بسمه تعالی

تح
نیمسال دوم سال صیلی 98-99

دوره چهارم علوم پاهی

شنبه

62.11.89

 1شنبه

62.11.89

 8شنبه

62.11.82

3شنبه

62.11.86

 4شنبه

62.11.39

 5شنبه

62.18.91

جمعه

62.18.98

شنبه

62.18.93

 1شنبه

62.18.94

 8شنبه

62.18.95

8-05.9

19-11/.9

تقسیم بندی سیستم عصبی و

ایمونولوژی نظری :

شکل ظاهری نخاع

کلیات ،سلولها و بافتهای

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

سیستم ایمنی

 99الف
11-11/.9

زبان تخصصی8

دسته  / 3کالس 1

1.-11/.9

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

دکتر نیکنام /دکتر ایزد  /کالس 4

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

تعریف جمجمه و

انگل شناسی نظری :

استخوان های کرانیوم

سستودها :کلیات -تنیا

مقدمه و کلیات شاخص های مهم

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

ساژیناتاتنیاسولیوم -تنیا آسیاتیکا

بهداشت خانواده

دکتر کیا /کالس  4داروسازی

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

قارچ شناسی :

استدالل ،تصمیم گیری و

بهداشت خانواده

کلیات ومقدمات قارچ شناسی

حل مسئله 1

مقدمه و کلیات شاخص های مهم

دکترداعی  /کالس 4دارو

دکتر سلطانی /کالس 4دارو

بهداشت خانواده

بهداشت خانواده

زبان

دسته  3و 4

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

دسته  1و 8

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

مواجهه زودرس بالینی
تعطیل رسمی
ساختار داخلی نخاع و مسیرهای

ایمونولوژی نظری :

نخاعی

آنتی ژن /آنتی بادی

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

دکتر شریف /کالس 4

بلوک عملی

بلوک عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

ساختار کانال مهره ای و نمای

ساختار کانال مهره ای و نمای

ظاهری و ساختار درونی نخاع

ظاهری و ساختار درونی نخاع

زبان تخصصی8

دسته  3کالس 1

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

استخوان های کرانیوم

انگل شناسی نظری :

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

زبان

تخصصی8دسته 3

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

سستودها  :هیمنولپیس نانا

سالمت دوران جوانی ،عوامل

دیفیلوبوتریوم التوم

خطر و سالمت پیش از ازدواج

نماتودها :کلیات

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

کالس  4داروسازی

استرونژیلوئیدس استرکورالیس
دکتر کیا /کالس  4داروسازی
 3شنبه

62.18.99

 4شنبه

62.18.99

 5شنبه

62.18.92

جمعه

62.18.96

شنبه

62.18.19

 1شنبه

62.18.11

 8شنبه

62.18.18

 3شنبه

62.18.13

قارچ شناسی :

استدالل ،تصمیم گیری و

بیماریهای قارچی سطحی

حل مسئله 8

سالمت دوران جوانی ،عوامل

دکتر سلطانی /کالس 4دارو

خطر و سالمت پیش از ازدواج

دکترداعی  /کالس 4دارو

بهداشت خانواده

دسته  1و8

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

استخوان شناسی جمجمه

استخوان شناسی جمجمه

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

مواجهه زودرس بالینی
تعطیل رسمی
سازمان بندی سیستم عصبی،

ایمونولوژی نظری :

اعمال سیناپس ها و

واکنش های آنتی ژن – آنتی بادی

نوروترانسمیترها

دکتر میرزایی /کالس 4

زبان تخصصی8

دسته /3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

دکترپرویز  /تاالر آناتومی

تزریقات

ایمونولوژی عملی

دسته  1و 8

دسته 8

مقدمات  /ایمنی زیستی

اسکیل لب

پرسیپیتاسیون  ،فلوکوالسیون
)(RPR

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران/کالس 9

دسته  8پسران/کالس 9

دسته  3پسران/کالس 9

دسته  4پسران/کالس 9

استخوان های صورت

انگل شناسی نظری :

