
        

شتی ردمانی اریان                                         دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 ترم : اٍل    96  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:   

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31 (3آًبتَهی ) زوتر پیرحبجبتی 31 سالن آذریان

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زٍضٌجِ    32/31/69 (3فیسیَلَشی ) زوتر آراهی 11/31 سالن آذریان

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 11/31 +راهروC1کالس 
 زوتر ػطبلی

 
 چْبرضٌجِ 32/31/69 هیىرٍة ضٌبسی 

 ذبًن هلىیبى-ذبًن ثٌْبم 11/31 سالن آذریان
ٍ وبر  هْبرتْبی پرستبری

 زر اتبق ػول
 ضٌجِ      11/31/69

 طٌجِیى     3/33/69    

 11/8 سالن سلطانی
 –زوتر هؼرٍفی 

 زوترضبوری زازُ
 زٍضٌجِ      3/33/69 فیسیه پسضىی

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33 اذالق اسالهی آلبی صبزلی 31 سالن سلطانی

 چْبرضٌجِ   4/33/69 (3اًسیطِ  اسالهی) آلبی پَرپبن 11/31 سالن سلطانی

 ضٌجِ       2/33/69 زثبى پیص زاًطگبّی آلبی ضید زازگبى B2 11/8کالس 

 یىطٌجِ      8/33/69 هْبرتْبی زًسگی زوتر ثحرالؼلَم 11/8 سالن آذریان

     

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
                                                                                                                      

 

 



 

شتی ردمانی اریان                                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 سَمترم :     95  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:        

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31 ووىْبی اٍلیِ اصَل ذبًن هرازی هجس C1 11/8کالس 

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 آلبی زوتر جؼفریبى 31 سالن آذریان
ضٌبسی ٍ  ًطبًِ

 هؼبیٌبت ثبلیٌی
 زٍضٌجِ    32/31/69

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 B2 11/8کالس 
هٌْسس ذضری ، 

 هٌْسس ًسرلَ
 چْبرضٌجِ 32/31/69 وبرثرز رایبًِ

 11/31 سالن سلطانی
ذبًن ثٌْبم ، ذبًن 

 هلىیبى
 ضٌجِ      11/31/69 (3رٍش ثیَْضی )

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 ازثیبت  آلبی ثیگسلی  C1 31کالس 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 3آًبتَهی  زوتر پیر حبجبتی  B6 11/8کالس 

     

     

     

     

     

 

          اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                               

شتی ردمانی اریان                                     دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 نپٌجترم :     94  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:      

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31 رٍاًطٌبسی آلبی لٌجری B2 11/8کالس 

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 11/31 +راهروC1کالس 
        ذبًن ثٌْبم 

 ذبًن زوتر حسیٌی 
 زٍضٌجِ    32/31/69 آهبر زیستی ٍ رٍش تحمیك

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69 اصَل ٍ رٍضْبی ازارُ زرز زوتر ایوبًی 31 سالن آذریان

 31 سالن سلطانی
زوتر رذتبثٌبن 

 زوتر ذطیجی
 ضٌجِ      11/31/69 (1رٍش ثیَْضی)

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 زثبى ترصصی آلبی ثیت الْی 11/31 سالن سلطانی

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 B6کالس 

 B2کالس 
11/31 

 ثرازراى–آلبی پَرپبن 

  ذَاّراى  ذبًن هیریبى
 چْبرضٌجِ   4/33/69 زاًص ذبًَازُ ٍ جوؼیت

 ضٌجِ       2/33/69    

 یىطٌجِ      8/33/69    

 ضٌجِ      69/ 31/31    

     

     

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 



                                                                                                                         

شتی ردمانی اریان        شتی ردمانی اریاندااگشنه علىم زپشکی و                                                     دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا  96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                           خدمات بهدا

 هفتنترم :     93  ههرکارشٌاسی پیَسته هَشبری ٍرٍدی:                      

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      11/31/69    

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33 تفسیر هَضَػی لراى آلبی ًظری B2 31کالس 

 B5کالس 

 B1کالس 
11/31 

 ثرازراى–آلبی پَرپبن 

 ذَاّراى  ذبًن هیریبى
 چْبرضٌجِ   4/33/69  زاًص ذبًَازُ ٍجوؼیت

     

