
 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي   تىِٙٛٛصی پزتٛؽٙبعي  اَٚ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 فیسیَلَشی   ضٌبِ 
 دکترخَاستبر

 1تئَری         کالس 

 فیشيه پزتٛٞب  

 2دکتر کیَاى         کالس 

 آؽٙبيي ثب فٙبٚری ٘ٛيٗ اطالعبت

 دکتر دلدار  عولی  

  

 
  ازثیبت فبرعي

 1خبًن لرببًی   کالس 

 یکطٌبِ 
 ثٟساؽت عٕٛٔي  

 2 دکتر اهیری      کالس
 

 ثزازراٖ 2تزثیت ثس٘ي 

 آلبی کویبة 

  هشترک بب  فٌبٍری

 سبلي شْید یحیبیی

 فیشيِٛٛصی

 دکتر خَاستبر

 عولی   

 سثبٖ پیؼ زا٘ؾٍبٞي

 خبًن اکبری هشترک بب فٌبٍری

 3کالس

 

 دٍضٌبِ 
 

  2آ٘بتٛٔي 

   دکتر تَلی    عولی

 

 فیشيه پزتٛٞب  

 دکتر کیَاى یک ّفتِ در هیبى

 0کالس 

 آؽٙبيي ثب فٙبٚری ٘ٛيٗ اطالعبت

 112 کالس دکتر دلدار  سبیت فٌبٍری  

  

 تئٛری  2آ٘بتٛٔي  سِ ضٌبِ 

 2دکتر تَلی       کالس 

 

 ريبضیبت عٕٛٔي 

 دکتر گالة پَر

  ّفتِ دٍم 8        1کالس 

 

 ريبضیبت عٕٛٔي 

 دکترحسٌی فر خبًن 

 2کالس    

 

 2ا٘سيؾٝ اعالٔي 

 هشترک بب ع ازهبیشگبّی 

  البی ببغشٌی   خَاّراى 

 2ا٘سيؾٝ اعالٔي 

 هشترک بب ع ازهبیشگبّی 

 البی ببغشٌی    برادراى     

 

 2تزثیت ثس٘ي  چْارضٌبِ 

 خبًن  ؟  خَاّراى 

 هشترک بب فٌبٍری 

 سبلي شْید یحیبیی

 

     

  پٌجطٌبِ 

 

 

 

 

 



 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي   تىِٙٛٛصی پزتٛؽٙبعي  عْٛثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 عولی - 3آًاتَهی   ضٌبِ 

 دکتر احودیبى کیب

 

 

 فیسیک پرتَشٌاسی تشخیصی

 دکتر هحوَدی -دکتر کیَاى

 2والط 

  

 یکطٌبِ 

  )طبك برًبهِ ارائِ شدُ کبرآهَزی(   1کاراهَزی  

 فیسیک پرتَشٌاسی تشخیصی

 دکتر کیَاى یک ّفتِ در هیبى

 103کالس  

 

  

 3آًاتَهی  دٍضٌبِ 

 احودیبى کیبدکتر 

   203کالس 

  

 2رٍشْای  پرتًَگاری 

 0والط           10-13دکتر شیرشبّی    سبعت 

 زباى تخصصی 

 دکتر هحوَدی

 0والط 

  

 دٍزیوتری پرتَّای یًَیساى  سِ ضٌبِ 

 دکتر هحوَدی + دکترسَّبًی 

 4کالس 

 

 آسیب شٌاسی 

 13-15سبعت   دکترببببخبًی

  2کالس 

  

       چْارضٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  پٌجطٌبِ 

 

 

 

 

 



 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي   ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ پٙجٓ  تىِٙٛٛصی پزتٛؽٙبعي

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

     2کاراهَزی   ضٌبِ 

 1 ارسيبثي تصبٚيز پشؽىي یکطٌبِ 

 3کالس عسیسی  آلبی

 اصَٛ فیشيىي عیغتٕٟبی

MRIتصٛيزثززاری 

 3کالس دکتر هحوَدی 
  

  

