
        

شتی ردمانی اریان                        دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم        

 ترم : اٍل    69کارشٌاسی ًاپیَسته هَشبری ٍرٍدی:   بهوي            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 خاًن تٌْام، خاًن جاًاًی  A1َ+A2 03/8کالس 
آهار زیعتی ٍ رٍغ 

 تحمیك
 ؼٌثِ         03/0/69

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 20 سالن سلطانی
 دوتر آراهی

 

 فیسیَلَشی

 
 دٍؼٌثِ    00/0/69

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 B3 20کالس 

دوتر پَرًجفیاى،      

 دوتر ایواًی

 

تىٌیىْای تیَْؼی ٍ ادارُ 

 درد
 چْارؼٌثِ  02/0/69

 ؼٌثِ         02/0/69 زتاى تخصصی خاًن تالرزادُ 03/23 سالن سلطانی

 یىؽٌثِ     08/0/69    

 B 03/23کالس 
 دوتر لٌثری

 

 رٍاًؽٌاظی

 
 دٍؼٌثِ     06/0/69

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69    

 03/23 سالن سلطانی
 آلای اهیٌی 

 
 چْارؼٌثِ  02/0/69 (0اًذیؽِ اظالهی )

 20 آذریانسالن 
 دوتر افتخارزادُ

 
 ؼٌثِ         0/2/69 آًاتَهی

 یىؽٌثِ       2/2/69 هْارتْای زًذگی دوتر تحرالعلَم 03/8 سالن سلطانی

 دٍؼٌثِ      5/2/69    

     

     

                                                                                                                          اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم       

 سَمترم :     69کارشٌاسی ًاپیَسته هَشبری ٍرٍدی:   بهوي            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 4B 03/8کالس 
دوترتَتًَچی         -دوترآل تَیِ 

 دوتر هصثاح

رٍغ تیَْؼی در 

 جراحیْای اختصاصی
 ؼٌثِ         03/0/69

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 دوتر رضَاًی-دوتر ؼْیذی   B3 03/23کالس 
خَى ؼٌاظی ٍ اًتمال 

 خَى
 دٍؼٌثِ     00/0/69

 ظِ ؼٌثِ    00/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 هرالثتْای ٍیصُ خاًن هرادی -دوتر هعرٍفی B 20کالس 

 ؼٌثِ         02/0/69 داًػ خاًَادُ ٍ جوعیت خاًن پیر جلیلی B3 03/23کالس 

 یىؽٌثِ     08/0/69    

 آلای پَرپان B2 03/23کالس 
فرٌّگ ٍ توذى اظالم ٍ 

 ایراى
 دٍؼٌثِ     06/0/69

 ظِ ؼٌثِ     03/0/69    

 چْارؼٌثِ   02/0/69 ىآتفعیر هَضَعی لر آلای ًَری C1+C2 03/23کالس 

     

     

     

     

     

 

      اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 

                                                                                                               



 

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم   

 ششنترم :     63  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:             

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 دوتر درخؽاى B1َ+B 03/23کالس 
آؼٌایی تا تیواریْای داخلی 

 جراحی
 ؼٌثِ         03/0/69

   
 

 
 یىؽٌثِ       02/0/69

 B2+1َB 03/23کالس 
     دوتر هعرٍفی،  

 خاًن هرادی
 دٍؼٌثِ    00/0/69 هرالثتْای ٍیصُاصَل 

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 فَریتْای پسؼىی دوتر جعفریاى A1َ+A2 03/23کالس 

 ؼٌثِ         02/0/69 هرالثتْای پط از تیَْؼی دوتر لذرتی B2+1َB 20کالس 

 یىؽٌثِ     08/0/69    

 دٍؼٌثِ     06/0/69 ای در َّؼثریاخالق حرفِ  دوتر هعرٍفی B6+5َB 03/8کالس 

 ظِ ؼٌثِ  03/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 (0اًذیؽِ اظالهی ) آلای اهیٌی 03/23 آذریان سالن 

     