دکتر کاشانی  /تاالر آناتومی

ترماتودها  :فاسیوال -دیکروسلیوم

سالمت دوران پیش از بارداری

سایر ترماتودهای نادر

دستورالعمل ها

دکتر رکنی /کالس  4داروسازی

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

قارچ شناسی :

استدالل ،تصمیم گیری و

بیماریهای قارچی جلدی

حل مسئله 3

مقدمات  /ایمنی زیستی

دکتر سلطانی /کالس 4دارو

پرسیپیتاسیون  ،فلوکوالسیون

دکتر خداویسی  /کالس 4دارو

ایمونولوژی عملی

دسته  3و 4

)(RPR

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

سالمت دوران پیش از بارداری
دستورالعمل ها
دکتر خسروی /کالس4داروسازی

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

 4شنبه

62.18.14

 5شنبه

62.18.15

جمعه

62.18.19

شنبه

62.18.19

 1شنبه

62.18.12

 8شنبه

62.18.16

 3شنبه

62.18.89

 4شنبه

62.18.81

 5شنبه

62.18.88

جمعه

62.18.83

شنبه

62.18.84

 1شنبه

62.18.85

شنبه

66.91.19

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

استخوان شناسی جمجمه

استخوان شناسی جمجمه

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته  8و 4

دسته 1و 3

سستودها

سستودها

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

تعطیل رسمی

ایمونولوژی نظری :
سایتوکاین ها
دکتر حاجتی /کالس 4

این برنامه توسط گروه گذاشته
شده است
والدت امام علی (ع) و روز پدر – تعطیل رسمی
نماهای جمجمه و

انگل شناسی نظری :

بهداشت خانواده

مهره های گردنی

ترماتودها  :شیستوزما

باروری ایمن ( )1ارزیابی خطر

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

سستودها :کیست هیداتید

غربالگری

دکتر رکنی /کالس  4داروسازی

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

قارچ شناسی :

رسپتورهای حسی و مدارهای

بیماریهای قارچی جلدی

عصبی

دکتر خداویسی  /کالس 4دارو

بهداشت خانواده

زبان

دسته  3و 4

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

دسته  1و8

باروری ایمن ( )1ارزیابی خطر

دکترپرویز /کالس 4دارو

غربالگری
دکتر خسروی /کالس4داروسازی

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

استخوان شناسی جمجمه

استخوان شناسی جمجمه

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

مواجهه زودرس بالینی
تعطیل رسمی
نواحی گردن و غالف کاروتید

ایمونولوژی نظری :

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

کمپلمان

زبان تخصصی8

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

دکتر ایزد /کالس 4

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

غالف کاروتید

غالف کاروتید

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران/کالس 9

دسته  8پسران/کالس 9

دسته  3پسران/کالس 9

دسته  4پسران/کالس 9

نمای ظاهری و ساختار درونی

زبان تخصصی8

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

بصل النخاع
دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

 1شنبه

66.91.19

 8شنبه

66.91.12

 3شنبه

66.91.16

 4شنبه

66.91.89

 5شنبه

66.91.81

والدت حضرت قائم (عج) – تعطیل رسمی

جمعه

66.91.88

تعطیل رسمی

شنبه

66.91.83

 1شنبه

66.91.84

 8شنبه

66.91.85

رشد فردی

تزریقات

دسته  3و 4

دسته 1

دکتر عظیمی/

اسکیل لب

مکان کالس متعاقبا اعالم می شود

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران/کالس 9

دسته  8پسران/کالس 9

دسته  3پسران/کالس 9

دسته  4پسران/کالس 9

مثلث خلفی و

انگل شناسی نظری :

عضالت اینفراهایوئید

نماتودها  :آسکاریس – اکسیور

باروری ایمن (، )8ا  ،مشکالت

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

تریکوسفال – تریشین

پس از زایمان ،مداخالت غیر

دکتر مولوی /کالس  4داروسازی

ضروری ...

