
 

 97-98ًیوسال اٍل   هقطع علَم پایه در ترم اٍل  برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

 ایام هفته

------- 

 عولی تیَؽیوی علَل ٍ هلکَل

دکتز رحیوی، دکتز ًعواًی، دکتز حق ًظزی، دکتز  :هذرط 

  ٍیغی رایگاى
 جذیذ 1کالط ؽوارُ ی علَل فیشیَلَص

 دکتز هزادپَر  :هذرط 

 جذیذ 2کالط ؽوارُ  (خَاّزاى) 1اًذیؾِ اعالهی 

 خاًن دکتز کْزیشی :هذرط 

 شٌبه

 ؽْیذ ًَرٍسًضاد کالط  (تزادراى) 1اًذیؾِ اعالهی 

 آقای دکتز کزهی :هذرط 
 عولی هقذهات علَم تؾزیح

 خاًن دکتز فزاهزسی :هذرط 

------- 

 عولی تیَؽیوی علَل ٍ هلکَل

دکتز رحیوی، دکتز ًعواًی، دکتز حق ًظزی، دکتز  :هذرط 

  ٍیغی رایگاى

  هقذهات علَم تؾزیح 

 جذیذ  1کالط ؽوارُ 

(30/12-12/10) 

 خاًن دکتز فزاهزسی :هذرط 

 جذیذ 1کالط ؽوارُ هلکَل  –تیَؽیوی علَل 
دکتز رحیوی، دکتز ًعواًی، دکتز حق ًظزی، : هذرط 

  دکتز ٍیغی رایگاى

 یکشٌبه

 عولی هقذهات علَم تؾزیح

 خاًن دکتز فزاهزسی :هذرط 

------- 

 عولی تیَؽیوی علَل ٍ هلکَل

دکتز رحیوی، دکتز ًعواًی، دکتز حق ًظزی، دکتز  :هذرط 

  ٍیغی رایگاى

  رٍاًؾٌاعی عالهت

 جذیذ  1کالط ؽوارُ 

 آقایاى دکتز پزٍیشی فزد،  :هذرط   

، دکتز صادقی، دکتز دکتز فزٍغی

 جاتزقادری، دکتز هحوذیاى

 جذیذ 1کالط ؽوارُ  1آداب پشؽکی 

    یک ّفتِ در هیاى

دکتز ایشدی، دکتز پزٍیشی فزد، دکتز فزٍغی،  :هذرط 

 دکتز صادقی، دکتز جاتزقادری، دکتز هحوذیاى

 دٍشٌبه

 عولی هقذهات علَم تؾزیح

 خاًن دکتز فزاهزسی :هذرط 

 ادتیات فارعی 

30/18- 30/15   

 کالط یک عاختواى جذیذ

 عولی تیَؽیوی علَل ٍ هلکَل

دکتز رحیوی، دکتز ًعواًی، دکتز حق ًظزی، دکتز  :هذرط 

  ٍیغی رایگاى

 (15/10-15/13)ستاى عوَهی 

       جذیذ  1کالط ؽوارُ 

 آقای دکتز هْزتاى :هذرط  

 جذیذ 6کالط ؽوارُ  (خَاّزاى) 1اًذیؾِ اعالهی 

 خاًن دکتز ؽکزتیگی :هذرط 
 سه شٌبه

 عولی هقذهات علَم تؾزیح

 خاًن دکتز فزاهزسی :هذرط 

 جذیذ 1کالط ؽوارُ  (تزادراى) 1اًذیؾِ اعالهی 

 آقای دکتز کزهی :هذرط 

------- 

 عولی تیَؽیوی علَل ٍ هلکَل

دکتز رحیوی، دکتز ًعواًی، دکتز حق ًظزی، دکتز  :هذرط 

  ٍیغی رایگاى

 اصَل خذهات عالهت 

 جذیذ 1کالط ؽوارُ 

 دکتز علی عشیشی :هذرط    

 جذیذ 1کالط ؽوارُ اصَل کلی تغذیِ 
 آقایاى دکتز عثذالِ ساد، دکتز ًچَاک، دکتز پاعذار: هذرط 

 چهارشٌبه

 خاًن دکتز فزاهزسی :هذرط  عولی هقذهات علَم تؾزیح
 

 



 97-98هقطع علَم پایه در ًیوسال اٍل ترم سَم برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

  ایام هفته

  (خَاّزاى) 1کالط ؽوارُ داًؼ خاًَادُ ٍ جوعثت دکتز رؽیذی :هذرط  عولی علَم تؾزیح
  دکتز ؽکزتیگی :هذرط 