     

     

     

     

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 



 
                                                                                                                         

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم       

 چهارمترم :     69  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:             

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 03/23 سالن آذریان
 دوتررحین زادُ ،دوتر 

 ؼاُ عثاظی ،دوتر فیض 
 ؼٌثِ         03/0/69 فیسیَپاتَلَشی

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 دٍؼٌثِ    00/0/69    

 B2+1َB 03/8کالس 
             دوتر خطیثی

 دوتر جاللی

 (0رٍغ تیَْؼی )
 ظِ ؼٌثِ  00/0/69

 چْارؼٌثِ  02/0/69    

 ؼٌثِ         02/0/69 دارٍؼٌاظی اختصاصی دوتر هَظَی زادُ B1َ+B 03/8کالس 

 یىؽٌثِ     08/0/69    

 03/8 سالن سلطانی
           دوتر ؼْیذی

 دوتر رضَاًی

خَى ؼٌاظی ٍ اًتمال 

 خَى
 دٍؼٌثِ     06/0/69

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 ایوًََلَشی خاًن لرُ گسلَ 03/8 سالن آذریان

     

     

     

 

    اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 



                                                                                                                       

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم    

 دٍمترم :     69  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:             

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69 اصَل تیَْؼی خاًوْا تٌْام ٍ هلىیاى 03/8 سالن آذریان

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 دٍؼٌثِ    00/0/69 ٍاشُ ؼٌاظی پسؼىی خاًن هلىیاى 03/8 سالن سلطانی

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 (0آًاتَهی ) دوتر احذی 03/23 سالن سلطانی 

 ؼٌثِ         02/0/69 زتاى عوَهی خاًن ًصرالْی 03/23 سالن آذریان

 یىؽٌثِ     08/0/69    

 دٍؼٌثِ     06/0/69 اصَل پایِ دارٍؼٌاظی دوتر هَظَی زادُ 03/8 سالن آذریان

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 (0فیسیَلَشی ) دوتر آراهی 03/8 سالن سلطانی

 ؼٌثِ         0/2/69 تیَؼیوی دوتر احوذًٍذ A1َ+A2 03/23کالس 

     

     

     

     

 

     اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

شتی ردمانی   69-69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                      اریاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم دٍم - 69ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 30/69/ 03          ؼٌثِ 0آًاتَهی  دوتر پیرحاجاتی B1+B2 03/8کالس 

 02/30/69       یىؽٌثِ    

 30/69/ 00     دٍؼٌثِ زتاى عوَهی دوتر تیت الْی C1+C2 03/8کالس 

 30/69/ 00    ظِ ؼٌثِ    

 دوتر هازیار C1+C2 20کالس 
هرالثت از تیوار در تخػ 

 تصَیرترداری
 02/30/69   چْارؼٌثِ

 02/30/69          ؼٌثِ فیسیه پرتَّا دوتر پایذار C1+C2 03/8کالس 

 30/69/ 08     یىؽٌثِ    

 06/30/69      دٍؼٌثِ    

 03/30/69    ظِ ؼٌثِ 2رٍؼْای پرتًَگاری  دوتر هازیار B2+B3 03/8کالس 

 02/30/69   چْار ؼٌثِ    

 دوتر رجایی B2+B3 03/8کالس 
ثثت ٍ ًوایػ تصاٍیر در 

 پسؼىی
 32/69/ 30         ؼٌثِ

     

     

     

     
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 

 



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                                                                                            دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم چهارم - 69ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی        

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 03/30/69        ؼٌثِ زتاى تخصصی تیت الْیدوتر  B5+B6 03/23کالس 

