
 1401-1402 اٍلبزًاهِ ّفتگی گزٍُ هعارف اسالهی / ًیوسال 

 )بزادراى( 20-18 )خَاّزاى( 16-18 12 -10 8-10 

تاریخ تحلیل صذر اسالم  3 شٌبِ

 )خَاّزاى(

 (دکتز عبادی)

 بْذاشت هحیط( 1تزم ) 

 8کالس 

 تفسیز هَضَعی قزآى  )خَاّزاى( 3

 (دکتز عبادی)

 عوَهی(بْذاشت هحیط ٍ بْذاشت  1تزم ) 

 8کالس 

 5کالس آشٌایی با دفاع هقذس )دکتز تزحوی (  2 3 کالسآشٌایی با دفاع هقذس  )خاًن اهاهی(   1

 9الس ک داًش خاًَادُ )دکتز رضَاًی (  2 9س کالداًش خاًَادُ  ٍجوعیت  )دکتز رضَاًی(   1

 10س کال )دکتز ًصیزی((  2اًذیشِ اسالهی )  2 10کالس  )دکتز ًصیزی((  2اًذیشِ اسالهی )  1

 تفسیز هَضَعی قزآى  )خَاّزاى( 5 یکشٌبِ

 (دکتز عبادی)

 بْذاشت حزفِ ای ٍ َّشبزی( 1تزم ) 

 8کالس 

 

 تاریخ تحلیل صذر اسالم  )خَاّزاى( 5

 (دکتز عبادی)

 (عوَهی ٍ فٌاٍری سالهتبْذاشت  1تزم ) 

 8کالس 

 5کالس  (اشزفی دکتز) ٍایزاى اسالم توذى ٍ فزٌّگ  تاریخ 2 5کالس  ٍایزاى )دکتز اشزفی(تاریخ  فزٌّگ ٍ توذى اسالم  1

 (دکتز عبادی)تفسیز هَضَعی قزآى   2 3کالس ( دکتز عبادی)تفسیز هَضَعی قزآى   1

 8س کال (عوَهی ٍ هحیطبْذاشت حزفِ ای ٍ ٍ َّشبزی  1تزم )

 9کالس پششکی(  1  تزم)  دکتز باغشٌی()(  1)  اسالهی اًذیشِ 2 9س کالپششکی(  1) تزم  دکتز باغشٌی()(  1) اسالهی اًذیشِ 1

 10س کال (حزفِ ایبْذاشت  3تزم ) )دکتز ًصیزی((  2)  اسالهی اًذیشِ 4 10س کال (حزفِ ایبْذاشت  3تزم )  (  )دکتز ًصیزی(2اًذیشِ اسالهی ) 3

تاریخ تحلیلی  7 دٍشٌبِ

 خَاّزاى(صذراسالم)

 (دکتز عبادی)

 (هاهایی ٍ بْذاشت حزفِ ای 1تزم ) 

 2کالس 

 

  1کالس  تاریخ تحلیلی صذر اسالم )خاًن عاشَری( 11 

 5کالس  (پزستاری 1) تزم  دکتز باغشٌی()(  1) اسالهی اًذیشِ 4
 5کالس  (پزستاری 1) تزم  دکتز باغشٌی()(  1) اسالهی اًذیشِ 3

 )آقای دستَراًی( آییي سًذگی  1

 10کالس  (بْذاشت هحیط 3بْذاشت عوَهی ٍ تزم  3ٍ تزم َّشبزی  1تزم )

 (دستَراًی آقای) سًذگی  آییي 2

 10کالس  (بْذاشت هحیط 3بْذاشت عوَهی ٍ تزم  3ٍ تزم َّشبزی  1تزم )

 (دکتز حسیٌی تاریخ  فزٌّگ ٍتوذى اسالم ٍ ایزاى  ) 3

 9س کال پششکی( 3فٌاٍری سالهت ٍ تزم  1) تزم 

 (دکتز حسیٌی تاریخ  فزٌّگ ٍتوذى اسالم ٍ ایزاى  ) 4

 9 کالس پششکی( 3فٌاٍری سالهت ٍ تزم  1) تزم 

 9کالس  (فز تزابی آقای)  سًذگی آییي 4 9س کال آییي سًذگی  )آقای تزابی فز( 3    سِ شٌبِ

 3الس ک (دکتز عبادیاریخ تحلیلی صذر اسالم )ت 1

 

  (دکتز عبادیتاریخ تحلیلی صذر اسالم ) 2

 8س کال (عوَهی ٍ هحیطبْذاشت حزفِ ای ٍ ٍ  فٌاٍری سالهت 1تزم )

 (علَم آسهایشگاّی ٍ پزتَشٌاسی 1) تزم  دکتز باغشٌی()(  1) اسالهی اًذیشِ 5

 داًشکذُ پیزاپششکی( 3)کالس 

 (علَم آسهایشگاّی ٍ پزتَشٌاسی 1) تزم  دکتز باغشٌی()(  1) اسالهی اًذیشِ 6

 5کالس 

 10س کال پششکی( 2تزم ) (صذری دکتز)  ایزاى  اسالهی اًقالب 2 10س کال پششکی( 2تزم ) اًقالب اسالهی  ایزاى  )دکتز صذری( 1

 )خَاّزاى(تحلیلی صذراسالم تاریخ9  چْارشٌبِ

 (دکتز عبادی)

 (پزستاری 1تزم ) 

 5کالس 

 (بزادراىاسالم  )تاریخ تحلیل صذر  4

 (دکتز عبادی)

 (پزستاری 1تزم )

 5کالس 

 9س کال (حزفِ ایبْذاشت  3تزم ) داًش خاًَادُ ٍجوعیت  )آقای تزابی فز ( 4 9س کال (حزفِ ایبْذاشت  3تزم ) داًش خاًَادُ ٍجوعیت  )آقای تزابی فز ( 3

 8س کال پششکی( 1) تزم  ( حسیٌی االسالم حجِ)  ایزاى اسالهی اًقالب 4 8س کال پششکی(  1) تزم  اًقالب اسالهی ایزاى  )حجِ االسالم حسیٌی ( 3

 10کالس  پششکی( 4ٍ 3تزم ) اًقالب اسالهی  ایزاى  )دکتز صذری( 6 10کالس  پششکی( 4ٍ  3تزم ) اًقالب اسالهی  ایزاى  )دکتز صذری( 5

 اشذ.هی ب ٍرٍدی ّای خاصهخصَص اًتخاب  رًگیبخش ّای  تذکزات:



 ًفز هی باشذ. 35تا  15حذ ًصاب کالس ّا 

 بزگشار هی شَد. داًشکذُ پزستاریکلیِ کالس ّا در 

 هی باشذ. شوارُ گزٍُ درسشوارُ قبل اس ّز درس؛ 