بهداشت خانواده

زبان

دسته  3و 4

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

قارچ شناسی :

نمای ظاهری و ساختار درونی

بیماریهای قارچی زیر جلدی

پل مغزی

دکتر خداویسی /کالس 4دارو

دکتر کاشانی /کالس 4دارو

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

مثلث خلفی گردن

مثلث خلفی گردن

انگل شناسی عملیدسته  8و 4

انگل شناسی عملی دسته 1و 3

ترماتودها

ترماتودها

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

باروری ایمن (، )8ا  ،مشکالت
پس از زایمان ،مداخالت غیر
ضروری ...
دکتر خسروی /کالس4داروسازی

زبان

نمای ظاهری و ساختار درونی

ایمونولوژی نظری:

مغز میانی

سیستم سازگاری نسجی

دکترحسن زاده /تاالر آناتومی

( ) MHCو عرضه آنتی ژن

تخصصی8دسته /8کالس9

زبان تخصصی8

دسته  /3کالس 1

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

دکتر نیکنام  /کالس 4

رشد فردی

تزریقات

دسته  3و 4

دسته 3

دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا

اسکیل لب

ایمونولوژی عملی

دسته  1و 8

RA , CRP
Anti CCP

اعالم می شود

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

ناحیه سوپراهایوئید و صورت

انگل شناسی نظری :

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

نماتودها  :کرمهای قالبدار

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

جمعیت  ،توسعه پایدار و

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

 3شنبه

66.91.89

 4شنبه

66.91.89

 5شنبه

66.91.82

جمعه

66.91.86

شنبه

66.91.39

 1شنبه

66.91.31

 8شنبه

66.98.91

 3شنبه

66.98.98

 4شنبه

66.98.93

تریکو استرونژیلوس

سیاست های جمعیتی

دکتر مولوی /کالس  4داروسازی

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

قارچ شناسی :

حواس پیکری

بیماریهای قارچی احشایی

(احساس لمس و و ضعی)

دکترهاشمی /کالس 4دارو

دکتر پرویز /کالس 4دارو

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

ناحیه صورت

ناحیه صورت

ایمونولوژی عملی

دسته  3و 4

RA , CRP
Anti CCP

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

جمعیت  ،توسعه پایدار و
سیاست های جمعیتی
دکتر خسروی /کالس4داروسازی

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

مواجهه زودرس بالینی
تعطیل رسمی
حواس پیکری

ایمونولوژی نظری :

(احساس درد و حرارت)

پاسخ های ایمنی ذاتی و التهاب

دکتر پرویز  /تاالر آناتومی

دکتر رجایی /کالس 4

رشد فردی

تزریقات

ایمونولوژی عملی

دسته  3و 4

دسته 4

دسته  1و 8

دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا

اسکیل لب

Wright-Coobs wright
2ME

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران/کالس 9

دسته  8پسران/کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران/کالس 9

ناحیه اینفراتمپورال

انگل شناسی نظری :

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

نماتودها-الروهای مهاجر -فیلرها

پیشگیری از وقوع حاملگی

دکتر مولوی /کالس  4داروسازی

پر خطر

اعالم می شود

زبان تخصصی8

دسته  /3کالس 1

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

دکتر خسروی /کالس4داروسازی

قارچ شناسی :

اعمال حرکتی نخاع و رفلکس

بیماریهای قارچی احشایی

های نخاعی

دکترهاشمی /کالس 4دارو

کنترل ساقه مغزی و
قشر مغزی حرکت
دکتر ریاحی /کالس 4دارو

ایمونولوژی عملی

دسته  3و 4

Wright-Coobs wright
2ME

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

پیشگیری از وقوع حاملگی
پر خطر
دکتر خسروی /کالس4داروسازی

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

ناحیه اینفراتمپورال

ناحیه اینفراتمپورال

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته  8و 4

دسته 1و 3

نماتودها

نماتودها

 5شنبه

66.98.94

جمعه

66.98.95

شنبه

66.98.99

آزمون میان بلوک عصبی

 1شنبه

66.98.99

رشد فردی

 8شنبه

66.98.92

 3شنبه

66.98.96

 4شنبه

66.98.19

 5شنبه

66.98.11

جمعه

66.98.18

شنبه

66.98.13

تعطیل رسمی

زبان تخصصی8

ایمونولوژی نظری :