     

     

     

     

     

     

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                       

شتی ردمانی اریان                                  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال    

 دٍمترم :     95  بهويپیَسته هَشبری ٍرٍدی:  ًاکارشٌاسی                    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31 هرالجتْبی پس از ثیَْضی زوتر لسرتی B2 31کالس 

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زٍضٌجِ    32/31/69 زارٍضٌبسی اذتصبصی زوتر هَسَی زازُ 31 سالن سلطانی

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 C2 11/31کالس 
           زوترتَتًَچی

 ذبًن هرازی
 چْبرضٌجِ 32/31/69 فَریتْبی پسضىی

 C1 11/31کالس 
زوتر  -زوتر ضبُ ػجبسی

 زوتر ًیىَثرت  -فیض
 ضٌجِ      11/31/69 فیسیَپبتَلَشی

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 اًمالة اسالهی ایراى آلبی پَرپبن B2 11/31کالس 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 تبرید اسالم آلبی ّبضوی 11/8 آذریانسالن 

     

     

     

     

 

     اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 



 

شتی ردمانی اریان         96-97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                       دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 ترم اٍل - 96ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی                        

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

 زوتر وطبٍرزی C1 11/8کالس 
 فیسیه ػوَهی

 
 31/31/69          ضٌجِ

 34/31/69      یىطٌجِ    

 زثبى پیص زاًطگبّی حویسی زوتر C1 31کالس 

 
 32/31/69      ضٌجِزٍ

 29/01/69   ضٌجِسِ     

 3آًبتَهی  زوتر جبهؼی 31 سالن سلطانی

 
 32/31/69  ضٌجِچْبر

11/8 سالن آذریان  زوتر حسیٌی 
 ریبضیبت ػوَهی

 
 11/31/69        ضٌجِ

11/8 سالن آذریان  هْبرتْبی زًسگی ذبًن اػتوبزًیب 

 
 13/33/69       طٌجِیى

 13/33/69       ضٌجِزٍ    

11/8 سالن آذریان  زوتر آراهی 
 فیسیَلَشی

 
 11/33/69    ضٌجِسِ 

 آلبی سجبزی فر B2 31کالس 
 3اًسیطِ اسالهی 

 
 14/33/69   ضٌجِچْبر

B1+B 11/8کالس   زوتر حسیٌی 

 

 آهبر

 
 12/33/69          ضٌجِ

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                             دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

                             96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ترم سَم - 95ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی                           

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

 B3 11/8کالس 
 چراغیزوتر 

 
 31/31/69          ضٌجِ فیسیه پرتَضٌبسی تطریصی

 34/31/69      یىطٌجِ    

 زوتر ػلیربًی B3 11/31کالس 

 
 32/31/69      ضٌجِزٍ زثبى ترصصی

 39/31/69    ضٌجِسِ     

 زوتر ػسگری 11/31 سالن سلطانی

 
 32/31/69  ضٌجِچْبر آسیت ضٌبسی ػوَهی

 جبهؼیزوتر  31 سالن آذریان

 
 11/31/69        ضٌجِ 1آًبتَهی 

 13/33/69       طٌجِیى    

 زوتر ریبضی 11/8 سالن آذریان
وبرثرز رایبًِ زر تصَیرثرزاری 

 پسضىی
 13/33/69       ضٌجِزٍ

 11/33/69    ضٌجِسِ     

 11/31 سالن آذریان
 آلبی سجبزی فر

 
 14/33/69   ضٌجِچْبر 3اًسیطِ اسالهی 

11/8 آذریانسالن   زوتر چراغی 

 
 12/33/69          ضٌجِ 3رٍضْبی پرتًَگبری 

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



 

شتی ردمانی                                                                                                                                                                                   اریاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ترم پٌجن  - 94ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی                

