بسمه تعالی

رتم اول دوره علوم پاهی

تح
نیمسال اول سال صیلی 89-89

8-05.9
شنبه

03591511

 1شنبه

03593591

 2شنبه

03593592

 1شنبه

03593591

ورودی  89الف

19-11/.9

1.-11/.9

11-11/.9

مبانی آناتومی

مبانی بیوشیمی و معرفی

آناتومی اندام عملی

دکتر مهران نیا /دکتر کاشانی

کاربرد بیوشیمی در بالین

نحوه فیکس جسد و کار در سالن تشریح و مبانی تعهد

تاالر ابن سینا

دکتر امینیان ،دکتر بدو

حرفه ای در آناتومی

دکتر دوستی ،دکتر نوروزی

دکتر مهران نیا /دکتر کاشانی

دکتر پاساالر /تاالر ابن سینا

تاالر ابن سینا

تعیین سطح زبان انگلیسی ساعت 8319بصورت الکترونیکی در مرکز آزمون مرکز طبی (خیابان قریب تقاطع نصرت ،مرکز طبی
کودکان) برگزار می شود.

 1شنبه

03593591

 .شنبه

0359359.

جمعه

03593591

شنبه

03593593

 1شنبه

03593598

 2شنبه

03593590

 1شنبه

03593519

 1شنبه

03593511

 .شنبه

03593512

مبانی آناتومی

آب و تامپون

دکتر مهران نیا /دکتر کاشانی

دکتر نوروزی /تاالرعزلت

تاالر ابن سینا

تعطیل رسمی
ساختمان و طبقه بندی قند

مهارت های مطالعه

مهارت های مطالعه

دکتر نوروزی /تاالر دانشجو

دکترخمسه

دکترپاساالر /دکترکاشانی

مکان کالس متعاقبا اعالم می شود

دکترمهران نیا
مکان کالس متعاقبا اعالم می شود

اصول خدمات سالمت3

ساختمان و طبقه بندی قند

ریشه های انقالب اسالمی

مفاهیم سالمت ،بیماری و

دکترنوروزی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

سطوح پیشگیری

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صداقت /تاالر دانشجو

ساختمان و طبقه بندی لیپید و

استخوان شناسی اندام فوقانی

لیپوپروتئین

دکتر کاشانی /تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

دکتر دوستی /تاالر عزلت

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

یادگیری مبتنی بر تیم

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

دکتر حسن زاده  /دکترکاشانی

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

تاالر قریب

زبان

پیش1و /2کالس1دندان

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

جمعه

03593511

شنبه

03593511

 1شنبه

0359351.

 2شنبه

03593511

 1شنبه

03593513

 1شنبه

03593518

 .شنبه

03593510

جمعه

03593529

شنبه

03593521

 1شنبه

03593522

 2شنبه

03593521

 1شنبه

03593521

 1شنبه

0359352.