دسته  3کالس 1

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

تکامل و عملکرد لنفوسیت های B
(ایمنی هومورال)
دکتر ایزد /کالس 4

ایمونولوژی عملی

دسته  1و 8

ABO-RH
Cross matching
)coombs(direct,indirect

دسته  3و 4
دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا
اعالم می شود

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

تکوین کمان های حلقی و

انگل شناسی نظری :

تکامل سر و صورت

آنتامبا هیستولیتیکا و

سالمت کودک

دکتر عمیدی /تاالر آناتومی

آمیب های آزاد

(بدو تولد -نوزاد سالم

دکترکاظمی راد  /کالس 4

وآسیب پذیر)

داروسازی

دکتر خیل تاش /کالس4داروسازی

بهداشت خانواده

قارچ شناسی عملی

شکل ظاهری و ساختار درون

آشنایی با ساختمان فارچ ها و

مخچه

قارچهای ساپروفیت

دکتر حسن زاده /کالس 4دارو

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

آناتومی کاربردی

آناتومی کاربردی

زبان

دسته  3و 4

ایمونولوژی عملی

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

دسته  3و 4

ABO-RH
Cross matching
)coombs(direct,indirect

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

سالمت کودک
(بدو تولد -نوزاد سالم
وآسیب پذیر)
دکتر خیل تاش /کالس4داروسازی

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

مواجهه زودرس بالینی
تعطیل رسمی
اعمال مخچه
دکتر پرویز /تاالر آناتومی

ساعت قبل از آزمون

آزمون میان ترم ایمونولوژی

زبان تخصصی8
کالس 1

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

 1شنبه

66.98.14

 8شنبه

66.98.15

 3شنبه

66.98.19

 4شنبه

66.98.19

 5شنبه

66.98.12

جمعه

66.98.16

شنبه

66.98.89

آزمون آناتومی سر و گردن

 1شنبه

66.98.81

 8شنبه

66.98.88

بلوک عملی

بلوک عملی

بحث ادغام یافته ایمونولوژی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

دکتر آل سعیدی /دکتر رجایی

ساقه مغز و مخچه

ساقه مغز و مخچه

این برنامه جابجا خواهد شد
تاالرقریب

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

دیانسفال و بطن سوم مغزی

انگل شناسی نظری :

دکتر حسن زاده  /تاالر آناتومی

تاژکداران دستگاه گوارش و

سالمت کودک (دوران شیر

تناسلی  ،مژه داران و

خوارگی -پایش رشد،

بالستوسیستیس

ارزیابی خطر)

دکتر ایزدی /کالس  4داروسازی

دکتر خیل تاش /کالس4داروسازی

بهداشت خانواده

قارچ شناسی عملی

نیمکره های مخ

عوامل قارچی بیماریهای

دکتر حسن زاده /کالس 4دارو

بهداشت خانواده

زبان

دسته  3و 4

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

دسته  1و 8

سالمت کودک (دوران شیر

سطحی-جلدی

خوارگی -پایش رشد،
ارزیابی خطر)
دکتر خیل تاش /کالس4داروسازی

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

آناتومی کاربردی

آناتومی کاربردی

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

تعطیل رسمی

ایمونولوژی نظری:
تکامل و عملکرد لنفوسیت های T

زبان تخصصی8

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

(ایمنی سلولی)
دکتر رجایی /کالس 4

بلوک عملی

بلوک عملی

آزمون ایمونولوژی عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

به پیشنهاد گروه

دیانسفال و تالنسفال

دیانسفال و تالنسفال

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران/کالس 9

دسته  8پسران/کالس 9

دسته  3پسران/کالس 9

دسته  4پسران/کالس 9

نواحی کورتکس و

انگل شناسی نظری :

هسته های قاعده ای

توکسوپالسما گوندی ای و سایر

سالمت کودک

دکتر هدایت پور /تاالر آناتومی

کوکسیدی های بیماریزا

(برنامه کشوری کودک سالم)

