئَری(  تنبسلی  پسضکی روزانه -تطریح دستگبه ادراری 

 دکتز آریي هٌش

 )......( ---پزستبری ابْز  

 )....( ---فَریت ّبی ابْز

 دکتز عبذی –هبهبیی پیَستِ )تئَری(  1تشزیح 

 (سبلي هَالص) دکتز جعفزی –کبردرهبًی اًبتَهی سز ٍ گزدى ٍ تٌِ )عولی( 

 (سبلي هَالص)دکتز ابزاّیوی -دکتز جعفزی  --)عولی( روزانهتطریح قلت و عروق پسضکی 

 (سبلي هَالص)دکتز ابزاّیوی -دکتز جعفزی --)عولی( روزانهتطریح سیستن تنفس پسضکی 

 (سبلي هَالصدکتز فزیذًٍی)---دًذاًپششکی)عولی( 0تشزیح 

 

 

 سه ضنجه
 دکتز ابزاّیوی - فزیذًٍیدکتز  -دکتزعبذاًی --)تئَری(  تطریح سر و گردن پسضکی پردیس

 دکتز ابزاّیوی –اتبق عول ببفت شٌبسی 

 (سبلي هَالص)دکتز عبذی –   )تئَری ٍ عولی( کبردرهبًی استخَاى شٌبسی

 )سبلي هَالص داًشکذُ پزستبری(دکتز ًجبت بخش –َّشبزی )عولی(  1تشزیح 

 

 

 دکتز عبذی –( تئَریدارٍسبسی پزدیس )

 

دکتز  -دکتز فزیذًٍی  -دکتزعبذاًی  --)عولی(  تطریح سیستن اعصبة پسضکی پردیس

 (سبلي هَالص)ابزاّیوی

 دکتز ابزاّیوی ---دًذاًپششکی)عولی( 0تشزیح 

 

چهبرضن

 ثه

 دکتر نجبت ثخص -دکتر جعفری  --)تئوری(  تطریح اسکلتی عضالنی پسضکی پردیس

 دکتز ابزاّیوی -دکتز ًجبت بخش --)تئَری( تطریح غذد درون ریس پسضکی پردیس 

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

 )سبلي هَالص داًشکذُ پزستبری( کبرشٌبسی ًبپیَستِ اتبق عول)تئَری ٍ عولی(

 )دکتز فزیذًٍی( -- )تئَری(رادیَلَصی 1آًبتَهی 

 

 دکتز ابزاّیوی -دکتز جعفزی  --)تئَری( تطریح قلت و عروق پسضکی روزانه

 دکتز ابزاّیوی -دکتز جعفزی  --)تئَری( تطریح سیستن تنفس پسضکی روزانه

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

 (سبلي هَالص) )دکتز فزیذًٍی( -- )عولی( رادیَلَصی 1آًبتَهی 

 دکتز ًجبت بخش –آًبتَهی تغذیِ 

 

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

  (سبلي هَالص)

 (اتبق ارشذ )دکتز ابزاّیوی - عبذیدکتز  --)عولی(  تطریح حواس ویژه پسضکی پردیس

اتبق  )دکتز ابزاّیوی -دکتز ًجبت بخش  --)عولی(  تطریح غذد درون ریس پسضکی پردیس

 (ارشذ

 

 پنجطنجه
 دکتز ابزاّیوی - عبذیدکتز  --)تئَری(تطریح حواس ویژه پسضکی پردیس  

 دکتز فزیذًٍی –دکتز عبذاًی  – (دًذاًپششکی )تئَری 1تشزیح 

 

    14-10 دکتز عبذی –( عولیدارٍسبسی پزدیس )

 دکتز جعفزی –کبردرهبًی اًبتَهی سز ٍ گزدى ٍ تٌِ )تئَری( 

 (سبلي هَالص)دکتز فزیذًٍی –دکتز عبذاًی  – (دًذاًپششکی )عولی 1تشزیح 

 (اتبق ارشذ)دکتز عبذی –دارٍسبسی پزدیس )عولی( 

 

 