 دٍضٌبِ 
تٌٛٔٛزافي  تىٙیىٟب ٚجٙجٝ ٞبی ثبِیٙي

 (تي اعىٗ عي)وبٔپیٛتزی 

   3کالس دکتر تَلی      

  يٛ٘یشاٖ حفبظت زر ثزاثز پزتٛٞبی

 3کال س دکتر هسکٌی   

 
 

 پزتٍٛ٘بری اذتصبصيرٚؽٟبی 

 ، آلبی عسیسی، خبًندکتر تَلی

 3کالس    هتٌظری

 

  

 2 ارسيبثي تصبٚيز پشؽىي سِ ضٌبِ 

 4کالس دکترجَکبر  

 

ٚيضٌیٟبی  آؽٙبيي ثب عبذتٕبٖ ٚ

 ٔٛازوٙتزاعت سا

 پرستاری 2کالس دکترشیرشبّی 

 

 

 رازيٛثیِٛٛصی

 3کالس دکترهحوَدی 

 

  

       چْارضٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0 تعساز پٌجطٌبِ 

 

 

 

 

 

 

 



 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي    ٞفتٓ تىِٙٛٛصی پزتٛؽٙبعي ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-

01 

01-03 08-01 11-08 

     سویٌبر ضٌبِ 

 ) سی تی اسکي ( 1 کاراهَزی در عرصِ یکطٌبِ 

 
  

  

 ( MRI)  2کاراهَزی در عرصِ  دٍضٌبِ 

  
  

  

 ) سی تی اسکي ( 1کاراهَزی در عرصِ  سِ ضٌبِ 

 
  

  

 ( MRI)  2کاراهَزی در عرصِ  چْارضٌبِ 

  

    

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  پٌجطٌبِ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041فٙبٚری اطالعبت عالٔت   ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي  اَٚ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 آسٔبيؾٍبٜ ٔجب٘ي وبٔپیٛتز   ضٌبِ 

 دکتر گالة پَر   

 225سبیت فٌبٍری سالهت )  

 (    پسشکی
 

  فیشيِٛٛصی

 2کالس     10-13دکتر  خَاستبر سبعت 
 

 خبًن لرببًی ازثیبت فبرعي 

 1کالس     ٔؾتزن ثب پزتٛؽٙبعي 

 یکطٌبِ 
 

 

 تبريد تحّیّي صسر اعالْ

 ذٛاٞزاٖ 

 عٕٛٔيثٟساؽت  2ٔؾتزن ثب 

  2تزثیت ثس٘ي 

 ثزازراٖ

 ٔؾتزن ثب پزتٛؽٙبعي

 آلبی وٕیبة عبِٗ ؽٟیس يحیبيي

 

  سثبٖ پیؼ زا٘ؾٍبٞي

خبًن اکبری  هشترک بب 

   2رادیَلَشی کالس 

 

 

 2اصطالحبت پشؽىي  دٍضٌبِ 

 دکتر ًبصری 

 پرستبری 4کالس 

  

 ريبضیبت پبيٝ  

 دکتر گالة پَر

ّفتِ دٍم  ترم  سبیت 8 

 فٌبٍری سالهت      

 

 تبريد تٕسٖ فزًٞٙ اعالْ ٚايزاٖ 

 دکتر حسیٌی خَاّراى 

 هشترک بب پسشکی  

 

 تبريد تٕسٖ فزًٞٙ اعالْ ٚايزاٖ 

 دکتر حسیٌی برادراى

 هشترک بب پسشکی  

 

 ٔجب٘ي وبٔپیٛتز سِ ضٌبِ 

 دکتر گالة پَر     

سبیت فٌبٍری سالهت    

        ( پسشکی 225)ک

  

 آ٘بتٛٔي 

 4 دکتر تَلی   کالس

  

 ريبضیبت پبيٝ   

ی فر کالس ٌخبًن دکتر حس  

4 

 تبريد تحّیّي صسر اعالْ 

 -عوَهیبْداشت هشترک بب 

   هحیط برادراى -حرفِ ای 

 2تزثیت ثس٘ي    چْارضٌبِ 

 عبِٗ ؽٟیس يحیبيي  ذب٘ٓ  ؟

هشترک بب  -خَاّراى

 پرتَشٌبسی
 

  