برای انسان

دکتر خیل تاش /کالس4داروسازی

دکتر کشاورز -دکتر شجاعی

رشد فردی

کالس  4داروسازی

دسته  1و 8

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

اعالم می شود
 3شنبه

66.98.83

 4شنبه

66.98.84

 5شنبه

66.98.85

تعطیل رسمی

جمعه

66.98.89

شهادت حضرت علی (ع) – تعطیل رسمی

شنبه

66.98.89

 1شنبه

66.98.82

 8شنبه

66.98.86

 3شنبه

66.98.39

 4شنبه

66.98.31

 5شنبه

66.93.91

جمعه

66.93.98

شنبه

66.93.93

قارچ شناسی عملی

اعمال

عوامل قارچی بیماریهای

عقده های قاعده ای

زیرجلدی -احشایی

دکتر پرویز  /کالس 4دارو

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته  8و 4

دسته 1و 3

آنتامباهیستولیتیکا و سایر آمیب

آنتامباهیستولیتیکا و سایر آمیب

ها -توکسوپالسما گوندی ای،

ها -توکسوپالسما گوندی ای،

سایر کوکسیدیا های بیماریزا برای

سایر کوکسیدیا های بیماریزا برای

انسان

انسان

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

سالمت کودک
(برنامه کشوری کودک سالم)
دکتر خیل تاش /کالس4داروسازی

سیستم لیمبیک و

ایمونولوژی نظری :

تشکیالت مشبک

ایمنی مخاطی و پوست

دکتر هدایت پور  /تاالر آناتومی

دکتر وجگانی کالس 4

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

زبان تخصصی8

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران/کالس 9

دسته  8پسران/کالس 9

دسته  3پسران/کالس 9

دسته  4پسران/کالس 9

خواب و بیداری و

انگل شناسی نظری :

امواج مغزی

انگل های ماالریا

دوران مدرسه و پیش از بلوغ

دکتر ریاحی  /تاالر آناتومی

( مرفولوژی  ،سیرتکاملی )

رشد فیزیکی از کودکی تا بلوغ

دکتر ناطق پور /کالس  4داروسازی

دکتر صدیق /کالس4داروسازی

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

رشد فردی
دسته  1و 8
دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا
اعالم می شود

مکانیسم های رفتاری و هیجانی
مغز

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

(سیستم لیمبیک)

دوران مدرسه و پیش از بلوغ

دکتر ریاحی /کالس 4دارو

رشد فیزیکی از کودکی تا بلوغ
دکتر صدیق /کالس4داروسازی

زبان

تعطیل رسمی

تخصصی8دسته /8کالس9

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

 1شنبه

66.93.94

عید سعید فطر – تعطیل رسمی

 8شنبه

66.93.95

عید سعید فطر – تعطیل رسمی

 3شنبه

66.93.99

 4شنبه

66.93.99

 5شنبه

66.93.92

جمعه

66.93.96

شنبه

66.93.19

 1شنبه

66.93.11

 8شنبه

66.93.18

 3شنبه

66.93.13

 4شنبه

66.93.14

رحلت امام خمینی (ره) – تعطیل رسمی

 5شنبه

66.93.15

قیام خونین پانزده خرداد – تعطیل رسمی

جمعه

66.93.19

تعطیل رسمی

شنبه

66.93.19

آزمون قارچ شناسی

اعمال عالی مغز
(نیمکره های مغزی ،حافظه و
یادگیری و تکلم)

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

سالمت بلوغ  -دختران و پسران

دکتر ریاحی /کالس 4دارو

حذف مخاطرات و.....
دکتر صدیق /کالس4داروسازی

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

تعطیل رسمی
عروق و پرده های مغزی

ایمونولوژی نظری :

دکتر هدایت پور  /تاالر آناتومی

تولرانس و خودایمنی

زبان تخصصی8

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

دکتر وجگانی /کالس 4

بلوک عملی

بلوک عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

عروق و پرده های مغز

عروق و پرده های مغز

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

اعمال سیستم عصبی خودمختار

انگل شناسی نظری :

دکتر پرویز  /تاالر آناتومی

انگل های ماالریا ( بیماری زائی؛

سالمت بلوغ  -دختران و پسران

اصول تشخیص آزمایشگاهی ؛

حذف مخاطرات و.....