 02/30/69     یىؽٌثِ    

 00/30/69     دٍؼٌثِ زیعت ؼٌاظی ظلَلی دوتر ًىَئیاى -دوتر طریمی A1+A2 03/8کالس 

 00/30/69    ظِ ؼٌثِ    

 02/30/69   چْارؼٌثِ تیوار ؼٌاظی دوتر اتَطالة B5+B6 03/23کالس 

 02/30/69          ؼٌثِ 0رٍؼْای پرتًَگاری  هازیاردوتر  B3 03/8کالس 

 08/30/69     یىؽٌثِ    

 آلای اردؼیر 20 سالن آذریان
فرٌّگ ٍ توذى اظالم 

 ٍ ایراى
 06/30/69      دٍؼٌثِ

 03/30/69     ظِ ؼٌثِ    

 02/30/69  چْار ؼٌثِ    

 30/32/69           ؼٌثِ آًاتَهی همطعی دوتر جاهعی 20 سالن سلطانی

     

     

     

     
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 

شتی ردمانی اریان    69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                                                                                                                                                                دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم ششن  - 63ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی        

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 دوتر احذی C1 03/23و  C2کالس 
تىٌیىْا ٍ جٌثِ ّای 

 تالیٌی تَهَگرافی
 03/30/69        ؼٌثِ

 02/30/69    یىؽٌثِ    

 00/30/69    دٍؼٌثِ    

 پایذاردوتر  03/8 سالن شهید سلطانی

اصَل فیسیىی 

ظیعتوْای 

 تصَیرترداری

 00/30/69  ظِ ؼٌثِ

 02/30/69  چْارؼٌثِ    

 هٌْذض پیذایػ 03/8 سالن شهید آذریان

تعویرات ٍ ًگْذاری 

همذهاتی دظتگاّْای 

 رادیَلَشی

 02/30/69        ؼٌثِ

 08/30/69    یىؽٌثِ    

 06/30/69      دٍؼٌثِ اخالق اظالهی آلای هیرتًَی C2 03/8کالس 

 03/30/69    ظِ ؼٌثِ    

B1 کالس )خواهران(  

 Bکالس )برادران(
03/8 

 خاًن جلیلی 

 آلای پَرپان 
 02/30/69 چْار ؼٌثِ ٍ جوعیت  داًػ خاًَادُ

 30/32/69        ؼٌثِ تْذاؼت عوَهی دوتر عثادی فردآرر 03/8 سالن شهید سلطانی

     

     

  
 

   

     
 
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 



 

شتی ردمانی اریان                     69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                                                                                                                                         دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم هشتن - 69ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی     

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 03/30/69  ؼٌثِ    

 دوتر پایذار B1+B 03/8کالس 
تصَیرترداری تا اهَاج 

 فراصَت
 02/30/69     یىؽٌثِ

 30/69/ 00     دٍؼٌثِ    

 00/30/69    ؼٌثِظِ     

 دوتر پایذار 03/23 سالن شهید آذریان
تضویي ٍ وٌترل ویفی 

 رٍؼْای تصَیرترداری
 02/30/69  چْارؼٌثِ

 02/30/69          ؼٌثِ تفعیر هَضَعی لرآى آلای احوذی A1+A2 03/8کالس 

 08/30/69      یىؽٌثِ    

 06/30/69       دٍؼٌثِ    

 03/30/69     ظِ ؼٌثِ    

 02/30/69   چْار ؼٌثِ    

     

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 

 

 

 
 
 



شتی ردمانی اریان                                                   69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                                                      دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم اٍل - 69ٍرٍدی بهوي  -کارشٌاسی ًاپیَسته رشته رادیَلَشی     

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 22/30/69   چْارؼٌثِ دزیوتری پرتَّای یًَیساى دوتر هازیار 03/8 سالن سلطانی

 03/30/69          ؼٌثِ    

 02/30/69       یىؽٌثِ ریاضیات پایِ اتَالماظویدوتر  20 سالن سلطانی

 00/30/69       دٍؼٌثِ    

 30/69/ 00    ظِ ؼٌثِ تیواری ؼٌاظی دوتر اتَطالة 03/8 سالن آذریان

 02/30/69   چْارؼٌثِ    

 خاًن دوتر چراغی  B3 20 کالس
فیسیه پرتَؼٌاظی 

 تؽخیصی
 02/30/69          ؼٌثِ

 08/30/69       یىؽٌثِ    

 06/30/69        دٍؼٌثِ آًاتَهی همطعی دوتر جاهعی C1 20و   C2کالس 

 03/30/69      ظِ ؼٌثِ    

 02/30/69    چْار ؼٌثِ 0اًذیؽِ اظالهی  آلای احوذی B 20 کالس

 30/32/69           ؼٌثِ رادیَتیَلَشی ٍ حفاظت دوتر ًؽاظتِ ریس B1+B 20کالس 

     