کالط  علَم تؾزیح عز ٍ گزدى ٍ حَاط ٍیضُ
 دکتز رؽیذی :هذرط  A   گزٍُ  4ؽوارُ

 جذیذ 4کالط ؽوارُ    Aٍیزٍط ؽٌاعی گزٍُ 
 دکتز تاتایی :هذرط    یک ّفتِ در هیاى

 شٌبه

دکتز گزگیي کزجی، : هذرط  ؽٌاعی  عولی ایوٌی
، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز دکتزعاالری، دکتز تقذعی

 رضایی هٌؼ
  طثقِ پاییي 2کالط ؽوارُ داًؼ خاًَادُ ٍ جوعثت

 دکتز صادقی :هذرط (تزادراى)
  قذین 3 کالط ؽوارُ ٍ جوعثتداًؼ خاًَادُ 

 جذیذ 4کالط ؽوارُ    Bٍیزٍط ؽٌاعی گزٍُ  دکتز ؽکزتیگی :هذرط  (خَاّزاى)
دکتز ؽکیثایی،  :هذرط  :هذرط  عولی فیشیَلَصی دکتز تاتایی :هذرط    (یک ّفتِ در هیاى)

  دجذی 2کالط ؽوارُ  داًؼ خاًَادُ ٍ جوعثت عولی فیشیَلَصی / عولی ایوٌی/ عولی علَم تؾزیح دکتز ًجفی،  دکتز هزادپَر
 دکتز صادقی :هذرط  (تزادراى)

 رؽیذیدکتز  :هذرط  عولی علَم تؾزیح

 عولی فیشیَلَصی/ عولی ایوٌی/ عولی علَم تؾزیح

  B  گزٍُ  2ستاى تخصصی 
 دکتز هْزتاى :هذرط (15/13-15/10)

 جذیذ  4کالط ؽوارُ    Bتاکتزی ؽٌاعی گزٍُ 
دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز  :هذرط    

 هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی
 یکشٌبه

دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، : هذرط  عولی ایوٌی
 Aگزٍُ کلیِ ،فیشیَلَصی اعصاب ٍ حَاط ٍیضُ  ، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز رضایی هٌؼدکتز تقذعی

  طثقِ تاال  4کالط ؽوارُ 
 دکتز ؽکیثایی، دکتز ًجفی،  دکتز هزادپَر: هذرط 

 کالط دکتز ًَرسًضاد   Aایوٌی ؽٌاعی گزٍُ 
، دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، دکتز تقذعی :هذرط     

 دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز رضایی هٌؼ
دکتز ؽکیثایی،  :هذرط  :هذرط  عولی فیشیَلَصی

 دکتز ًجفی،  دکتز هزادپَر

 دکتز رؽیذی :هذرط  عولی علَم تؾزیح
 جذیذ 4کالط ؽوارُ  Aگزٍُ  3آداب پشؽکی 
 (یک ّفتِ در هیاى)

 ٍ دکتز پزٍیشی فزد دکتز جاتز قادری :هذرط    

 Bعلَم تؾزیح اعصاب گزٍُ 
 جذیذ 4کالط ؽوارُ    

 دکتز جلیلی :هذرط     

  جذیذ 4کالط ؽوارُ    Aعلَم تؾزیح اعصاب گزٍُ 
 دکتز جلیلی :هذرط   

 دٍشٌبه
دکتز گزگیي کزجی، : هذرط  ؽٌاعی عولی ایوٌی

، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز دکتزعاالری، دکتز تقذعی
 رضایی هٌؼ

   Bکلیات پاتَلَصی ٍ آعیة علَلی گزٍُ 
 (جلغِ اٍل تزم 5)قذین   3کالط ؽوارُ 
 جذیذ 4کالط ؽوارُ   Bگزٍُ  3آداب پشؽکی  دکتز ایشدی، دکتز جَادی راد :هذرط  

 (یک ّفتِ در هیاى)
 ٍ دکتز پزٍیشی فزد دکتز جاتز قادری :هذرط    

  A  گزٍُ  2ستاى تخصصی 
(15/13-15/10) 

 دکتز هْزتاى :هذرط 
دکتزعثیزی، دکتز  :هذرط  عولی تاکتزی ؽٌاعی

الًَذی، دکتز اکیا، دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، 
 دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی

   Bتیَؽیوی کلیِ   گزٍُ 
دکتز  :هذرط   (اس ؽؾویي جلغِ)قذین   3کالط ؽوارُ 

 ًعواًی

 دکتز رؽیذی :هذرط    عولی علَم تؾزیح

 قذین 3کالط ؽوارُ    Aتاکتزی ؽٌاعی گزٍُ  دکتز رؽیذی :هذرط  عولی علَم تؾزیح
دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز  :هذرط       

