
94 دانشجىیان ورودی 1399 - 1400برنامه آمىزشی بخش ها در نیمسال دوم

Bگروه Aگروه 

ساعت
ز ي 

 َفتٍ ديم8 َفتٍ ايل8ري

ساعت
ز ي 

 َفتٍ ديم8 َفتٍ ايل8ري

13 - .16/308/30 - .1213 - .16/308/30 - .1213 - .16/30 ساعت
ز ي 

 َفتٍ ديم8 َفتٍ ايل8ري

ساعت
ز ي 

 َفتٍ ديم8 َفتٍ ايل8ري

8/30 - .1213 - .16/30 8/30 - .12 13 - .16/308/30 - .1213 - .16/308/30 - .1213 - .16/30 ساعت
ز ي 

ري

ساعت
ز ي 

ري

8/30 - .1213 - .16/30 8/30 - .12

3اودي عملی پیشرفتٍ عملیپیشرفتٍ عملی3اودي عملی 
2گريٌ 2گريٌ 1گريٌ 1گريٌ 

3کًدکان عملی3کًدکان عملی
2گريٌ 1گريٌ 

3اودي عملی پیشرفتٍ عملیپیشرفتٍ عملی3اودي عملی 

2گريٌ 2گريٌ 1گريٌ 1گريٌ 

3کًدکان عملی3کًدکان عملی
2گريٌ 1گريٌ 

کاربرد کلیىیکی وًر يلیسرکاربرد کلیىیکی وًر يلیسرکاربرد کلیىیکی وًر يلیسرکاربرد کلیىیکی وًر يلیسر
1گريٌ 1گريٌ 1گريٌ 1گريٌ 

شنبهشنبه

13 - .16/308/30 - .1213 - .16/308/30 - .1213 - .16/30 ساعت
ز ي 

ري

ساعت
ز ي 

ري

8/30 - .1213 - .16/30

2ثابت عملی 

2گريٌ 

...يکشنبه...

2کامل عملی

بیه الملل - 2گريٌ 

8/30 - .12

2گريٌ 
2کامل عملی

بیه الملل - 1گريٌ 

سه شنبه......سه شنبه ...

دوشنبهدوشنبه

يکشنبه

2کامل عملی

بیه الملل - 1گريٌ 

 َفتٍ ايل8

ایمپلىت عملی
1گريٌ 

ایمپلىت عملی
1گريٌ 

چهار شنبهچهار شنبه

ساعت
ز ي 

 َفتٍ ديم8 َفتٍ ايل8ري

ساعت
ز ي 

ري

...

...

ایمپلىت عملی
1گريٌ 

...

2کامل عملی
بیه الملل - 2گريٌ 

Dگروه Cگروه 

2ثابت عملی 
1گريٌ 

4ارتًدوسی عملی
1گريٌ 

4ارتًدوسی عملی
1گريٌ 

2ثابت عملی 

1گريٌ 

2ثابت عملی 

 َفتٍ ديم8

ایمپلىت عملی
1گريٌ 

4ارتًدوسی عملی
2گريٌ 

4ارتًدوسی عملی
2گريٌ 

4جراحی عملی 3کًدکان عملی3کًدکان عملی4جراحی عملی 

2گريٌ 4گريٌ 3گريٌ 1گريٌ 
3اودي عملی پیشرفتٍ عملیپیشرفتٍ عملی3اودي عملی 

4گريٌ 4گريٌ 3گريٌ 3گريٌ 
4جراحی عملی 3کًدکان عملی3کًدکان عملی4جراحی عملی 

2گريٌ 4گريٌ 3گريٌ 1گريٌ 

3اودي عملی پیشرفتٍ عملیپیشرفتٍ عملی3اودي عملی 
4گريٌ 4گريٌ 3گريٌ 3گريٌ 

کاربرد کلیىیکی وًر يلیسرکاربرد کلیىیکی وًر يلیسرکاربرد کلیىیکی وًر يلیسرکاربرد کلیىیکی وًر يلیسر
1گريٌ 1گريٌ 1گريٌ 1گريٌ 

 َفتٍ ايل8

يکشنبهيکشنبه
بیه الملل - 4گريٌ 

دوشنبه...دوشنبه

2ثابت عملی 
3گريٌ 

2ثابت عملی 

شنبهشنبه

8/30 - .1213 - .16/308/30 - .1213 - .16/30

بیه الملل - 3گريٌ 

ساعت
ز ي 

 َفتٍ ديم8 َفتٍ ايل8ري

ساعت
ز ي 

ري

*** *** از شنبه تا چهارشنبه با هماهنگی استاد مربىطه و پرستار بخش ها صىرت می گیرد1-2درمان جامع دنذانپسشکی 

سه شنبه

چهار شنبه

سه شنبه

ایمپلىت عملیایمپلىت عملی
1گريٌ 1گريٌ 

ایمپلىت عملیایمپلىت عملی
1گريٌ 1گريٌ  چهار شنبه

2کامل عملی
بیه الملل - 3گريٌ 

2کامل عملی

13 - .16/30

 َفتٍ ديم8

8/30 - .1213 - .16/30

3گريٌ 

2ثابت عملی 
4گريٌ 

2ثابت عملی 
4گريٌ 

4ارتًدوسی عملی
4گريٌ 

4ارتًدوسی عملی
4گريٌ 

4ارتًدوسی عملی

3گريٌ 

4ارتًدوسی عملی

3گريٌ 

بیه الملل - 4گريٌ 

......

2کامل عملی

...

2کامل عملی

8/30 - .12