     

     

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 

 

 

 



 

شتی ردمانی اریان                                                    69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                        دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم سَم - 69ٍرٍدی بهوي  -کارشٌاسی ًاپیَسته رشته رادیَلَشی         

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 03/30/69          ؼٌثِ    

 سالن آذریان

 
 02/30/69      یىؽٌثِ 0ارزیاتی تصاٍیر پسؼىی  دوتر احذی 03/8

 00/30/69      دٍؼٌثِ    

 00/30/69    ظِ ؼٌثِ    

 A1کالس 

 
 02/30/69   چْارؼٌثِ MRIاصَل فیسیىی  دوتر هازیار 20

 B4 کالس
 

 02/30/69          ؼٌثِ هذیریت تیوارظتاًی آلای تاظتاًی 03/8

 08/30/69      یىؽٌثِ    

 B1 03/23کالس 
دوتر 

 تحرالعلَم
 06/30/69      دٍؼٌثِ هْارتْای زًذگی

 03/30/69     ظِ ؼٌثِ    

 B1کالس 

 
 02/30/69  چْار ؼٌثِ هتَى اظالهی هیرتًَی آلای 20

 C1کالس 

 
 30/32/69           ؼٌثِ وارترد رایاًِ در تصَیرترداری دوتر ریاضی 03/8

     

     
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

                                         



شتی ردمانی اریان                                                                                          69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                        دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 مترم : دٍ    69کارشٌاسی پیَسته علَم آزهایشگاهی  ٍرٍدی:   ههر    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 03/23 سالن سلطانی
دوتر احوذ ًٍذ 

 دوتر ؼریفی
 ؼٌثِ         03/0/69 تیَؼیوی عوَهی 

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 دٍؼٌثِ    00/0/69    

 
   

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69

 چْارؼٌثِ  02/0/69 زتاى اًگلیعی عوَهی  خاًن ّوتی B2 03/23کالس 

 ؼٌثِ         02/0/69 فیسیه حیاتی دوتر افؽاری B 03/23و B1کالس 

 یىؽٌثِ     08/0/69    

    
 دٍؼٌثِ     06/0/69

    
 ظِ ؼٌثِ   03/0/69

 چْارؼٌثِ  02/0/69 (0اًذیؽِ اظالهی ) آلای هحوذ ًصاد  B3 03/8کالس 

 ؼٌثِ         0/2/69 زیعت ؼٌاظی ظلَلی هلىَلی دوتر   هَظَی 03/8 سالن آذریان

 سالن آذریان

  

 B2کالس 

03/8 
 خاًن پیر جلیلی 

 آلای اردؼیر

 (         خَاّراى جوعیت )داًػ خاًَادُ ٍ 

 )ترادراى(داًػ خاًَادُ ٍ جوعیت 
 یىؽٌثِ      2/2/69

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

                                                                                                                      
 



شتی ردمانی اریان                              دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                    

 ترم : چهارم   69کارشٌاسی پیَسته علَم آزهایشگاهی  ٍرٍدی:  ههر   

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B2 03/23وB3کالس 
دوتر ًاصری -خاًن لرُ گسلَ