اکیا، دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر 
 ٍ خاًن دکتز هزادی

 Bفیشیَلَصی اعصاب ٍ حَاط ٍیضُ ٍ کلیِ گزٍُ 
دکتز ؽکیثایی، دکتز  :هذرط   جذیذ  4کالط ؽوارُ 

 ًجفی،  دکتز هزادپَر

 ًبهسه ش

دکتز گزگیي کزجی، : هذرط  عولی ایوٌی ؽٌاعی
، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز دکتزعاالری، دکتز تقذعی

   Aکلیات پاتَلَصی ٍ آعیة علَلی گزٍُ  رضایی هٌؼ
گزٍُ  : هذرط  (جلغِ اٍل تزم 5)  قذتن   3کالط ؽوارُ 

دکتز گزگیي کزجی، : هذرط    ؽٌاعی عولی ایوٌی پاتَلَصی
، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز دکتزعاالری، دکتز تقذعی

 رضایی هٌؼ

دکتز ؽکیثایی،  :هذرط  :هذرط  عولی فیشیَلَصی
 ایوٌی ؽٌاعی دکتز ًجفی،  دکتز هزادپَر

 قذین 4کالط ؽوارُ  
دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، دکتز : هذرط 
 ، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز رضایی هٌؼتقذعی

دکتزعثیزی، دکتز  :هذرط  تاکتزی ؽٌاعیعولی 
الًَذی، دکتز اکیا، دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز 

 ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی

   Aتیَؽیوی کلیِ   گزٍُ 
 (اس ؽؾویي جلغِ)قذین   3کالط ؽوارُ 
 دکتز ًعواًی :هذرط  

 دکتز رؽیذی :هذرط  عولی علَم تؾزیح
 علَم تؾزیح عز ٍ گزدى ٍ حَاط ٍیضُ  دکتز رؽیذی :هذرط  عولی علَم تؾزیح

 دکتز رؽیذی :هذرط  Bگزٍُ 

 جذیذ  4کالط ؽوارُ    Bتاکتزی ؽٌاعی گزٍُ 
دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز  :هذرط 

 هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی

 چهارشٌبه

دکتزعاالری،  دکتز گزگیي کزجی،: هذرط   عولی ایوٌی
دکتز گزگیي کزجی، : هذرط    ؽٌاعی  عولی ایوٌی ، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز رضایی هٌؼدکتز تقذعی

، دکتز ّاًیِ تارخیاى، دکتز دکتزعاالری، دکتز تقذعی
 رضایی هٌؼ

دکتز  :هذرط  :هذرط         عولی فیشیَلَصی
 ؽکیثایی، دکتز ًجفی،  دکتز هزادپَر

  Aتاکتزی ؽٌاعی گزٍُ 
دکتزعثیزی،  :هذرط   قذین  3کالط ؽوارُ 

دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز هْاجزی، دکتز 
 قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی

 عولی فیشیَلَصی/ عولی ایوٌی/ عولی علَم تؾزیح
 :      A  گزٍُ  

دکتزعثیزی، دکتز  :هذرط  عولی تاکتزط ؽٌاعی
الًَذی، دکتز اکیا، دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، 

 دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی

دکتزعثیزی، دکتز  :هذرط عولی تاکتزی ؽٌاعی 
الًَذی، دکتز اکیا، دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز 

 ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی



 97-98پٌجن  هقطع علَم پایه در ًیوسال اٍل برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی ترم  

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

  ایام هفته

 عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 

 عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز    :هذرط 

 هیکائیلی

 B گزٍُ   پاتَلَصی عوَهی
     2ُ کالط ؽوار

دکتز  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 
 ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ رئیغی، 

  A  گزٍُ  پاتَلَصی عوَهی
    قذین 2ُ ؽوار کالط

 دکتز رئیغی،  رهضاًی، دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز: هذرط   
 شٌبه ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ

  5 ؽوارُ کالط A  گزٍُ  ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 

 B    گزٍُ  ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز  :هذرط    5 ؽوارُ کالط 

 هیکائیلی

 عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 

 عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 

  A  گزٍُ   پاتَلَصی عوَهی
دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز : هذرط   ؽوارُ   کالط 

، دکتز دکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ دکتز رئیغی،  رهضاًی،
 داًایی

 2ُ ؽوار کالط B    گزٍُ  پاتَلَصی عوَهی
 دکتز رئیغی،  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 

