
 11/97/ 22  ضسوع نیوسال  97-98 نیوسال دوم   97-2تسم اول کازضناسی ناپیوسته هاهایی   بسناهه کالسی و اهتحانات پایاى تسم دانطجویاى

 واحد نام دزظ کد دزظ گسوه  واحد نام دزظ کد دزظ گسوه

 2 1فیصیوپاتولوضی وبیوازیهای داخلی 66917 732 5/2 تطسیح 66921 725

 1 نوشاداى 66914 731 5/2 صیولوضیفی 66922 726

 2 دانص خانواده وجوعیت 44999259 662 2 ایونی ضناسی 66923 727

اصول اپیدهیولوضی وهبازشه با  66927 728

 بیوازیها

 2 2اندیطه اسالهی  44999241 662 2

بازدازی وشایواى غیس  66912 729

 (1طبیعی)بازدازی

عی وغیس کازآهوشی بازدازی طبی 66911 827 2

 طبیعی

1 

 22 جمع واحدها   1 آسیب ضناسی عووهی واختصاصی 66924 714

 4-6ساعت  2-4ساعت 12-12ساعت  8-12ساعت  

 ضنبه

 

 27/11/97دانص خانواده

 4الظک خانن بکائیاى

 27/11/97آسیب ضناسی 

 دکتس آذزهوش دکتس کاظوی نطاد

 4کالظ

 27/11/97دکتس شحوتکص  قلب 

 17/1/98 زیدکتس خوبازدازی   

 2کالظ

 اپیدهیولوضی

 2کالظ دکتس هقسوی

17/1/98 

 یکطنبه

 

 ایونی ضناسی 

 دکتس داوی دکتس هعوازیاى

 

 28/11/97   دکتس ضیایی 1بازدازی 

    8/2/98بیوازیهای داخلی دکتس بطازت 

 3کالظ

 1-3ساعت 28/11/97 نوشاداى

 بیوازستاى طالقانی دکتس کوالی

 22/2/98ایونی ضناسی عولی 

 2ندیطه اسالهیا

 28/11/97 آقای برز افطاى

 4کالظ

 دوضنبه

 

 29/11/97اپیدهیولوضی

 9کالظ دکتس هاضویاى

 32/8ساعت

 

 ساعت فسهنگی

 بیوازیهای داخلی 

 29/11/97لی دکتس قلیچ

  7 کالظ

 

- 

 سه ضنبه

 

 23/11/97تطسیح 

 دکتس الیاسی

 3کالظ

 

 دکتس سپهسی   فیصیولوضی عولی

 آشهایطگاه

 23/11/97نظسیفیصیولوضی 

 دکتس زحوتی

 2کالظ

 

- 

 چهاز ضنبه
 

 - - کازآهوشی

 پنج ضنبه

 

 : خانن دکتس بسقعی استاد هطاوز کازآهوشی                                   

 صبح 12اهتحاى      زوشوتازیخ صبح 12اهتحاى     زوشوتازیخ   صبح 12 اهتحاى   زوشوتازیخ

 ضنبه  

1/4/98 

  1یبیوازیهای داخل

 دکتس شحوتکص                  

 دکتس قلیچ لی دکتس بطازت        

 ضنبه

8/4/98 

 

 یکطنبه

26/3/98 

  تطسیح

 دکتس الیاسی

 یکطنبه

2/4/98 

 دانص خانواده وجوعیت

 بعد اشظهس( 2)خانن بکائیاى

 یکطنبه

9/4/98 

 بازدازی وشایواى 

 دکتس ضیایی دکتس خوزی

 دوضنبه

27/3/98 

 دوضنبه 

3/4/98 

 دوضنبه 

12/4/98 

 نوشاداى

 دکتس کوالی

 سه ضنبه

28/3/98 

 ایونی ضناسی

  دکتس داودی دکتس هعوازیاى

 

 سه ضنبه

4/4/98 

 

 فیصیولوضی

 دکتس زحوتی

 سه ضنبه

11/4/98 

 - 

 2اندیطه اسالهی 

 آقای برز افطاى

 بعد اشظهس( 2)

 چهاز ضنبه

29/3/98 

 اپیدهیولوضی 

 دکتس هقسوی دکتس هاضویاى

 بهچهاز ضن

5/4/98 

 

 آسیب ضناسی

 دکتس آذز هوش دکتس کاظوی نطاد

 

 - 

 

 