 دوترهحعي زادگاى       
 ؼٌثِ         03/0/69 ایوٌی ؼٌاظی پسؼىی

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 دٍؼٌثِ     00/0/69    

 
 ظِ ؼٌثِ    00/0/69   

 چْارؼٌثِ  02/0/69 0تیَؼیوی پسؼىی  دوتر ؼریفی –دوتر احوذًٍذ  B 03/23و 1Bکالس 

 دوتر  ًَرٍزی 03/8 سالن سلطانی
تْذاؼت عوَهی 

 ٍاپیذهیَلَشی

 ؼٌثِ         02/0/69

    
 یىؽٌثِ     08/0/69

 دٍؼٌثِ     06/0/69 اًمالب اظالهی ایراى آلای اهیٌی B 20و 1Bکالس 

    
 ظِ ؼٌثِ     03/0/69

 چْارؼٌثِ   02/0/69    

 03/23 سالن آذریان
      دوتر راور -دوتر رضَاًی

 دوتر صفا
 ؼٌثِ          0/2/69 2خَى ؼٌاظی 

     

 

       اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

                                                                                              



شتی ردمانی اریان         69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم : ششن  63کارشٌاسی پیَسته علَم آزهایشگاهی ٍرٍدی: ههر       

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69 0تاوتری ؼٌاظی پسؼىی  دوتر عؽالی 20 سالن سلطانی

  
  

 یىؽٌثِ       02/0/69

 دٍؼٌثِ    00/0/69 آهار حیاتی خاًن دّماًی B 03/8 1وB2کالس 

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 دوتر غرٍی 20 سالن آذریان
) ته 0اًگل ؼٌاظی 

 یاختِ(
 چْارؼٌثِ  02/0/69

 دوتر یسداى پرظت 20 سالن سلطانی
هتَى اًگلیعی ٍ 

 ترهیٌَلَشی

 ؼٌثِ         02/0/69

    
 یىؽٌثِ     08/0/69

 دٍؼٌثِ     06/0/69 ظن ؼٌاظی دوتر حوذی 03/23 سالن آذریان 

 ظِ ؼٌثِ  03/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 تفعیر هَضَعی لرآى آلای اهیٌی B 03/23و 1Bکالس 

 ؼٌثِ         0/2/69 ایوًََّواتَلَشی دوتر صفا-دوتر ؼْیذی  C1,C2 03/23کالس 

 یىؽٌثِ       2/2/69    

 دٍؼٌثِ      5/2/69    

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 



شتی ردمانی اریان                                                                                                                   دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                                               

 ترم : اٍل  69کارشٌاسی ًاپیَسته علَم آزهایشگاهی ٍرٍدی: بهوي   

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69 0تاوتری ؼٌاظی پسؼىی  دوتر عؽالی B5 20و B6کالس

  
  

 یىؽٌثِ       02/0/69

    
 دٍؼٌثِ    00/0/69

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

دوتر احوذًٍذ  B3 03/23کالس 

 ؼریفیدوتر
 چْارؼٌثِ  02/0/69 0تیَؼیوی تالیٌی

 ؼٌثِ         02/0/69 فیسیه حیاتی دوتر ظرای گرد افؽاری B2 03/23کالس 

    
 یىؽٌثِ     08/0/69

 آلای اهیٌی   B2 20وB3کالس 
تاریخ ٍ فرٌّگ ٍتوذى 

 اظالم ٍ ایراى

 دٍؼٌثِ     06/0/69

  
  

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69

 چْارؼٌثِ  02/0/69 (0اًذیؽِ اظالهی ) آلای هحوذ ًصاد B2 03/8کالس 

 هٌْذض عظیوی B4 03/8کالس 
اصَل فٌی ٍتجْیسات 

 آزهایؽگاّی

 ؼٌثِ         0/2/69

     

 

    اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



شتی ردمانی اریان  69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                                 دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم : سَم  69کارشٌاسی ًاپیَسته علَم آزهایشگاهی ٍرٍدی:بهوي    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69 رٍغ ّای وٌترل ویفی در آزهایؽگاُ دوتر عؽالی ٍ اظاتیذ گرٍُ 20 سالن آذریان

  
  

 یىؽٌثِ       02/0/69

    
 دٍؼٌثِ    00/0/69

 ظِ ؼٌثِ   00/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 0سؼىیپاًگل ؼٌاظی ٍ حؽرُ ؼٌاظی  دوتر غرٍی –دوتر هلىی  20 سالن سلطانی

