بسمه تعالي

ربانهم هفتگي رتم چهارم علوم پاهي
تح
نيمسال دوم سال صيلي 99 – 99
ورودی  99الف

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

8.9-05

65-66/05

آزمون /بلوک نظری

ایمونولوژی نظری

تاالر آناتومی

کالس 1

فرهنگ و تمدن اسالمی

60-61/05

61 -61/05
زبان تخصصی 2دسته  /6کالس  6زبان
زبان تخصصی2

تخصصی2دسته  / 2کالس 6

دسته  /1کالس 2

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

فرهنگ و تمدن اسالمی

دسته  6دختران

دسته  2پسران

دسته  1پسران

دسته  1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

بلوک عملی

بلوک عملی

ایمونولوژی عملی

دسته  2و 1

دسته 6و 1

دسته  6و 2

آناتومی سر و گردن نظری

انگل شناسی نظری

بهداشت خانواده

تاالر آناتومی

کالس1داروسازی

دسته  1و  /1کالس1داروسازی

قارچ شناسی نظری وعملی

بلوک نظری

ایمونولوژی عملی

کالس 1دارو

مهارت های طبابت /تفکر نقاد

دسته  1و 1

کالس 1دارو

بهداشت خانواده

زبان

تخصصی2دسته / 1

کالس  1داروسازی

دسته  6و /2کالس 1دارو

چهارشنبه

پنجشنبه
جمعه

انگل شناسی عملی

انگل شناسی عملی

دسته 6و 1

دسته  2و 1

سر و گردن عملی

سر و گردن عملی

دسته  2و 1

دسته 6و 1

زبان

تخصصی2دسته /2کالس7

زبان

تخصصی2دسته  /6کالس 1

مواجهه زودرس بالینی
تعطیل رسمی

89.89.12

بسمه تعالي

ربانهم هفتگي رتم چهارم علوم پاهي
تح
نيمسال دوم سال صيلي 99 – 99
ورودی  99الف
توجه  :دسته بندی های داخل برنامه در هنگام انتخاب واحد حتما رعایت شود تا تداخلی در اجرای برنامه بوجود نیاید

نام درس

واحد

کد درس

آناتومی سر و گردن نظری

6.2

260500

بلوک عصبی نظری

2.71

260507

بلوک حواس ویژه نظری

5.88

260509

آناتومی سر و گردن عملی

5.0

260501

بلوک عصبی عملی

5.10

260508

بلوک حواس ویژه عملی

5.67

260515

ایمونولوژی نظری

6.8

260516

ایمونولوژی عملی

5.2

260512

قارچ شناسی نظری

6

260651

انگل شناسی نظری

2

260511

انگل شناسی عملی

5.0

260511

فرهنگ و تمدن اسالمی

2

7777777

بهداشت خانواده

2

8601186

مهارت های طبابت

-

-

زبان تخصصی6
زبان تخصصی 2

1

.

8601111
8601750

89.89.12