   

  پٌجطٌبِ 

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041فٙبٚری اطالعبت عالٔت   ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي   عْٛثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 ضٌبِ 

 

 عبذتٕبٖ زازٜ ٞب

   دکتر گالة پَر
 پسشکی203کالس 

 

  

  

 یکطٌبِ 
 1ثیٕبری ؽٙبعي   

  دکتر دلدار    

 پسشکی203کالس  

 ٔسيزيت ثٟجٛز  عّٕىزززر ٔزاوش ثٟساؽتي زرٔب٘ي

  دکتراهیری 

 پسشکی203کالس 

 

  

  

 Hit2سثبٖ اذتصبصي  دٍضٌبِ 

 پسشکی 103دکتردلدار  کالس 
 

  2ٔسيزيت اطالعبت عالٔت

  عبيت فٙبٚری عالٔت      دکتر ًبصری 
  

 زارٚؽٙبعي  سِ ضٌبِ 

  دکتر هسعَدی 

 پسشکی203کالس 
  

 آٔبر حیبتي ٔمسٔبتي

 دکتر علیبری

 پسشکی 203کالس  

 2وس ٌذاری ثیٕبری ٞب 

  دکتر ًبصری

 21-26عبعت   (   112عبيت فٙبٚری عالٔت ) ن 

  

       چْارضٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  پٌجطٌبِ 

 

 

 

 

 



 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041فٙبٚری اطالعبت عالٔت   ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي  پٙجٓ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 وبرآٔٛسی تحّیُ ٕٚ٘بيؼ زازٜ ٞبی عالٔت  ضٌبِ 

  ّفتِ دٍم 8دکتر دلدار 

 رعیسٌي ٚ ٔحبعجٝ اعٙبز ثیٕٝ ثیٕبرعتب٘ي

 َّفتِ اٍ 8البی کرهی عولی  –خبًن هحوَدی  

  

رعیسٌي ٚ ٔحبعجٝ اعٙبز ثیٕٝ 

 ثیٕبرعتب٘ي

 حبج عببسیبى آلبی 

 4کالس 

 

 یکطٌبِ 

 
 ؽبذص ٞب ٚتحّیُ زازٟٞبی عالٔت 

 103دکتر دلدار کالس 
 

 1وس ٌذاری ثیٕبری ٞب 

 دکتر ًبصری سبیت فٌبٍری 

 (   225)کالس   

 13-16سبعت 

 

  

 دٍضٌبِ 
 پبيٍبٜ زازٜ ٞب 

 (225دکتر گالة پَر سبیت فٌبٍری)کالس 
 

 اسٔبيؾٍبٜ پبيٍبٜ زازٜ ٞب 

دکتر گالة پَر سبیت فٌبٍری)کالس 

225) 

 

  

 HIMسثبٖ اذتصبصي  سِ ضٌبِ 

 8-11دکتر ًبصری   سبعت 

 1 کالس

 تحّیُ ٕٚ٘بيؼ زازٜ ٞبی عالٔت 

 دکتر گالة پَر 

 11-13(سبعت 225سبیت فٌبٍری  ) کالس 

السأبت جزاحي ذسٔبت تؾریصي   

 زرٔب٘ي ّٔشٚٔبت ٔصزفي پشؽىي

  104البی ًبدعلی کالس 

  

 چْارضٌبِ 

  

تحّیُ ٕٚ٘بيؼ اسٔبيؾٍبٜ   

 زازٜ ٞبی عالٔت 

 زوتز ٌالة پٛر 

 عولی

   

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  پٌجطٌبِ 

 

 



 

 

 

 

 

 20/24/2042ِغبيت  21/6/2042ٔٛرخ     2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي   فٙبٚری اطالعبت عالٔت    ٞفتٓ  ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ آٔٛسػ ٔجبسی رؽتٝ تزْ
 

 6-8 0-6 1-0 21-1 24-21 8-24 عبعبت  ٞفتٝ 

 ؽٙجٝ

 طبمِ بٌذی ّای  بیي الوللی تخصصی 

 (225دکتر ًبصری سبیت فٌبٍری ) کالس 

 