تعطیل رسمی
تعهد حرفه ای /دسته 2دختران

ساختمان و طبقه بندی لیپید و

دکتراصغری /تاالر دانشجو

لیپوپروتئین
دکتر دوستی /تاالر آناتومی

اصول خدمات سالمت3

کمربند شانه ای

ریشه های انقالب اسالمی

کلیات و تاریخچه سالمت

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

عمومی در ایران و جهان

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صدیق /تاالر دانشجو

زبان پیش2

مهارت های ارتباطی دسته 1و  2و1
تاالر عزلت

زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

آزمایشهای کیفی قندها

آزمایشهای کیفی قندها

آزمایشهای کیفی قندها

آزمایشهای کیفی قندها

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

ساختمان و طبقه بندی

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

اسیدهای آمینه و پروتئین

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

زبان

دکتر دوستی /تاالر قریب

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

تعطیل رسمی
تعهد حرفه ای دسته 2

ساختمان و طبقه بندی

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر اصغری

اسیدهای آمینه و پروتئین

جداره های آگزیال

جداره های آگزیال

مکان کالس متعاقبا اعالم می شود

دکتر دوستی  /تاالر آناتومی

اصول خدمات سالمت3

محتویات آگزیال

ریشه های انقالب اسالمی

نظام سالمت

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

دکتر شیعتی /تاالر دانشجو

جایگاه علوم پایه در حرفه

پزشکی /دکتر خواجوی

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

جلسه معارفه بازتاب

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

تاالر ابن سینا

اسکیل لب و تاالر کاووسی و تاالر عزلت

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

آزمایشهای کیفی اسید آمینه

آزمایشهای کیفی اسید آمینه

آزمایشهای کیفی اسید آمینه

آزمایشهای کیفی اسید آمینه

و پروتئین

و پروتئین

و پروتئین

و پروتئین

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

آنزیم

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 2

دکتر نوروزی  /تاالر قریب

دسته 2دختران /کالس1

دسته 1دختران /کالس1

زبان
 .شنبه

03593521

جمعه

03593523

شنبه

03593528

 1شنبه

03593520

 2شنبه

03593519

 1شنبه

03598591

 1شنبه

03598592

 .شنبه

03598591

جمعه

03598591

شنبه

0359859.

 1شنبه

03598591

 2شنبه

03598593

 1شنبه

03598598

 1شنبه

03598590

 .شنبه

03598519

جمعه

03598511

زبان

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

تعطیل رسمی

اصول خدمات سالمت3
عوامل محیطی مرتبط با

آنزیم

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر نوروزی  /تاالر آناتومی

محتویات اگزیال و قدام بازو

محتویات اگزیال و قدام بازو

بازو و حفره کوبیتال

ریشه های انقالب اسالمی

TBL
دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

سالمت

ریشه های انقالب اسالمی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر میثمی /تاالر دانشجو

عملکرد غشا

ویتامین و کوانزیم ها

دکتر کریمیان  /تاالر عزلت

دکتر نوروزی  /تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

زبان

 /کالس 1

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

آزمایشهای کیفی آنزیم

آزمایشهای کیفی آنزیم

آزمایشهای کیفی آنزیم

آزمایشهای کیفی آنزیم

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

ویتامین و کوآنزیم ها

ریشه های انقالب اسالمی

(پادکست و کوئیز)

دسته 1دختران /کالس1

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

اندیشه

تاالر دانشجو

ریشه های انقالب اسالمی

دکتر نوروزی  /تاالر قریب

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو
دسته

2دختران /کالس1

زبان

کالس1

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

تعطیل رسمی
ساختمان اسیدهای نوکلئیک

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

و همانندسازی DNA

پشت بازو و حفره کوبیتال

پشت بازو و حفره کوبیتال

دکتر دوستی  /تاالر آناتومی

اصول خدمات سالمت3

قدام و خلف ساعد

ریشه های انقالب اسالمی

عوامل اجتماعی مرتبط با

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

سالمت

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صدیق /تاالر دانشجو

زبان پیش2

مهارت های کار تیمی +کارگاه بازاندیشی
دکترمیرزازاده/تاالر عزلت و کالس های گروهی

زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

تعطیل رسمی
ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

زبان
تعطیل رسمی

پیش1و /2کالس1دندان

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پتانسیل غشاء

رونویسی و ترجمه

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

شنبه

03598512

دکتر کریمیان  /تاالر دانشجو

دکتر دوستی  /تاالر آناتومی

قدام و داخل ساعد

قدام و داخل ساعد

اصول خدمات سالمت3

دست

ریشه های انقالب اسالمی

 1شنبه

03598511

عوامل اجتماعی مرتبط با

دکتر کاشانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

 2شنبه

03598511

 1شنبه

0359851.