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

A1 11/8کالس   
 زوتر احسی

 
 31/31/69         ضٌجِ 3ارزیبثی تصبٍیر پسضىی 

 34/31/69     یىطٌجِ    

C2 11/31کالس   
 زوتر چراغی

 
 32/31/69     ضٌجِزٍ رازیَثیَلَشی

 29/01/69  ضٌجِسِ     

 زوتر پبیسار B2 31کالس 
اصَل فیسیىی سیستوْبی 

 CTتَهَگرافی 
 32/31/69 ضٌجِچْبر

C2 11/8کالس   زوتر هبزیبر 

 
 11/31/69       ضٌجِ ززیوتری پرتَّبی یًَیساى

 13/33/69      طٌجِیى    

C1 11/8کالس   زوتر هبزیبر 
آضٌبیی ثب سبذتوبى ٍ هَاز 

 وٌتراست
 13/33/69      ضٌجِزٍ

 11/33/69   ضٌجِسِ     

 A2 31کالس 
 آلبی زازگر 

 
 14/33/69  ضٌجِچْبر تبرید اسالم

11/31 سالن آذریان  
 زوتر چراغی

 
 12/33/69          ضٌجِ رٍضْبی پرتًَگبری اذتصبصی

 
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ترم هفتن - 93ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته رادیَلَشی                              

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

 31/31/69          ضٌجِ    

 3ارزیبثی تصبٍیر پسضىی  زوتر احسی 11/8 سالن آذریان
 34/31/69      یىطٌجِ

 

 32/31/69      ضٌجِزٍ    

 آلبی ضؼجبًی 31 سالن آذریان
تىٌیىْب ٍ جٌجِ ّبی ثبلیٌی 

 MRIتصَیرثرزاری 
 29/01/69   ضٌجِسِ 

 32/31/69  ضٌجِچْبر    

 زوتر هبزیبر B2 11/8کالس 
حفبظت زر ثراثر پرتَّبی 

 یًَیساى
 11/31/69        ضٌجِ

 13/33/69       طٌجِیى    

 اًمالة اسالهی ایراى آلبی هطفمی فر B2 31کالس 
 13/33/69       ضٌجِزٍ

 

 11/33/69    ضٌجِسِ     

 آلبی ثبستبًی B3 11/31کالس 
هسیریت ثیوبرستبًی ٍ رفتبر 

 سبزهبًی
 14/33/69   ضٌجِچْبر

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
  



     

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                   

 ترم دٍم - 95ٍرٍدی بهوي  -کارشٌاسی ًاپیَسته رشته رادیَلَشی 

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

 3ارزیبثی تصبٍیر پسضىی  زوتر احسی A2 11/8والس 

 
 31/31/69          ضٌجِ

 34/31/69ِ      یىطٌج    

 زوتر ػلیربًی B2 11/31والس 
 زثبى ترصصی

 
 32/31/69      ضٌجِزٍ

 29/01/69   ضٌجِسِ     

 زوتر پبیسار B3 31 والس
تصَیرثرزاری ثب اهَاج فراصَت 

 پسضىی
 32/31/69  ضٌجِچْبر

 B3 11/8 والس
 زوتر هبزیبر

 زوتر احسی

اصَل فیسیىی تىٌیىْب ٍ جٌجِ 

 CTّبی ثبلیٌی 
 11/31/69        ضٌجِ

 13/33/69       طٌجِیى    

 آلبی پَرپبن B3 11/31 والس
 اًمالة اسالهی ایراى

 
 13/33/69       ضٌجِزٍ

 11/33/69    ضٌجِسِ     

 تبرید اسالم پَرپبنآلبی  A1 31 والس

 
 14/33/69   ضٌجِچْبر

 زوتر هبزیبر 11/8 سبلي سلطبًی
 رٍضْبی پرتًَگبری اذتصبصی

 
 12/33/69          ضٌجِ

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

                             96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                               

 ترم چهارم – 94ٍرٍدی بهوي  -کارشٌاسی ًاپیَسته رشته رادیَلَشی          

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

 31/31/69          ضٌجِ    

 زوتر پبیسار B2 11/8والس 
تضویي ٍ وٌترل رٍضْبی 

 تصَیرثرزاری پسضىی
 34/31/69      یىطٌجِ

 32/31/69      ضٌجِزٍ    

 B2ذَاّراى والس 

 B1ثرازراى والس 
11/8 

 ذبًن لَاف

 آلبی سجبزی فر
 29/01/69ِ   ضٌجسِ  زاًص ذبًَازُ ٍ جوؼیت

 32/31/69  ضٌجِچْبر    

 زوتر هبزیبر B1 11/8والس 
 

 11/31/69        ضٌجِ تؼویرات ٍ ًگْساری زستگبّْب

 13/33/69       طٌجِیى    

 آلبی هطفمی فر B1 31والس 
 

 فرٌّگ ٍ توسى اسالم ٍایراى
 13/33/69       ضٌجِزٍ

 11/33/69    ضٌجِسِ     

 14/33/69   ضٌجِچْبر    

 12/33/69          ضٌجِ    

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 
 

 