 

    

 يىؾٙجٝ

  دکتر ًبصریوبرأٛسی وس ٌذاری ٔزي ٚ ٔیز           

 

  دکتر گالة پَروبرأٛسی وبرثزز عیغتٓ ٞبی اطالعبت عالٔت   

 

    

 زٚؽٙجٝ

 ٌس ٌذاری ٔزي ٚٔیز   

 ( 225دکتر ًبصری  سبیت فٌبٍری) کالس 

 11-30/13سبعت     

 

ًحَُ ًظارت ٍ بازرسی از هراکس  

 درهاًی

 1البی حیدربیکی کالس 

 

 عٝ ؽٙجٝ

 ٘حٜٛ ٘ظبرت ٚ ثبسرعي اس ٔزاوش زرٔب٘ي   عّٕي  

 البی حیدربیکی بیوبرستبى

 

   

 چٟبر ؽٙجٝ
 پزٚصٜ تحمیك

 

 

    

       پٙج ؽٙجٝ



 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي    زْٚ اتبق عُٕ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

  کبراهَزی  کبراهَزی ضٌبِ 

  کبراهَزی  کبراهَزی یکطٌبِ 

 (1فیشيِٛٛصی) دٍضٌبِ 

 گرهببیدکتر 
 4کالس 

 

 آعیت ؽٙبعي  ٚ ثبفت ؽٙبعي

 اببى هبُ 51عولی شرٍع کالس 
 خبًن ًَرٍزی دٍ گرٍُ

 

 آعیت ؽٙبعي  ٚ ثبفت ؽٙبعي

 ببببخبًی دکتر

 دکتر طبلبی ٍ     03/41-40

 2کالس 03/54-51سبعت 

 سثبٖ عٕٛٔي

 2کالس    خاًن اکبری

 سِ ضٌبِ 

 

 (1تؾزيح )

 دکتر سعيدًيب
 )تئَری +عولی(

 پسشکی530 کالس
 

 (1تؾزيح )

 دکتر سعيدًيب

 عيدنيا

 (1تؾزيح )

 دکتر سعيدًيب
 ّفتِ اٍل ترم 8  )تئَری +عولی(

 ثٟساؽت رٚاٖ زر اتبق عُٕ
 پسشکی 530اقبی ببزقلعِ  کالس 

 ّفتِ دٍم ترم 8

  

چْارضٌ

 بِ 

 ثبوتزيِٛٛصی ٚ اٍُ٘ ؽٙبعي

 ّفتِ اٍل  8 دکتر عسگریبى
  ّفتِ دٍم( 8)  دکتر ًَشک 

 پسشکی 534کالس 

 تغذيٝ زر جزاحي

 خبًن دلَریبى زادُ
 پسشکی 534کالس 

 

اصَٛ اعتزيّیشاعیٖٛ 

 ٚ ضسعفٛ٘ي

 4خبًن سلوبًی کالس 

 عولی ثبوتزيِٛٛصی ٚ اٍُ٘ ؽٙبعي

 دکتر عسگریبى ٍ دکترًَشک
 گرٍُ اٍل ٍ دٍم

  

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  پٌجطٌبِ 

 

 

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي    اتبق عُٕچٟبرْ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 ٚ رٚؽٟبی  احیبء لّجي ريٛی   ضٌبِ 

  اصَٛ ٔزالجت ٞبی ٚيضٜ

 4کالس  خبًن رضبیی   

 رٚػ تحمیك زر اتبق عُٕ

 4کالس  دکتر حسيي زادُ  
 

 احیبء لّجي ريٛی ٚ اصَٛ رٚؽٟبی 

  رضبیی خبًن  ٔزالجت ٞبی ٚيضٜ

   عولی

  

 یکطٌبِ 

 تىِٙٛٛصی جزاحي تٛراوظ

 4کالس  آقبی دکتر ببقری

س٘بٖ  ارِٚٛصی   اتبق عُٕ  تىِٙٛٛصی

 ٚٔزالجت ٞبی اٖ 
 ّفتِ اٍل 8دکتر ببقری  
 ّفتِ دٍم  8دکتر خليلی 

 4کالس  

   