 ؼٌثِ         02/0/69 هتَى اًگلیعی  پسؼىی دوتر یسداى پرظت 20 سالن سلطانی

    
 یىؽٌثِ      08/0/69

 دٍؼٌثِ     06/0/69 تاریخ اظالم آلای هیرتًَی  C1 03/8کالس 

  
  

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69

 ْارؼٌثِچ  02/0/69 تفعیر هَضَعی لرآى آلای اهیٌی B2 03/23وB3کالس 

 ؼٌثِ         0/2/69 اًتمال خَى دوتر صفا –دوتر ؼْیذی  B2 20وB3کالس 

    1Bکالس 

 Bکالس 

03/8 
 خاًن پیر جلیلی

 آلای اردؼیر  

 داًػ خاًَادُ ٍ جوعیت )خَاّراى(

 داًػ خاًَادُ ٍ جوعیت )ترادراى (
 یىؽٌثِ      2/2/69

    
 دٍؼٌثِ        5/2/69

    
 ظِ ؼٌثِ      9/2/69

 چْارؼٌثِ     2/2/69 شًتیه پسؼىی دوتر صوذی –دوتر ًىَئیاى  03/8 سالن سلطانی

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 



 
                                                                                                                   

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                    

 ترم : دٍم    69کارشٌاسی پیَسته اتاق عول ٍرٍدی:   ههر           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69 0تؽریح  دوتر پیرحاجاتی C1,C2 03/8 کالس 

  
  

 یىؽٌثِ       02/0/69

 خاًن حٌاًی،آلای اهیری 03/23 آذریانسالن 
اصَل ٍ فٌَى فرد اظىراب 

 ٍ ظیار

 دٍؼٌثِ    00/0/69

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 آلای اهیری 03/23 و راهرو   C1کالس
آؼٌایی تا ٍظایل ٍ 

 تجْیسات اتاق عول
 چْارؼٌثِ  02/0/69

 A1,A2کالس 
 ؼٌثِ         02/0/69 زتاى اًگلیعی عوَهی آلای ؼیخ زادگاى 03/23

    
 یىؽٌثِ     08/0/69

 سالن سلطانی
         خاًن وردظتاًی 03/23

 دوتر حعیٌی 

آظیة ؼٌاظی ٍ تافت 

 ؼٌاظی

 دٍؼٌثِ     06/0/69

 
 

  
 ظِ ؼٌثِ   03/0/69

 A1,A2کالس 
 خاًن حٌاًی 03/23

همذهِ ای تر تىٌَلَشی 

 اتاق عول
 چْارؼٌثِ  02/0/69

 دوتر  خاًوْا 03/23 سالن سلطانی

 عؽالی،هلىی

تاوتریَلَشی ٍ اًگل 

 ؼٌاظی

 ؼٌثِ         0/2/69

    
 

     اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



                                                                                                                  

شتی ردمانی اریان        شتی ردمانی اریان                                                  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا  69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                            دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم چهارم    69کارشٌاسی پیَسته اتاق عول ٍرٍدی:   ههر          

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 دوتر جلیلی 20 سالن سلطانی
تىٌَلَشی اتاق عول للة ٍ 

 تَراوط
 چْارؼٌثِ     22/0/69

 ؼٌثِ         03/0/69 فَریتْای پسؼىی آلای اهیری B1,B2 20کالس 

  
  

 یىؽٌثِ       02/0/69

           دوتر اؼرالی  03/23 سالن سلطانی

 خاًن حٌاًی

تىٌَلَشی اتاق عول زًاى ٍ 

 ارٍلَشی

 دٍؼٌثِ       00/0/69

 ظِ ؼٌثِ     00/0/69    

 دوتر هصطفَی B1,B2 20کالس 
للثی ریَی ٍ ءرٍغ احیا

 اصَل هرالثت ٍیصُ
 چْارؼٌثِ  02/0/69

 ؼٌثِ         02/0/69 زتاى تخصصی دوتر تیت الْی C1,C2 03/23کالس 

    
 یىؽٌثِ       08/0/69

 دٍؼٌثِ     06/0/69 تاریخ اظالم آلای اردؼیر 20 سالن سلطانی

  
  