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                           دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا
 96 – 97 اٍلرًاهه اهتحاًات ًیوسال ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ترم : اٍل 96 ههرٍرٍدی:  علَم آزهایشگاهیکارشٌاسی پیَسته                        

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31 (3آًبتَهی ) زوتر پیرحبجبتی 11/31 سالن آذریان

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زٍضٌجِ    32/31/69 وبهپیَتر هٌْسس  ًسرلَ -هٌْسس ذضری  B3 11/8کالس 

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 B2 11/31کالس 
 احوسیزوتر

 
 چْبرضٌجِ 32/31/69 ضیوی ػوَهی

 ضٌجِ      11/31/69 فیسیه ػوَهی زوتر ریبضی B3 31کالس 

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 رٍاًطٌبسی ػوَهی زوتر لٌجری B2 11/8کالس 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 (3اًسیطِ  اسالهی) ًظریآلبی  B3 31کالس 

 حویسیزوتر  11/31 سالن سلطانی
زثبى پیص 

 زاًطگبّی
 ضٌجِ       2/33/69

 یىطٌجِ      8/33/69 هْبرتْبی زًسگی ذبًن هصجبحی 31 سالن آذریان

 

    اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 
                                                                                                                      

شتی ردمانی اریان                                                                                      دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلهه اهتحاًات ًیوسال برًا  

 سَمترم :     95 ههرٍرٍدی:  علَم آزهایشگاهیکارشٌاسی پیَسته               

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B3 11/31کالس 
 زوتر احوسًٍس

 زوتر ضریفی
 ضٌجِ      69/ 31/31 3ثیَضیوی پسضىی 

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69 هیىرٍة ضٌبسی ػوَهی زوتر ػطبلی C1 11/8کالس 

 ضٌجِ      11/31/69 3اًگل ضٌبسی  زوتر هلىی C2 11/31کالس 

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 ازثیبت فبرسی ذبًن زوتر ضبٌّسُ  B3 31کالس 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 اذالق اسالهی آلبی احوسی  C1 11/31کالس 

 ضٌجِ       2/33/69 فیسیَلَشی زوتر آراهی            31 سالن سلطانی

     

     

 

      اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                



 

شتی ردمانی اریان                                                             دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 پٌجنترم :    94 ههرٍرٍدی:  علَم آزهایشگاهیکارشٌاسی پیَسته             

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 چْبرضٌجِ 31/31/69 َّرهَى ضٌبسی زوتر ضریفی-زوتر احوسًٍس 11/31 سالن آذریان

 ضٌجِ      69/ 31/31 3ذَى ضٌبسی  زوتر رضَاًی  - زوتر صفب 11/31 سالن سلطانی

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 B2 11/8کالس 
 زوتر یسزاى پرست 

  زوتر ًَرٍزی
 زٍضٌجِ    32/31/69 لبرچ ضٌبسی

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69 فبرهبوَلَشی هَسَی زازُزوتر  B3 11/31کالس 

 ضٌجِ      11/31/69 ٍیرٍس ضٌبسی زوتر ویبًی B2 11/31کالس 

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 آسیت ضٌبسی ػوَهی زوتر حسیٌی 11/31 سالن آذریان

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 تبرید اسالم اهیٌی آلبی  C2 31کالس 

 ضٌجِ       2/33/69    

 یىطٌجِ      8/33/69    

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                         

شتی ردمانی اریان                                                    دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

شتی    96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                                                                  ردمانی اریاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 هفتنترم :     93ههرٍرٍدی:  علَم آزهایشگاهیکارشٌاسی پیَسته                 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ     69/ 31/31 آضٌبیی ثب ثیوبریْبی زاذلی زوتر حسیٌی C1 31کالس 

