
 22/22/43    شرٍع ًیوسال  43-44 ًیوسال دٍم   42-2کارشٌاسی ًاپیَستِ هاهایی   ترم سَم برًاهِ کالسی ٍ اهتحاًات پایاى ترم داًشجَیاى

کد  گرٍُ  ٍاحد ًام درس کد درس گرٍُ

 درس

 ٍاحد ًام درس

بیواریْای داخلی ٍجراحی دربارداری  11426 22

 (2ٍزایواى)بارداری

 ت ٍارتقا کیفیت در بْداشتهدیری 11426 22 2

 (4)بْداشتهادرٍکَدک 

2 

4444461 112 2 فیسیَپاتَلَشی ٍبیواریْای جراحی 11424 22

3 

 2 اًقالب اسالهی ایراى

4444460 112 2 اصَل هدیریت ٍکاربرد آى درهاهایی 11423 22

2 

 2 فرٌّگ ٍتودى اسالم ٍایراى

 2 ریْای کَدکاىکارآهَزی بیوا 11421 32 2 دارٍشٌاسی 11460 22

 2 کارآهَزی بیواریْای داخلی ٍجراحی 11426 32 2 رادیَلَشی،سًََلَشی ٍالکترٍلَشی درهاهایی 11422 22

کارآهَزی بْداشت بارٍری  11424 32 2 رٍاًپسشکی درهاهایی 11420 22

 هادرٍکَدک ٍتٌظین خاًَادُ

2 

 26 جمع واحدها   2 اختالالت عولکرد جٌسی 11421 22

      6 بیواریْای زًاى ًٍابارٍری 11424 22

 4-1ساعت  2-4ساعت 26-22ساعت  3-26ساعت  

 شٌبِ

 

 دکتر راشدیرٍاًپسشکی   -

 جلس3ِصبح  22ساعت 

 هرکس صیاد 21/2/44

جلسِ   22 دکتر طاّریبیواریْای زًاى  

 هرکس صیاد

 66/2ساعت    24/22/43 

 

 یکشٌبِ

 

 26/22/43 رادیَلَشی

 ( جلس4ِ )دکتر خَشبیي

 دکتر بٌی عقیل     4بْداشت 

 1کالس      22/2/44

 26/22/43 دکتر کالًی کلیات جراحی

 2کالس  20/22/44گرٍُ هاهایی   2بارداری 

 22/22/43فقط یکشٌبِ سًََگرافی 

 هرکسصیاد 22الی 66/4دکتر هحودی 

 26/22/43بیواریْای جراحی 

 دکتر عباسی

 آذر0ساختواى ًبَی  0طبقِ 

 

 دٍشٌبِ

 

 

- 

 جلس3ِ  22/22/43  دکتر زًگاًِ زًاى  

 هرکس صیاد    26ساعت     

 20/2/44دکتر ضیاییاختالل عولکرد 

 2کالس 

 

 سِ شٌبِ

 

  24/22/43 دارٍشٌاسی

 6کالس دکتر سیفی دکتر تازیکی

  دکتر حسیٌی 4/2/44ًازایی

     هدیریت 

   دکتر بٌی عقیل

 6کالس

 ایراى اًقالب اسالهی

  خاًن عسیسالْی

 2کالس

 فرٌّگ ٍ تودى 

  خاًن عسیسالْی

 6کالس

 چْار شٌبِ
 

 - - (0-21کارآهَزی )ّفتِ 

 پٌج شٌبِ

 

    3-22ساعت      دکتر هحدثِ هحودیسًََگرافی 

 2طبقِ اٍل کالس  هرکس صیادشٌبِ اٍل  اسفٌد(  )فقط پٌج

 5 خاًن دکتر برقعی استاد هشاٍر

 صبح 26اهتحاى      رٍزٍتاریخ صبح 26تحاى    اه رٍزٍتاریخ   صبح 26 اهتحاى   رٍزٍتاریخ

 شٌبِ

24/6/44 

 بیواریْای جراحی

 دکتر کالًی-دکتر عباسی

 شٌبِ

62/6/44 

 بیواریْای زًاى

 دکتر زًگاًِ ،طاّری، حسیٌی

 شٌبِ

2/4/44 

 اصَل هدیریت

 دکتر بٌی عقیل

 یکشٌبِ

20/6/44 

 یکشٌبِ 

2/4/44 

 یکشٌبِ 

3/4/44 

 ُارتقا کیفیت دربْداشت

 کتر بٌی عقیلد

 دٍشٌبِ

21/6/44 

 سًََگرافی ٍرادیَلَشی

 دکتر هحودی دکتر خَشبیي

 دٍشٌبِ

2/4/44 

 دارٍشٌاسی

 دکتر سیفی دکتر تازیکی

 دٍشٌبِ

4/4/44 

 اختالل عولکرد جٌسی

 دکتر ضیایی

 سِ شٌبِ

22/6/44 

 رٍاًپسشکی در هاهایی

 دکتر راشدی

 سِ شٌبِ

6/4/44 

 2بارداری 

 ی،ضیاییدکتر خَری،برقع      

 سِ شٌبِ

26/4/44 

 فرٌّگ ٍتودى اسالم ٍایراى 

 بعدازظْر( 2)خاًن عسیسالْی



 چْارشٌبِ

23/6/44 

 چْارشٌبِ 

4/4/44 

 اًقالب اسالهی ایراى

 بعدازظْر( 2)خاًن عسیسالْی

 چْارشٌبِ

22/4/99 

 

 