 ظِ ؼٌثِ      03/0/69

 چْارؼٌثِ    02/0/69 0آؼٌایی تا تیواری داخلی  خاًن حٌاًی B2,B3 20کالس 

 ؼٌثِ         0/2/69 فیسیه پسؼىی وؽاٍرزدوتر  B2,B3 03/23کالس 

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی

 



 

شتی ردمانی اریان  69-69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                        دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم ششن - 63ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته اتاق عول  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 چْارؼٌثِ    6 22/0/9 اخالق اظالهی آلای اردؼیر 03/8 سالن آذریان

 ؼٌثِ         03/0/69 تىٌَلَشی اطفال دوتر جْاًگیری 03/8 سالن سلطانی

    
 یىؽٌثِ       02/0/69

 دوتر حعاهی 03/8 سالن آذریان
تىٌَلَشی پَظت ٍ 

 ظَختگی

 دٍؼٌثِ    00/0/69

    
 ظِ ؼٌثِ  00/0/69

 آلای اهیری 03/23 راهروو   C2کالس 
رٍغ تحمیك در اتاق 

 عول

 چْارؼٌثِ  02/0/69

 دوتر للعِ ًَئی C1 20و  C2کالس 
تىٌَلَشی جراحی 

 ارتَپذی

 ؼٌثِ         02/0/69

    
 یىؽٌثِ       08/0/69

 آلای هْذی خَاُ B2+B3 03/8کالس 
فرٌّگ ٍ توذى اظالم 

 ٍ ایراى
 دٍؼٌثِ       06/0/69

    
 ظِ ؼٌثِ       03/0/69

 چْارؼٌثِ     02/0/69 ادتیات فارظی آلای تیگذلی 20 سالن سلطانی

 ؼٌثِ            0/2/69 هذیریت در اتاق عول آلای اهیری -خاًن حٌاًی B1+B 03/23کالس 

    
 

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                                                                                                                 دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم سَم - 69ٍرٍدی بهوي -کارشٌاسی ًاپیَسته رشته اتاق عول           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B5+B6کالس 

 
 03/30/69          ؼٌثِ تىٌَلَشی اطفال دوتر جْاًگیری 03/8

 02/30/69      یىؽٌثِ    

 B5+B6کالس 

 
 00/30/69      دٍؼٌثِ رٍغ تحمیك در اتاق عول آلای اهیری 03/8

 00/30/69    ظِ ؼٌثِ    

 A2کالس 
 

 02/30/69   چْارؼٌثِ اخالق حرفِ ای خاًن حٌاًی 20

 B 20کالس 
دوتر للعِ ًَئی 

 دوتر ًىَئی

تىٌَلَشی جراحی هغس ٍ 

 اعصاب ٍ ارتَپذی
 02/30/69         ؼٌثِ

 30/69/ 08     یىؽٌثِ    

 آلای اردؼیر B5+B6 20کالس 
فرٌّگ ٍ توذى اظالم ٍ 

 ایراى
 06/30/69       دٍؼٌثِ

 سالن سلطانی
 

 03/30/69     ظِ ؼٌثِ هْارتْای زًذگی دوتر تحرالعلَم 03/8

 20 سالن آذریان
 دوتر دوتر اًَری  ٍ

 ًَاحی
 02/30/69  چْار ؼٌثِ ٍ چؽن ENTتىٌَلَشی

 C2)خواهران( کالس 

 B1)برادران( کالس 
03/8 

 خاًن پیرجلیلی

 آلای احوذی
 30/32/69         ؼٌثِ داًػ خاًَادُ ٍ جوعیت

     

 

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 
  

شتی ردمانی اریان                           دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم     