 ضٌجِسِ     39/31/69 شًتیه پسضىی زوتر ًىَئیبى 11/8 سالن سلطانی

 زوتر غرٍی B3 11/8کالس 
اصَل هسیریت ٍ لَاًیي 

 آزهبیطگبّی
 چْبرضٌجِ 32/31/69

 C1 31کالس 
ٍ  زوتر ػطبلی

 ّوىبراى

رٍضْبی وٌترل ویفی زر 

 آزهبیطگبُ
 ضٌجِ      11/31/69

 طٌجِیى     3/33/69    

 B3 11/8کالس 
 زوترػطبلی

 ذبًن لرُ گسلَ 
 زٍضٌجِ      3/33/69 اصَل ایوٌی زر آزهبیطگبُ

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 آلبی هتمی B2 11/8کالس 
تبرید فرٌّگ ٍ توسى اسالم ٍ 

 ایراى 
 چْبرضٌجِ   4/33/69

 هٌْسس ػظیوی 31 سالن آذریان
ًگْساری اصَل فٌی ٍ 

 تجْیسات آزهبیطگبّی
 ضٌجِ       2/33/69

     

     

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 



                                                                                                                      

شتی ردمانی اریان                                                                              دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 دٍمترم :   95 بهويٍرٍدی:  علَم آزهایشگاهیپیَسته ًاکارشٌاسی            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 چْبرضٌجِ 31/31/69 َّرهَى ضٌبسی زوتر ضریفی-زوتر احوسًٍس 11/31 سالن سلطانی

 11/31 سالن آذریان
 زوترشاور -زوترصفب

 زوتر رضَاًی
 ضٌجِ      69/ 31/31 3ّوبتَلَشی 

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زٍضٌجِ    32/31/69 آهبر حیبتی ذبًن زّمبًی B1 11/8کالس 

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69 ثْساضت ػوَهی زوتر اهیری C2 11/8کالس 

 ضٌجِ      11/31/69 ٍیرٍس ضٌبسی زوتر ویَاًی B3 11/31کالس 

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 زیست سلَلی هَلىَلی زوتر هَسَی B1 11/31کالس 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 اًمالة اسالهی ایراى آلبی اهیٌی C1 31کالس 

 B2 31کالس 

 ذبًن لرُ گسلَ

 زوتر هحسي زازگبى  

 زوتر ًبصری 

 ضٌجِ       2/33/69 ایوًََلَشی

 یىطٌجِ      8/33/69 هْبرت ّبی زًسگی زوتر ثحرالؼلَم 11/8 سالن سلطانی

     

 

     اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

     

 



                                                                                                                   

شتی ردمانی اریان                                                                        دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96-97اٍل  برًاهه اهتحاًات ًیوسال

 ترم اٍل - 96ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته اتاق عول  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 چْبرضٌجِ 31/31/69 ثْساضت زر اتبق ػول زوتراهیری 11/8 سالن سلطانی

 ضٌجِ      69/ 31/31 3تطریح  زوتر پیرحبجبتی 11/8 سالن سلطانی

 طٌجِیى    34/31/69    

 زٍضٌجِ    32/31/69 3فیسیَلَشی  زوتر آراهی 11/31 سلطانیسالن 

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69 رٍاًطٌبسی ػوَهی زوترلٌجری 11/8 سالن آذریان

 ضٌجِ      11/31/69 زثبى پیص زاًطگبّی زوترهحوسهرازی C1 11/8کالس 

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 3اًسیطِ اسالهی  آلبی ستَزُ C1 11/31کالس 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 هْبرت ّبی زًسگی آلبی جلَُ 31 سالن سلطانی

 B3  11/8کالس
ذبًن زوترحسیٌی 

 ثْبراًچی
 ضٌجِ       2/33/69 آهبرحیبتی

     

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



 

شتی ردمانی اریاندااگشنه علىم زپشکی و                                                   خدمات بهدا

96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ترم سَم - 95ٍرٍدی ههر -کارشٌاسی پیَسته رشته اتاق عول 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 11/8 سالن آذریان
 ذبًن ثٌْبم 