 

  2وبرآٔٛسی تىٙیه اتبق عُٕ      2وبرآٔٛسی تىٙیه اتبق عُٕ    دٍضٌبِ 

 وبرآٔٛسی اصَٛ ٚ فٖٙٛ عّٕىزز فزز اعىزاة سِ ضٌبِ 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(          
 

 وبرآٔٛسی اصَٛ ٚ فٖٙٛ عّٕىزز فزز اعىزاة  

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(          

 

 

 آٔبر حیبتي   چْارضٌبِ 

 پسشکی230کالس  خبًن دکتر گلی
 ّفتِ اٍل   8 

تىِٙٛٛصی اتبق عُٕ تٛراوظ لّت 

  ٚعزٚق

 ّفتِ دٍم ترم 8 - 4دکتر ابراّيوی   کالس  

 سثبٖ ترصصي

 4کالس  دکتر هحود حسيي ابراّيوی 

 ٚ ٔزالجتٟبی آٖ ثیٟٛؽي 

 4کالس  خبًن هحتشوی

  

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 1تعساز  پٌجطٌبِ 

 

 

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041اتبق عُٕ   ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي  ؽؾٓثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 ضٌبِ 

 

 1تزثیت ثس٘ي
 )برادراى(   آلبی آح للی 

سبلي شْید   علَم ازهبیشگبّی 3هشترک بب 

 یحیبیی

  

  

 یکطٌبِ 
    

 ازثیبت فبرعي 

 2کالس    16-11سبعت     البی زرٍج حسیٌی

تىِٙٛٛصی اتبق عُٕ تزٔیٕي،    دٍضٌبِ 

پالعتیىي پٛعت عٛذتٍي 

 ٚٔزالجتٟبی آٖ

 2کالس    خبًن رضبیی

 تىِٙٛٛصی اتبق عُٕ اطفبَ ٚ٘ٛسازاٖ 
 خبًن رضبیی   

 تصبٚيز رايج زر اتبق عُٕآؽٙبيي ثب 

 2کالس  خبًن رضبیی 

  

تىِٙٛٛصی اتبق عُٕ چؾٓ 

 ٚٔزالجت ٞبی آٖ 

شرٍع 4کالس     عببسی دکتر   

 اببىکالس 

 

  ENTتىِٙٛٛصی جزاحي  سِ ضٌبِ 

 2کالس  دکتر ببلری

 آؽٙبيي ثب تصبٚيز رايج زر اتبق عُٕ

 2کالس  ّفتِ ( 4دکتر تَلی )  

 

 1تزثیت ثس٘ي 
  خَاّراى ؟   خبًن 

 سبلي شْید یحیبیی
  

 

 وبرآٔٛسی زر اتبق عُٕ اٚرصا٘ظ چْارضٌبِ 

 وبرآٔٛسی اصَٛ ٔزالجت زر اتبق ثٟجٛزی

 وبرآٔٛسی ٔسيزيت زر اتبق عُٕ
 

 
  کـــــــــــــــــــــــــــارآهَزی

 

 وبرآٔٛسی زر اتبق عُٕ اٚرصا٘ظ پٌجطٌبِ 

 وبرآٔٛسی اصَٛ ٔزالجت زر اتبق ثٟجٛزی

 وبرآٔٛسی ٔسيزيت زر اتبق عُٕ
 

  کـــــــــــــــــــــــــــارآهَزی 

 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041ٞؾتٓ  اتبق عُٕ   ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  ضٌبِ 
 

 
 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  یکطٌبِ 
 

 
 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  دٍضٌبِ 
 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  سِ ضٌبِ 
 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  

 ارائِ شذُ کارآهَزی()طبك برًاهِ کـاراهَزی در عرصِ  چْارضٌبِ 
 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  پٌجطٌبِ
 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(کـاراهَزی در عرصِ  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي    اَٚ ٞٛؽجزی ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