مقاومت های داروئی ؛

دکتر صدیق /کالس4داروسازی

پیشگیری و کنترل )

رشد فردی

دکتر ناطق پور /کالس  4داروسازی

دسته  1و 8

بهداشت خانواده

زبان

دسته  3و 4

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا
اعالم می شود

جنین شناسی
سیستم عصبی مرکزی
دکتر عمیدی  /کالس 4دارو

بهداشت خانواده

دسته  1و8

شاخص های باروری و جمعیتی
دکتر خسروی /کالس  4داروسازی

بافت شناسی مغز و نخاع

ایمونولوژی نظری :

دکترمینایی  /تاالر آناتومی

پاسخ های ایمنی علیه تومورها
دکتر حاجتی /کالس 4

زبان تخصصی8
کالس 1

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

بلوک عملی دسنه 3

بررسی رفلکس های عصبی،
آزمون تشخیص دونقطه
 1شنبه

66.93.12

 8شنبه

66.93.16

 3شنبه

66.93.89

 4شنبه

66.93.81

 5شنبه

66.93.88

جمعه

66.93.83

شنبه

66.93.84

آزمون پایان بلوک عصبی

 1شنبه

66.93.85

ساختار ماکروسکوپی چشم

ساختار میکروسکوپی

دکتر هدایت پور /کالس 9

چشم و گوش

 8شنبه

66.93.89

بلوک عملی

بلوک عملی

دسته  8و 4

دسته  1و 3

بافت عصبی

بافت عصبی

بلوک عملی دسنه 4

بررسی رفلکس های عصبی،
آزمون تشخیص دونقطه

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  1دختران /کالس 9

دسته  8پسران /کالس 9

دسته  3پسران /کالس 9

دسته  4پسران /کالس 9

بلوک عملی دسنه 5

بلوک عملی دسنه 8

بررسی رفلکس های عصبی،

بررسی رفلکس های عصبی،

شاخص های باروری و جمعیتی

آزمون تشخیص دونقطه

آزمون تشخیص دونقطه

دکتر خسروی /کالس  4داروسازی

بهداشت خانواده

زبان

دسته  3و 4

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

بلوک عملی دسنه 1

بررسی رفلکس های عصبی،
آزمون تشخیص دونقطه

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

سالمت میان سالی مردان
بیماری های شایع  ،مواجهه شغلی
دکترخواجه نصیری
کالس  4داروسازی

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته  8و 4

دسته 1و 3

انگل های ماالریا

انگل های ماالریا

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

تعطیل رسمی

ایمونولوژی نظری :
واکنش های ازدیاد حساسیت

زبان تخصصی8

دسته 3

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

کالس 1

دکتر رضایی /کالس 4

دکتر مینایی /کالس 9

آزمون فرهنگ و

انگل شناسی نظری :

تمدن اسالمی

تاژکداران خون و نسج  :لیشمانیا

سالمت میان سالی مردان

ساعت  6الی 6:39

(مرفولوژی؛ چرخ زندگی؛

بیماری های شایع  ،مواجهه شغلی

بیماریزائی ؛ اپیدمیولوژی

دکترخواجه نصیری

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

کالس  4داروسازی

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

و عالئم بالینی

رشد فردی

دکتر محبعلی /کالس  4داروسازی

دسته  1و 8
دکتر عظیمی /مکان کالس متعاقبا
اعالم می شود

 3شنبه

66.93.89

 4شنبه

66.93.82

 5شنبه

66.93.86

جمعه

66.93.39

شنبه

66.93.31

 1شنبه

66.94.91

 8شنبه

66.94.98

 3شنبه

66.94.93

 4شنبه

66.94.94

 5شنبه

66.94.95

ساختار ماکروسکوپی گوش

بحث ادغام یافته

دکتر هدایت پور  /کالس 4دارو

بلوک عصبی
دکتر تفاخری /دکتر حسن زاده

بهداشت خانواده

دسته  1و 8

سالمت میان سالی زنان  ،کاهش

تاالر قریب

عوامل خطر و اصالح روش
زندگی
دکتر صدیق /کالس4داروسازی

شهادت امام جعفر صادق (ع) – تعطیل رسمی
تعطیل رسمی
تکوین چشم و گوش

ایمونولوژی نظری :