 ذبًن هلىیبى 
 چْبرضٌجِ 31/31/69 ثیَْضی ٍ هرالجتْبی آى

 ضٌجِ      69/ 31/31 3آضٌبیی ثب ثیوبری ّبی زاذلی  ذبًن حٌبًی B3 31 کالس    

 طٌجِیى    34/31/69    

 زٍضٌجِ    32/31/69 اصطالحبت پسضىی زوتر اهیری 11/8 سالن آذریان

 ضٌجِسِ   39/31/69    

 زوتر صسر 11/8 سالن سلطانی
تىٌَلَشی جراحی غسز ٍ 

 گَارش
 ْبرضٌجِچ 32/31/69

 ضٌجِ      11/31/69 زارٍضٌبسی زوتر هَسَی زازُ 11/8 سالن سلطانی

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 هتَى اسالهی آلبی صبزلی 31 سالن آذریان

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 فیسیه پسضىی زوتروطبٍرزی C2 11/31کالس 

 ضٌجِ       2/33/69    

     

 
    

   
  

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 



شتی                                                                                                                                                                                                                                                        ردمانی اریاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

                                                                                      96 – 97برًاهه اهتحاًات ًیوسال اٍل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ترم پٌجن  - 94ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته اتاق عول       

 رٍز ًبم زرس استبز سبػت هىبى

 آلبی فریبة 31 سالن سلطانی
تىٌَلَشی اتبق ػول 

ENT 
 ضٌجِ      69/ 31/31

 طٌجِیى    34/31/69    

 زٍضٌجِ    32/31/69 تىٌَلَشی هغسٍاػصبة زوترللؼِ ًَیی 11/8 سالن سلطانی

 ضٌجِسِ   39/31/69    

 زوترصفب 11/31 سالن آذریان
ذَى ضٌبسی ٍاًتمبل 

 ذَى
 ْبرضٌجِچ 32/31/69

 ضٌجِ      11/31/69    

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69 اذالق اسالهی آلبی اهیٌی 31 سالن سلطانی

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69 ازثیبت فبرسی زوترضبٌّسُ 31 سالن آذریان

 ضٌجِ       2/33/69    

     

     
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                                                                                                                دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

                                    96 – 97هه اهتحاًات ًیوسال اٍل برًا                                     

 ترم هفتن - 93ٍرٍدی ههر  -کارشٌاسی پیَسته رشته اتاق عول 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 سلطانی )خواهران( 

 B1 کالس )برادران(
11/8 

 ذبًن پیرجلیلی 

 آلبی هتمی 
 جوؼیت ٍزاًص ذبًَازُ

 ضٌجِچْبر

14/33/69 

   
  

   
  

   
  

 
  

  

   
 

 

   
  

 
  

  
   

  

 
  

  

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 
  

شتی ردمانی اریان دااگشنه علىم زپ                                                                              شکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال     

 اٍلترم :     96  ههرٍرٍدی:   ارشد خَى شٌاسی  کارشٌاسی                

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 B4 31کالس 

 -زوتر شاور -زوتر صفب

ذبًن زوتر –زوتر رضَاًی 

 حسیٌی 

 3ذَى ضٌبسی 

 زٍضٌجِ    32/31/69

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 B6 11/31کالس 
ذبًن لرُ   -زوتر ضْیسی

 گسلَ

 ایوٌی ضٌبسی  پیطرفتِ
 چْبرضٌجِ 32/31/69

 B4 11/8کالس 
ثیَلَشی سلَلی ٍ هَلىَلی  زوتر ًىَئیبى -زوترافطبری

 پیطرفتِ
 ضٌجِ      11/31/69

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69    

     

     

 

    اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

شتی ردمانی اریان                                                دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 سَمترم :     95  ههرٍرٍدی:   ارشد خَى شٌاسی  کارشٌاسی                

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

 B 31کالس 
زوتر  -زوتر شاور -زوتر صفب

 ذبًن زوتر حسیٌی –رضَاًی 

 1ذَى ضٌبسی 
 طٌجِیى    69/ 34/31

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69    

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69    

     

     

 
 
 
 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

شتی                                                                                                                        اریان                                                                                                 دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال 

 اٍلترم :     96  ههرٍرٍدی:    ارشد رادیَبیَلَشی کارشٌاسی                    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 رازیَثیَلَشی ٍحفبظت زوتر ًطبستِ ریس 31 کالس رادیولوژی
 

 ضٌجِ      69/ 31/31

 
   