 1شنبه

03598511

تعطیل رسمی

 .شنبه

03598513

تعطیل رسمی

جمعه

03598518

تعطیل رسمی

شنبه

03598510

 1شنبه

03598529

 2شنبه

03598521

 1شنبه

03598522

 1شنبه

03598521

زبان عمومی دسته

سالمت

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صداقت /تاالر دانشجو

زبان پیش2

کارگاه توانمندی های پزشکی
تاالر عزلت

زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایشهای کیفی

آزمایشهای کیفی

آزمایشهای کیفی

آزمایشهای کیفی

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

تاالر دانشجو

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

تاالر دانشجو

اسالمی 1دسته 1پسران

اندیشه

تاالر دانشجو

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

پتانسیل غشاء

جهش و ترمیم

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر کریمیان /تاالر دانشجو

دکتر دوستی  /تاالر آناتومی

خلف و خارج ساعد و

خلف و خارج ساعد و

پشت دست

پشت دست

اصول خدمات سالمت3

مفاصل ،آناتومی سطحی و

ریشه های انقالب اسالمی

اصول مدیریت خدمات

بالینی اندام فوقانی

دسته 1پسران /کالس1

سالمت

دکتر کاشانی  /تاالر آناتومی

زبان عمومی دسته

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صداقت /تاالر دانشجو

انتقال پتانسیل عمل

تنظیم بیان ژن

دکتر کریمیان  /تاالر عزلت

دکتر دوستی  /تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

آزمایشهای کمی پروتئین

آزمایشهای کمی پروتئین

آزمایشهای کمی پروتئین

آزمایشهای کمی پروتئین

اسالمی1دسته 1دختران

اسالمی 1دسته 2دختران

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اندیشه

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

استدالل ،تصمیم گیری و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

حل مسئله 1

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

دکتر سلطانی /تاالر قریب

زبان

پیش1و /2کالس1دندان

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

 .شنبه

03598521

جمعه

0359852.

شنبه

03598521

 1شنبه

03598523

 2شنبه

03598528

 1شنبه

03598520

 1شنبه

03598519

 .شنبه

03590591

جمعه

03590592

شنبه

03590591

 1شنبه

03590591

 2شنبه

0359059.

 1شنبه

03590591

 1شنبه

03590593

تعطیل رسمی
استخوان شناسی اندام تحتانی

مقدمات بافت شناسی

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر سبحانی /تاالر دانشجو

دکتر رستگار /تاالر آناتومی

کف دست

کف دست

اصول خدمات سالمت3

قدام و داخل ران

ریشه های انقالب اسالمی

ایمنی و مدیریت خطر در

دکتر سبحانی  /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

خدمات سالمت

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صداقت /تاالر دانشجو

سلول

بحث ادغام یافته اندام فوقانی

دکتر رستگار /تاالر عزلت

دکتر مهرپور/دکتر کاشانی
تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

آزمایشهای کمی هموگلوبین

آزمایشهای کمی هموگلوبین

آزمایشهای کمی هموگلوبین

آزمایشهای کمی هموگلوبین

تام و A2

تام و A2

تام و A2

تام و A2

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

استدالل ،تصمیم گیری و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

حل مسئله 2

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

دکتر سلطانی /تاالر قریب

زبان

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

تعطیل رسمی
تعطیل رسمی
سلول TBL

رشد فردی1

دکتر رستگار /تاالر دانشجو

دکتر عظیمی /تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته 2دختران

بیوشیمی عملی دسته  1دختران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایشهای کمی عناصر

آزمایشهای کمی عناصر

آزمایشهای کمی عناصر

آزمایشهای کمی عناصر

()flame photometry

()flame photometry

()flame photometry

()flame photometry

اسالمی1دسته 1دختران

اسالمی 1دسته 2دختران

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اندیشه

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

استدالل ،تصمیم گیری و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

حل مسئله 3

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

دکتر سلطانی /تاالر قریب
 .شنبه

03590598

جمعه

03590590

شنبه

03590519

 1شنبه

03590511

 2شنبه

03590512

 1شنبه

03590511

 1شنبه

03590511

 .شنبه

0359051.

جمعه

03590511

شنبه

03590513

 1شنبه

03590518

 2شنبه

03590510

 1شنبه

03590529

 1شنبه

03590521

 .شنبه

03590522

پیش1و /2کالس1دندان

زبان
تعطیل رسمی

تعهد حرفه ای /دسته 1دختران

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتراصغری /تاالر دانشجو

آناتومی سطحی و بالینی

آناتومی سطحی و بالینی و

ومفاصل

مفاصل

اصول خدمات سالمت3

گلوتئال و خلف ران

ریشه های انقالب اسالمی

کیفیت خدمات سالمت

دکتر سبحانی  /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

دکتر صداقت /تاالر دانشجو

زبان پیش2

رشد فردی2
دکتر عظیمی /تاالر عزلت

مهارت های ارتباطی دسته  1و .

زبان

ریشه های انقالب اسالمی
2پسران /کالس1

 /1کالس 2

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

تاالر عزلت

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

تاالر دانشجو

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

زبان

دسته

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

تعطیل رسمی

آزمون

بافت پوششی

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

بلوک مولکول ،سلول

دکتر تک زارع /تاالر آنانومی

ران (قدام و داخل)

ران (قدام و داخل)

اصول خدمات سالمت3

حفره پوپلیته و خلف ساق

ریشه های انقالب اسالمی

حقوق دریافت کنندگان

دکتر سبحانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

خدمات سالمت

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر صداقت /تاالر دانشجو

رشد فردی1
دکتر عظیمی /تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

استدالل ،تصمیم گیری و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

حل مسئله 4

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

دکتر سلطانی /تاالر قریب

زبان

پیش1و /2کالس1دندان

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

جمعه

03590521

شنبه

03590521

 1شنبه

0359052.