       ضٌبِ 

 یکطٌبِ 
 تفسیر هَضَعی 

بْذاشت خَاّراى هشترک با 

 حرفِ ای

 ازهایطگاُ فیسیک پسضکی   

 دکتر کیَاى

 فیسیک پسضکی

 دکتر کیَاى

 1کالس 

 1آًاتَهی 
 1کالس  دکتر تَلی

هْارتْای  پرستاری 

  ٍکاردراتاق عول

 هحود خبًی خبًن 

 1کالس 

 

 تفسیر هَضَعی 

 هشترک بببْداشت حرفِ ای

 برادراى

 

 دٍضٌبِ 
 (0فیسیَلَشی)

 1دکتر خَاستبرکالس 

  ایوٌَلَشی 

 دکتر یَسفی 

 1کالس 

 

 هیکرٍب آزهـــــایطگاُ

 ضٌاسی

 رشیداى دکتر

 داًطگاّیزباى پیص 

 1خبًن هْدٍیبى کالس  

  آئیي زًذگی

 الای دستَراًی

هشترک بب هحیط  

 خَاّراى

 آئیي زًذگی

 اقای دستَراًی  

 برادراى     هشترک بب هحیط

 سِ ضٌبِ 
 هیکرٍب ضٌاسی 

 پرستبری 2دکتر رشیداى کالس 
 

 

 

هْارتْای  پرستاری 

 ٍکاردراتاق عول 

 104کالس   خبًن دلدار
 پسشکی
 

 

چْارضٌ

 بِ 

 0آًاتَهی 

 خ طبّری  عولی –دکتر تَلی 

 

 بْذاضت رٍاى 

 2خبًن دشتی پَرکالس 

 

   

برًاهِ بخش عولی هْارتْای  پرستاری ٍکار دراتاق عول کِ بصَرت حضَری خَاّذ     پٌجطٌبِ 

 بَد، بطَر جذاگاًِ اعالم خَاد شذ.    

 خاًن –خاًن دلذار     

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 

 



 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041عْٛ ٞٛؽجزی    ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي  ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-

08 
       ضٌبِ 

 یکطٌبِ 

 

 2بیَْضی 

   53-50سبعت   دکتر رًجبر      

 بیوبرستبى اهبم حسیي ع
 

 
 ًطاًِ ضٌاسی ٍ هعایٌات بالیٌی

 2آلبی خطیبی  کالس 
  

 دٍضٌبِ 
    

 ًطاًِ ضٌاسی ٍ هعایٌات بالیٌی
 آلبی خطیبی  عولی

 

بیواریْای  داخلی ٍجراحی  سِ ضٌبِ 

0 
  104کالس  خبًن زرٍج حسيٌی

 رٍش تحمیك در علَم پسضکی

 104دکتر حسیي زادُ  کالس 

 سیستن ّای اطالع رساًی پسضکی 

سایت فٌاٍری    خبًن دکتر دلدار   

 13-16ساعت 

 0بیواریْای  داخلی ٍجراحی        

 2کالس   ببلری - خبًن فدائی

 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کــــــاراهَزی  چْارضٌبِ 
 

 ٍاشُ ضٌاسی پسضکی  
 2دکترببلری  کالس 

 0بیواریْای  داخلی ٍجراحی 
 2اقبی خطيبی کالس 

 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کـــــــاراهَزی  پٌجطٌبِ 
 

    

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 

 

 

 

 



 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041ٞٛؽجزی    ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي  پٙجٓثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 ضٌبِ 
   )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(     3کـــــــــــارآهَزی 

 ادبیات فارسی

 الای زٍج حسیٌی

 2کالس     16 -11ساعت 

     )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(     3کــــــــــــارآهَزی  یکطٌبِ 

 دٍضٌبِ 
 

 عولی -خَى ضٌاسی ٍباًک خَى 

 عجویدکتر 

 خَى ضٌاسی ٍباًک خَى

 1کالس    دکتر آتشی 

 

  

 

     3بیَْضی سِ ضٌبِ 

  بیوارستاى  اهام حسیي ع       دکتر اسدپَر    

 

 