(یکساعت)

نقص ایمنی

دکتر عمیدی  /تاالر آناتومی

دکتر رضایی /کالس 4

بلوک عملی

بلوک عملی

دسته 1و 3

دسته  8و 4

تشریح چشم ،محتویات چشم و

تشریح چشم ،محتویات چشم و

تشریح گوش

تشریح گوش

اوپتیک بینایی و فوتورسپتورها

انگل شناسی نظری :

دکتر سیفی  /تاالر آناتومی

تاژکداران خون و نسج :

سالمت میان سالی زنان  ،کاهش

لیشمانیاها (تشخیص

عوامل خطر و اصالح روش

آزمایشگاهی؛ اصول

زندگی

درمان؛پیشگیری و کنترل) و

دکتر صدیق /کالس4داروسازی

زبان تخصصی8

دسته 3

 /کالس 1

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

تریپانوزومای آفریقائی و
آمریکائی
دکتر محبعلی /کالس  4داروسازی

ایمونولوژی نظری :
ایمنی در برابر باکتری ،ویروس،
انگل و قارچ
دکتر نوربخش /کالس 4دارو

عمل عصبی شبکیه و

بلوک عملی

نوروفیزیولوژی مرکزی بینایی

( یکساعت)

دکتر سیفی  /کالس 4دارو

چشم و گوش

زبان

تخصصی8دسته  / 8کالس 1

زبان

تخصصی8دسته /8کالس9

زبان

تخصصی8دسته 3

کالس  4داروسازی

جمعه

66.94.99

تعطیل رسمی

شنبه

66.94.99

آزمون زبان تخصصی 1

آزمون زبان تخصصی 8

 1شنبه

66.94.92

احساس شنوایی

بلوک عملی

بلوک عملی

دکتر سیفی  /کالس 9

دسته 1و 3

دسته  8و 4

آناتومی کاربردی

آناتومی کاربردی

 8شنبه

66.94.96

 3شنبه

66.94.19

 4شنبه

66.94.11

 5شنبه

66.94.18

جمعه

66.94.13

شنبه

66.94.14

 1شنبه

66.94.15

 8شنبه

66.94.19

 3شنبه

66.94.19

 4شنبه

66.94.12

چشم و گوش( یکساعت)

چشم و گوش( یکساعت)
بلوک عملی دسته8

بلوک عملی دسته 1

افتالموسکوپی،اتوسکوپی،پریمتری

افتالموسکوپی،اتوسکوپی،پریمتری

و رنگ سنجی

و رنگ سنجی

حواس شیمیایی

انگل شناسی نظری :

(بویایی و چشایی)

کلیات بندپایان واهمیت آنها در

دوران سالمندی  :سالمت روان

و حفظ تعادل

انتقال عوامل بیماریزا

ودستورالعمل های کشوری

دکتر سیفی /تاالر آناتومی

دکتر اکبرزاده /کالس  4داروسازی

دکتر خاتمی /کالس4داروسازی

بلوک عملی دسته 4

بلوک عملی دسته 5

افتالموسکوپی،اتوسکوپی،پریمتری

افتالموسکوپی،اتوسکوپی،پریمتری

و رنگ سنجی

و رنگ سنجی

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته  8و 4

دسته 1و 3

تاژکداران خون ونسج گوارشی و

تاژکداران خون ونسج گوارشی و

تناسلی

تناسلی

بهداشت خانواده

دسته  3و 4

بلوک عملی دسته 3

افتالموسکوپی،اتوسکوپی،پریمتری
و رنگ سنجی

تعطیل رسمی

آزمون بلوک حواس ویژه

بحث ادغام یافته

انگل شناسی نظری :

بلوک حواس ویژه

روشهای مبارزه با انواع بندپایان

دکتر دبیری

دکتر اکبرزاده /مکان کالس

دکتر هدایت پور /دکتر مینایی

متعاقبا اعالم می گردد

دکتر سیفی /تاالر قریب

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته  8و 4

دسته 1و 3

دمونستراسیون الم های

دمونستراسیون الم های

حشره شناسی

حشره شناسی