 دٍمترم :     69  ههرٍرٍدی:   ارشد خَى شٌاسی  کارشٌاسی          

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B 20کالس 

     دوتر راور  -دوتر رضَاًی

 دوتر صفا

          0خَى ؼٌاظی 

 )گلثَلْای ظفیذ(
 ؼٌثِ         03/0/69

 یىؽٌثِ       02/0/69    

 دٍؼٌثِ    00/0/69    

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69    

 B5 20کالس 
دوتر واظوی       -دوتر ؼْیذی

  دوتر صفا -دوتر راور

ایوًََّواتَلَشی ٍ اًتمال 

  خَى
 ؼٌثِ         02/0/69

 یىؽٌثِ     08/0/69    

 دٍؼٌثِ     06/0/69    

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69    

     

     

     

     

     

 

    اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 



 
                                                                                                                       

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم      

 دٍمترم :     69  ههرٍرٍدی:    ارشد رادیَبیَلَشی کارشٌاسی           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69    

 خاًن آغا فاطوِ حعیٌی B5 20کالس      
هار زیعتی ٍ رٍغ آ

 تحمیك
 یىؽٌثِ       02/0/69

 
 دٍؼٌثِ    00/0/69   

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 چْارؼٌثِ  02/0/69 فیسیه تْذاؼت دوتر پایذار 20  کالس رادیولوژی

 B6کالس     
20 

    دوتر ًؽاظتِ ریس       

 دوتر وَؼا-دوتر هَظَی 
 ؼٌثِ         02/0/69 وؽت ظلَل

 یىؽٌثِ     08/0/69    
 دٍؼٌثِ     06/0/69    

 

 هَظَی دوتر B 20کالس        
آظیة ؼٌاظی پرتَیی 

 ظلَلْای تٌیادی
 ظِ ؼٌثِ   03/0/69

 چْارؼٌثِ  02/0/69    

 ؼٌثِ         0/2/69 حفاظ ظازی آلای دوتر پایذار B 03/8کالس 

     

     

     

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 



                                                                                  
                                                                                                               

شتی ردمانی اریان        شتی ردمانی اریان                                                      دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا  69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم دٍم    69کارشٌاسی ارشد زیست فٌاٍری پسشکی ٍرٍدی: ههر          

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69    

        دوتر فرج اللْی  B 03/23کالس

 دوتر افؽاری 
 یىؽٌثِ       02/0/69 تیَؼیوی پیؽرفتِ

    
 دٍؼٌثِ    00/0/69

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

            دوتر حعیٌی A3 03/23کالس 

 دوتر افؽاری

وارترد واهپیَتر در 

 تیَتىٌَلَشی 
 چْارؼٌثِ  02/0/69

 ؼٌثِ         02/0/69    

            دوتر صوذی   B 03/23کالس

 دوتر ًىَئیاى
 یىؽٌثِ     08/0/69 شًتیه اًعاًی

    
 دٍؼٌثِ     06/0/69

  
  

 ظِ ؼٌثِ   03/0/69

 دوتر تختیاری C1 20کالس 
وٌترل ویفی فرآٍردُ ّای 

 تیَلَشیه
 چْارؼٌثِ  02/0/69

     

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 



 
 

                                                                                                                

شتی ردمانی اریان         69 – 69برًاهه اهتحاًات ًیوسال دٍم                            دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دٍمترم :     69  ههرٍرٍدی:    کارشٌاسی ارشد اتاق عول           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼٌثِ         03/0/69    

 خاًن حٌاًی، آلای اهیری 03/8 سالن سلطانی
آؼٌایی تا ٍظایل ٍ 

 تجْیسات
 یىؽٌثِ       02/0/69

 دٍؼٌثِ    00/0/69    

 ظِ ؼٌثِ  00/0/69    

 B4 20کالس 
           جعفری  دوتر

 پْلَاى دوتر
 چْارؼٌثِ  02/0/69 0رٍغ جراحی اختصاصی 

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

    
 


