بسمه تعالي

ربانهم رتم دوم علوم پاهي

تح
نيمسال دوم سال صيلي 97 – 98
ورودی  97ب
8-05.9

59-555.9.

بلوک نظری

اصول خدمات سالمت

تاالر دانشجو

کالس  5پزشکی

مهارت های طبابت /تفکرنقاد

بیوشیمی نظری

کالس  5داروسازی

تاالر عزلت

شنبه

51-555.9
/5گروه سوم

زبان تخصصی

کالس 5دارو

زبان عمومی/

گروه اول

5.-53519.
دفاع مقدس دسته 5پسران
مکان کالس متعاقباً اعالم می شود

دفاع مقدس دسته 5دختران
مکان کالس متعاقباً اعالم می شود

کالج

بیوشیمی عملی دسته  2دختران

زبان عمومی/

گروه دوم

کالج

 5شنبه
 2شنبه

بلوک عملی

دختران

بلوک عملی

پسران

تغذیه

بلوک نظری

دفاع مقدس دسته 2پسران

دفاع مقدس دسته 2دختران

تاالر عزلت

تاالر عزلت

کالس 5

کالس 5

زبان تخصصی

/5گروه دوم

کالس  5داروسازی

زبان تخصصی

/5گروه اول

کالس  5داروسازی

بیوشیمی عملی گروه0
دختران /پسران

 1شنبه

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

اندیشه

اسالمی 5دسته 5دختران
کالس 1

ریشه انقالب

 5شنبه

دسته 2دختران

بیوشیمی عملی
اندیشه

دسته 5پسران

اسالمی5دسته  2دختران

بیوشیمی عملی
اندیشه

کالس 1

ریشه انقالب

کالس 5

بیوشیمی نظری

بلوک نظری

تاالر آناتومی

تاالر آناتومی

اسالمی5دسته 1پسران

اندیشه

کالس 1

دسته  5دختران

کالس 5

دسته  5دختران

ریشه انقالب

دسته 5پسران

کالس 1

ریشه انقالب

کالس 5

زبان عمومی/

گروه دوم

کالس 5

زبان تخصصی

/5گروه اول

کالس 2

اسالمی5دسته 5پسران

دسته 1پسران

کالس 5

زبان

عمومی/گروه اول
کالس 5

زبان تخصصی

/5گروه دوم

کالس 2

زبان تخصصی

/5گروه سوم

کالس 5دارو

 .شنبه
جمعه

تعطیل رسمی

2.87379317

بسمه تعالي

ربانهم رتم دوم علوم پاهي

تح
نيمسال دوم سال صيلي 97 – 98
ورودی  97ب
نام درس

واحد

کد درس

بلوک قلب نظری

67.2

662522

بلوک قلب عملی

57.

662522

بلوک تنفس نظری

6752

66252.

بلوک تنفس عملی

570

662522

بیوشیمی نظری

672

6625510

بیوشیمی عملی

572

6625515

اصول خدمات سالمت
تغذیه
اندیشه اسالمی5

672
6
6

6625.6
6666666

ریشه های انقالب اسالمی

6

6666666

زبان
تربیت بدنی5

0
6

6266620
2222222

مهارت طبابت

-

-

کل

62706

2620222

2.87379317