 2شنبه

03590521

 1شنبه

03590523

 1شنبه

03590528

 .شنبه

03590520

جمعه

03590519

شنبه

03519591

 1شنبه

03519592

 2شنبه

03519591

 1شنبه

03519591

 1شنبه

0351959.

 .شنبه

03519591

جمعه

03519593

تعطیل رسمی
بافت همبند معمولی

مقدمات ،تاریخچه و تعاریف

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر ملک /تاالر دانشجو

جنین شناسی(یکساعت)

گلوتئال و خلف ران

گلوتئال و خلف ران

دکتر عمیدی /تاالر آناتومی

بلوک عملی پسران

بلوک عملی دختران

کار با میکروسکوپ و

کار با میکروسکوپ و

بافت پوششی

بافت پوششی

دکتر رستگار /دکتر تک زارع

دکتر رستگار /دکتر تک زارع

اصول خدمات سالمت3

بافت غضروف و استخوان

ریشه های انقالب اسالمی

آموزش و ارتقای سالمت

دکتر مینایی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

دکتر خاتمی /تاالر دانشجو

زبان پیش2

گامتوژنز

رشد فردی1

دکتر عمیدی /تاالر عزلت

دکتر عظیمی /تاالر عزلت

تعهد حرفه ای دسته 1

زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

مکان کالس متعاقبا اعالم می شود

اندیشه

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر اصغری

اسالمی1دسته 1دختران

ریشه های انقالب اسالمی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

استدالل ،تصمیم گیری و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

حل مسئله 5

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

دکتر سلطانی /تاالر قریب

زبان

دسته

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

تعطیل رسمی
تخم گذاری و لقاح

استخوان سازی و مفصل

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر عمیدی  /تاالر دانشجو

دکتر مینایی  /تاالر آناتومی

پوپلیته و خلف ساق

پوپلیته و خلف ساق

اصول خدمات سالمت3

قدام و خارج ساق و پشت پا

ریشه های انقالب اسالمی

سالمت و ایمنی محیط کار

دکتر سبحانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

زبان عمومی دسته

دکتر خواجه نصیری /تاالر دانشجو

بافت خون و خونسازی

هفته دوم تا هشتم

دکر ملک  /تاالر عزلت

دکتر عمیدی /تاالر عزلت

اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

اندیشه

زبان پیش2

اسالمی 1دسته 2دختران

زبان

ریشه های انقالب اسالمی
2پسران /کالس1

 /1کالس 2

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

اندیشه

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

استدالل ،تصمیم گیری و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

حل مسئله 6

دسته 1دختران /کالس1

دسته 2دختران /کالس1

اندیشه

تاالر دانشجو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2

دکتر سلطانی /تاالر قریب

زبان
تعطیل رسمی

دسته

پیش1و /2کالس1دندان

زبان عمومی
زبان

کالس1

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

بافت عضالنی

هفته دوم تا هشتم

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

شنبه

03519598

دکتر رستگار  /تاالر دانشجو

دکتر عمیدی  /تاالر آناتومی

قدام و خارج ساق و پشت پا

قدام و خارج ساق و پشت پا

بلوک عملی پسران

بلوک عملی دختران

الم خون محیطی و افتراق

الم خون محیطی و افتراق

تشخیص سلول های خونی

تشخیص سلول های خونی

و بافت همبند /دکتر ملک

و بافت همبند /دکتر ملک

اصول خدمات سالمت 3سازمان

کف پا

ریشه های انقالب اسالمی

 1شنبه

03519590

های محلی ،ملی و فراملی

دکتر سبحانی /تاالر آناتومی

دسته 1پسران /کالس1

 2شنبه

03519519

 1شنبه

03519511

 1شنبه

03519512

 .شنبه

03519511

جمعه

03519511

شنبه

0351951.