 
 طٌجِیى  69/ 34/31

 
 زٍضٌجِ    32/31/69   

 ضٌجِسِ     39/31/69 ای ّستِ فیسیه زوتر هبزیبر B1 11/31کالس      
 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69 آى ٍوبرثرز پرتَّب فیسیه چراغی زوتر        B5 31کالس     

 طٌجِیى     3/33/69    
     

 زوترهبزیبر B1 11/8کالس    
 رسبًی اطالع سیستوْبی

 پسضىی
 زٍضٌجِ      3/33/69

 
 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33   

 B5 11/8 کالس   
 زوتر طریمی 

 زوتر ًىَئیبى
 چْبرضٌجِ   4/33/69 ثیَلَشی سلَلی ٍ هَلىَلی

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

شتی                          اریان                                                                                                 دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا
 96 – 97 اٍل ًیوسال اهتحاًات برًاهه                                

 سَم:  ترم    95  ههر ٍرٍدی:  رادیَبیَلَشی ارشد کارشٌاسی                
 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

 زوترپبیسار B3 11/8کالس
اصَل وبرثرز هٌبثغ پرتَزا 

 زر پسضىی
 طٌجِیى    69/ 34/31

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 
 ضٌجِسِ     39/31/69   

 چْبرضٌجِ 32/31/69 پرتَیی ضٌبسی زیست ریس ًطبستِ زوتر B5 31کالس 

 B5 31کالس
 ریس ًطبستِ زوتر         

 هَسَی زوتر 

 ثیَلَشیىی ززیوتری

 یًَسبز پرتَّبی
 ضٌجِ      11/31/69

 طٌجِیى     3/33/69    

 پبیسار زوتر B 11/8کالس
 ایوٌی اصَل ٍ ززیوتری

 هراوس زر
 زٍضٌجِ      3/33/69

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

                                                                       

 

 

 
 
 



 
 
 
 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                      دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                                      

 سَمترم :     95  ههرٍرٍدی:    کارشٌاسی ارشد اتاق عول                     

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 اهیری زوتر حٌبًی، ذبًن B1 11/31 کالس
 زر تسریس فٌَى ٍ اصَل

 ػول اتبق            
 ضٌجِ      69/ 31/31

    
 طٌجِیى    69/ 34/31

 

 ػول اتبق هسیریت اهیری زوتر حٌبًی، ذبًن B2 31 کالس
 زٍضٌجِ    32/31/69

 

    
 ضٌجِسِ     39/31/69

 

 B1 31کالس 

  جوطیسی زوتر          

  زوترثیبضیبى

  وریوی زوتر

 جراحی ثبرٍش آضٌبیی

 4اذتصبصی
 چْبرضٌجِ 32/31/69

 ضٌجِ      11/31/69    

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69    

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                      علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دااگشنه        

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                           

 اٍلترم :     96ههر ٍرٍدی:     عول اتاق ارشد کارشٌاسی                  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 اهیری زوتر حٌبًی، ذبًن B 11/31کالس 
 ٍ اسىراة فرز فٌَى اصَل

 سیبر

 ضٌجِ      69/ 31/31

 

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زوتر جلیلی B3 31کالس 
 جراحی رٍش ثب آضٌبیی

 3اذتصبصی

 زٍضٌجِ    32/31/69

 

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 زوتر صسر B1 11/31کالس 
 جراحی رٍش ثب آضٌبیی

 3اذتصبصی
 چْبرضٌجِ 32/31/69

 

 آى  هرالجتْبی ٍ ثیَْضی زوتر رخ تبثٌبن B6 11/8 کالس
 ضٌجِ      11/31/69

 

 طٌجِیى     3/33/69    

 ذبًن آغب فبطوِ حسیٌی C2 11/8 کالس
 تحمیك رٍش ٍ آهبرحیبتی

 پیطرفتِ

 زٍضٌجِ      3/33/69

 

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 زوتر ذبچیبى B3 11/8 کالس
 سیستن زر پیطرفتِ پبیص

 ثسى ّبی

 ضٌجِ چْبر  69/ 4/33

 

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

    
 

 
 
 



 
 
 

شتی ردمانی اریان                                                                                   دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96-97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                      