 1فَریت ّای  پسضکی 

  خاًن  هحودخاًی 
 4کالس    

 

 خَى ضٌاسی ٍ باًک خَى چْارضٌبِ 

   4کالس      دکتر ابراّيوی

 ّفتِ دٍم  8شرٍع کالس 

 اختصاصیدارٍضٌاسی 

 1کالس     دکتر هسعَدی

 

   

       پٌجطٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 

 

 

 

 



 

 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041ٞٛؽجزی    ٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي  ٞفتٓ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(  بیَْشی1کـاراهَزی در عرصِ  ضٌبِ 
 

  
  

)طبك برًاهِ ارائِ هرالبتْای پس از بیَْشیکـاراهَزی در عرصِ  یکطٌبِ 

 شذُ کارآهَزی(  
 

    

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(  در عرصِ اٍرشاًس کاراهَز ی دٍضٌبِ 
 

   
 

  کاراهَزی سِ ضٌبِ 
   

     کاراهَزی چْارضٌبِ 

     کاراهَزی پٌجطٌبِ 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي    عّْٛ آسٔبيؾٍبٞياَٚ ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 ضٌبِ 
  

 تربیت بذًی 

 الای کویاب 
 برادراى  سالي شْید یحیایی

 

  

 یکطٌبِ 

 
 ؽیٕي عٕٛٔي   

 پسشکی 534کالس     دکتریعقَبی
 

 ٔمسٔبت اسٔبيؾٍبٜ

 دکتر رضا جعفری کالس

4 

  

 ازثیبت فبرعي 

 1قرباًی کالس    خاًن

 

 دٍضٌبِ 

 

    آ٘بتٛٔي

    دکتر تَلی

 پسشکی 230کالس   

 

 ثبفت ؽٙبعي 

   430دکتر تَلی  کالس 

    آ٘بتٛٔي

    زوتز تِٛي

 عولی سبلي هَالش  

  

 سثبٖ پیؼ زا٘ؾٍبٞي 

 0 خاًن هْدٍیاى کالس
 

 2تزثیت ثس٘ي  سِ ضٌبِ 

 خاًن  خَاّراى 

 سبلي شْید یحیبیی

  آسٔبيؾٍبٜ ؽیٕي عٕٛٔي

 خاًن داٍردٍست  

 گرٍُ اٍل

 

  آسٔبيؾٍبٜ ؽیٕي عٕٛٔي

 خاًن داٍردٍست  

 گرٍُ دٍم

 2ا٘سيؾٝ اعالٔي   

 خَاّراىاقای باغشٌی 

 هشترک با رادیَلَزی

 2ا٘سيؾٝ اعالٔي   

 اقای باغشٌی برادراى

 هشترک با رادیَلَزی

چْارضٌ

 بِ 
 عِّٛي ِٚٔٛىِٛي سيغت ؽٙبعي 

 پسشکی 530کالس  زوتز وٛزرسی

 وبٔپیٛتز 

 24-21زِسار عبعت زوتز

   پسشکی 235 سبیت  

 
 اسٔبيؾٍبٜ ثبفت ؽٙبعي 

 بابایی -دکتر تَلی 

عِّٛي  سيغت ؽٙبعي 

 ِٚٔٛىِٛي

 پسشکی530 دکترطالبی

 

       پٌجطٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 

 



 

 

 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي     عْٛ عّْٛ آسٔبيؾٍبٞيثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-

08 
 ضٌبِ 

 2ذٖٛ ؽٙبعي

 534کالس  دکتر عجوی

 1تزثیت ثس٘ي   

 )برادراى(آج للی   آلبی 

 اتبق عول 6هشترک بب  
 سبلي شْید یحیبیی 

 
 2اٍُ٘ ؽٙبعي 

 534کالس  دکتر عسگریبى
 

 

 یکطٌبِ 

 

 اسٔبيؾٍبٜ ٔیىزٚة ؽٙبعي عٕٛٔي

 دکتر ًَشک -دکتر رشیداى 

 

 