آزمون آناتومی اندام

 1شنبه

03519511

 2شنبه

03519513

 1شنبه

03519518

 1شنبه

03519510

زبان عمومی دسته

مرتبط با سالمت

ریشه های انقالب اسالمی

دسته

2پسران /کالس1

 /1کالس 2

دکتر خیل تاش /تاالر دانشجو

زبان پیش2

اساس مولکولی انقباض

بافت عصبی

دکتر کریمیان /تاالر عزلت

دکتر نکونام  /تاالر عزلت

زبان

اندیشه

 /کالس 1

پیش1و /2کالس 1دارو

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

کف پا

کف پا
زبان عمومی

اسالمی1دسته 1دختران

زبان

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

تاالر دانشجو

تاالر دانشجو

مفاصل ،آناتومی سطحی و

ریشه های انقالب اسالمی

بالینی اندام تحتانی

دسته 1دختران /کالس1

پیش1و /2کالس 1دارو

اندیشه

زبان عمومی

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

اسالمی 1دسته 1پسران

ریشه های انقالب اسالمی

اندیشه

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو
دسته

2دختران /کالس1

دکتر سبحانی /مکان متعاقبا اعالم

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2

تاالر دانشجو

زبان

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

می شود

تعطیل رسمی
عضله اسکلتی
دکترکریمیان /تاالر آناتومی

اصول خدمات سالمت3

ناهنجاری های جنین و

ریشه های انقالب اسالمی

ریشه های انقالب اسالمی

پرسش و پاسخ

جفت،

دسته 1پسران /کالس1

دسته 2پسران /کالس1

تاالر دانشجو

ناهنجاری های جنین

زبان عمومی دسته

 /1کالس 2

دکتر عمیدی  /تاالر آناتومی

عضله صاف

بحث ادغام یافته اندام تحتانی

دکتر کریمیان  /تاالر عزلت

دکتر مهرپور/دکتر کاشانی
تاالر عزلت

زبان پیش2
زبان

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
اندیشه

اسالمی1دسته 1دختران

تاالر دانشجو

اندیشه

اسالمی 1دسته 2دختران

اندیشه

تاالر دانشجو

ریشه های انقالب اسالمی
دسته 1دختران /کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

اندیشه

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

پیش1و /2کالس1دندان

کالس1

اسالمی 1دسته 1پسران

تاالر دانشجو

زبان عمومی
زبان

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

 .شنبه

03519529

جمعه

03519521

شنبه

03519522

آزمون اندیشه اسالمی/1ساعت 00:00

 1شنبه

03519521

آزمون انقالب اسالمی/ساعت 10:30

 2شنبه

03519521

 1شنبه

0351952.

 1شنبه

03519521

 .شنبه

03519523

جمعه

03519528

شنبه

03519520

 1شنبه

03519519

 2شنبه

03511591

 1شنبه

03511592

 1شنبه

03511591

 .شنبه

03511591

جمعه

0351159.

شنبه

03511591

 1شنبه

03511593

 2شنبه

03511598

تعطیل رسمی

بافت عصبی

بافت شناسی

(یکساعت)

TBL

دکتر نکونام /تاالر آناتومی

زبان عمومی دسته
زبان پیش2

دکتر تک زارع /تاالر عزلت

انتقال سیناپسی و انتقال پیام

نحوه تشکیل حفرات بدن

داخل سلول

دکتر عمیدی  /تاالردانشجو

زبان

 /1کالس 2

 /کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس 1دارو

پیش1و /2کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

دکتر کریمیان/تاالردانشجو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /2کالس 1

زبان پیش/2
بلوک عملی دختران

بلوک عملی پسران

بافت عصبی و عضالنی

بافت عصبی و عضالنی

دکتر نکونام /دکتر رستگار

دکتر نکونام /دکتر رستگار

زبان عمومی
زبان

پیش1و /2کالس1دندان

زبان

کالس1

دسته  /2کالس 2

پیش1و /2کالس1

تعهد حرفه ای دسته  2پسران

بلوک عملی دختران

بلوک عملی پسران

دکتر اصغری /تاالر قریب

پوست با مو و پوست بی مو

پوست با مو و پوست بی مو

و غده پستان و

و غده پستان و

غضروف ،استخوان و مفصل

غضروف ،استخوان و مفصل

دکتر مینایی /دکتر تک زارع

دکتر مینایی /دکتر تک زارع

تعطیل رسمی

آزمون زبان پیش دانشگاهی  /1ساعت03:30
آزمون زبان عمومی /ساعت10:30
آزمون زبان پیش دانشگاهی  /2ساعت13:30
جنین شناسی

پوست و ضمائم آن

TBL

دکتر تک زارع/تاالر عزلت

دکتر عمیدی  /تاالر عزلت

تعطیل رسمی

آزمون بافت ،تکوین و
عملکرد