 اٍلترم  - 96ٍرٍدی ههر  زیست فٌاٍری پسشکیرشته  ارشدکارشٌاسی                      

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

 B2 11/31کالس 
زوتر حسیٌی 

 زوتر ًىَئیبى
 طٌجِیى    69/ 34/31 پبتَثیَلَشی

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69    

 B5 11/8کالس 

زوتر حسیٌی 

 زوتر ًىَئیبى 

 زوتر طریمی

 طٌجِیى     3/33/69 زیست ضٌبسی سلَلی هلىَلی

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69    

 ضٌجِ       2/33/69    

 ضٌجِ      69/ 31/31    
 

 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 



 

شتی ردمانی اریان                                                                                                              دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا
  96 – 97  اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                           

 سَمترم  - 95ٍرٍدی ههر زیست فٌاٍری پسشکی رشته  ارشد کارشٌاسی            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

B1 کالس   31 
 زوتر ًىَئیبى  -زوتر فرج اللْی 

 زوتر طریمی
 طٌجِیى    69/ 34/31 هٌْسسی شًتیه

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69    

B6 کالس   زوتر افطبری -زوتر فرج اللْی 11/8 
ایوٌَضیوی ٍ رٍش 

 آًبلیس
 طٌجِیى     3/33/69

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69    

 ضٌجِ       2/33/69    

 یىطٌجِ      8/33/69    

     

     

     
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 
                            



 
 

شتی ردمانی اریان                                            دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

                                                                                                                

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 چهارمترم :      94 بهويٍرٍدی:   دکتری خَى شٌاسی آزهایشگاهی                 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

 طٌجِیى    69/ 34/31 رٍیىرز تطریص ثیوبریْبی ذَى زوتر ثبَّش B4 31کالس 

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69    

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

     

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شتی ردمانی اریان                                                       دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                   

 اٍلترم :      96ههر ٍرٍدی:    دکتری خَى شٌاسی آزهایشگاهی                 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B4 31کالس 
 زوتر صفب  - زوتررضَاًی

 زوتر شاور -زوتر ضْیسی

پیطرفتْبی ًَیي زر 

 ّوبتَلَشی
 ضٌجِ      69/ 31/31

 طٌجِیى    69/ 34/31    

  
 زٍضٌجِ    32/31/69  

  
 ضٌجِسِ     39/31/69  

 چْبرضٌجِ 32/31/69 اصَل اپیسهیَلَشی زوتر ریوبز B5 11/31کالس 

 ضٌجِ       11/31/69    

 طٌجِیى       3/33/69 ایوًََّوبتَلَشی پیطرفتِ زوتر ضْیسی B6 31کالس 

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ    69/ 1/33    

     

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                                                                                                                                                                           دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                                                                                                                                                                                            

 اٍلترم  - 96ٍرٍدی ههر  - پسشکیزیست فٌاٍری رشته  دکتری                    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

B کالس     11/31 
زوتر ًىَئیبى  -زوتر فرج اللْی 

 زوتر طریمی

اصَل شًتیه هَلىَلی ٍ 

 هٌْسسی شًتیه
 طٌجِیى    69/ 34/31

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69    

 طٌجِیى     3/33/69    

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

 چْبرضٌجِ   4/33/69    

 ضٌجِ       2/33/69    

     

     
 
 
 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 

 

 

 



 

شتی                                                                          ردمانی اریان دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

                   

 96 – 97 اٍلبرًاهه اهتحاًات ًیوسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 سَم ترم – 95ٍرٍدی ههر  - زیست فٌاٍری پسشکیرشته  دکتری                   

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ضٌجِ      69/ 31/31    

 طٌجِیى    69/ 34/31    

 زٍضٌجِ    32/31/69    

 ضٌجِسِ     39/31/69    

 چْبرضٌجِ 32/31/69    

 ضٌجِ      11/31/69    

B5 کالس   31 
 زوتر افطبری 

 زوتر طریمی 
 طٌجِیى     3/33/69 هٌْسسی پرٍتئیي

 زٍضٌجِ      3/33/69    

 سِ ضٌجِ   69/ 1/33    

  
 

 
 چْبرضٌجِ   4/33/69 

 ضٌجِ       2/33/69    
 

 

 داره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی ا
 

 

 