 2آسٔبيؾٍبٜ ثیٛؽیٕي پشؽىي 

 زارعی  -ًَرٍزی-دکتر تیوَری -خبًن ّب عببسیبى، 

  آسٔبيؾٍبٜ ٔیىزٚة ؽٙبعي عٕٛٔي

 13-15ساعت   دکتر ًَشک   -دکتر رشیداى  

  

 (خَاّراى ) 2تزثیت ثس٘ي دٍضٌبِ 

 سبلي شْید یحیبیی؟      خبًن 

 

 ٔیىزٚة ؽٙبعي عٕٛٔي

 –ّفتِ اٍل  8دکتر رشیداى

 ّفتِ دٍم ترم ( 8دکتر ًَشک )  
 534کالس  

 
 2ذٖٛ ؽٙبعي

 534کالس  دکتر عجوی

 1 ثیٛؽیٕي پشؽىي

 دکتر جعفری ثبًی
  534کالس   

 

 2ذٖٛ ؽٙبعيآسٔبيؾٍبٜ  سِ ضٌبِ 

 دکتر عجوی

  2آسٔبيؾٍبٜ اٍُ٘ ؽٙبعي

 دکتر عسگریبى 

 13-15ساعت     (1ٍ2)گرٍُ 

 2ثیٛؽیٕي پشؽىي 

 530کالس  خبًن دکتر تیوَری 

 

 

        )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کارآهَزی  چْارضٌبِ 

        )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کارآهَزی  پٌجطٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 1تعساز  

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي     پٙجٓ عّْٛ آسٔبيؾٍبٞيثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 ضٌبِ 
   

 ثبوتزی ؽٙبعي پشؽىي

 530کالس  دکترهیرزایی

 
 

 

 1آسٔبيؾٍبٜ اٍُ٘ ؽٙبعي  یکطٌبِ 

 دکتر عسگریبى

  1اسٔبيؾٍبٜ ذٖٛ ؽٙبعي 

 دکتر عجوی

 
 ؽٙبعي پشؽىيٚيزٚط 

 104دکتر هیرزایی  کالس  
  

 ثبوتزی ؽٙبعي پشؽىي دٍضٌبِ 

 -ّفتِ اٍل (   8دکتر رشیداى) 

 ّفتِ دٍم( 8دکتر ًَشک )  

 104کالس 

 

 ص٘تیه پشؽىي  

 دکتر شایاى ًیا 
 پرستبری1کالس 

 
اصَٛ فٙي ٚ ٍٟ٘ساری تجٟیشات 

 آسٔبيؾٍبٞي 

 103دکتر جعفری  کالس 

 

 

 سِ ضٌبِ 
 

 آسٔبيؾٍبٜ ثبوتزی ؽٙبعي  عّٕي

 دکتر رشیداى 
 

 

 

 1اٍُ٘ ؽٙبعي   چْارضٌبِ 

 203کالس  دکتر عسگریبى
 

 1ذٖٛ ؽٙبعي 

 104کالس  دکترآتشی
  

       پٌجطٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 

 

 



 

 20/24/2042اِي   21/6/2042ٔٛرخ   2042-2041٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحصیّي   ٞفتٓ عّْٛ آسٔبيؾٍبٞي ثز٘بٔٝ ٞفتٍي زا٘ؾجٛيبٖ  رؽتٝ تزْ 

رٍزّای 

 ّفتِ 
01-8 01-01 03-01 01-03 08-01 11-08 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کارآهَزی در عرصِ  ضٌبِ 

    
 

  

  

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کارآهَزی در عرصِ  یکطٌبِ 

 
    

    

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(   1کارآهَزی در عرصِ  دٍضٌبِ 

 
    

 
 اصَل هذیریت ٍلَاًیي در آزهایشگاُ

 پسشکی203دکترکیب کالس 
 

 

 )طبك برًاهِ ارائِ شذُ کارآهَزی(    1کارآهَزی در عرصِ  سِ ضٌبِ 

 
   

 

  

 

      چْارضٌبِ 

      پٌجطٌبِ 

 ٚاحس ٌزٜٚ  ٔعبرف  ارائٝ ٌززز 0تعساز  

 