 ، دکتز داًایی دکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ
 یکشٌبه

  5 ؽوارُ کالط B  گزٍُ  ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 حوشٍی، دکتز هیکائیلیدکتز ًظزی، دکتز : هذرط 

  A  گزٍُ  ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز : هذرط    5 ؽوارُ کالط

 هیکائیلی
  A  گزٍُ   عولی پاتَلَصی عوَهی

دکتز  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 
 Aفارعی عوَهی گزٍُ  ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ رئیغی، 

30/15 – 30/12 
 کالط دکتز صاحة جوعی

  B  گزٍُ   عولی پاتَلَصی عوَهی
دکتز  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط       

 ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ رئیغی، 

 A  گزٍُ عولی پاتَلَصی عوَهی  
 دکتز رئیغی،  رهضاًی،دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز : هذرط   

 ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ

 دٍشٌبه
 کالط (خَاّزاى) تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍ ایزاى

 خاًن هلکی پَر :هذرط      2ُ ؽوار
 A  عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی گزٍُ 

 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 
 کالطتزادراى  اعالم ٍ ایزاىتاریخ فزٌّگ ٍ توذى 

 آقای صثَری :هذرط      5 ؽوارُ

دکتز : هذرط  B گزٍُ  عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی

  2ؽوارُ کالط B  گزٍُ  2تْذاؽت 
 دکتز علی عشیشی:  هذرط  

------- 

 Bفارعی عوَهی گزٍُ 
30/15 – 30/12 

 صاحة جوعیکالط دکتز 

  2 کالط ؽوارُ A  گزٍُ  صًتیک
 دکتز علی تخؾی:  هذرط 

 (خَاّزاى)تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍ ایزاى 
 خاًن دکتز کْزیشی :هذرط  جذیذ   2رُ ؽوا کالط    

 سه شٌبه

 ( تزادراى)تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اعالم ٍ ایزاى 
 B  گزٍُ   پاتَلَصی عوَهیعولی  آقای صثَری :هذرط   5ُ ؽوار کالط

دکتز  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط     
 قذین 2کالط ؽوارُ  B  گزٍُ  صًتیک ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ رئیغی، 

 B  گزٍُ  عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی دکتز علی تخؾی:  هذرط 
 حوشٍی، دکتز هیکائیلیدکتز ًظزی، دکتز : هذرط  

 پاتَلَصی عوَهیعولی 
دکتز  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 
 ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ رئیغی، 

   عولی پاتَلَصی عوَهی
 دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 

، دکتز دکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ دکتز رئیغی، 
 داًایی

   عولی پاتَلَصی عوَهی
دکتز  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 
 ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ رئیغی، 

  A  گزٍُ   عولی پاتَلَصی عوَهی
 دکتز رئیغی،  دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی،: هذرط 

 چهارشٌبه ، دکتز داًاییدکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ
 عولی ااًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی

 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 
   دکتز علی عشیشی :هذرط   5ؽوارُ کالطA  گزٍُ  2تْذاؽت 



 

 97-98هقطع علَم پایه ًیوسال اٍل  ترم  اٍل ( خارجی) بیي الولل  برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی
 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

 ایام هفته

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی هلکَلی 

 (30/13-30/16عاعت )

 6ؽوارُ کالط

 دکتز کاهزاى هٌصَری، دکتز رضا سادُ: هذرط 

 (ٍاحذ 4)آهَسػ ستاى فارعی 
 6ؽوارُ کالط

  
 

 شٌبه

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی عوَهی 

 (30/13-15 عاعت )

 6ؽوارُ کالط

 دکتز کاهزاى هٌصَری، دکتز رضا سادُ: هذرط 

 (ٍاحذ 4)آهَسػ ستاى فارعی 

 6ؽوارُ کالط
  

 

 یکشٌبه

----- 

 (ٍاحذ3)ؽیوی عوَهی 

 (30/13-30/16عاعت )

 6ؽوارُ کالط

 ، دکتز عجاد اهاهی آل آقاهظفزی دکتز : هذرط 

 (ٍاحذ 4)آهَسػ ستاى فارعی 
 6ؽوارُ کالط

  
 

 دٍشٌبه

 سه شٌبه ----- ----- ----- -----

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی عوَهی 

 (30/13-15عاعت  )

 6ؽوارُ کالط

 دکتز کاهزاى هٌصَری، دکتز رضا سادُ: هذرط 

----- 
 

 چهارشٌبه -----

----- ----- 

 (ٍاحذ3)ستاى پیؼ داًؾگاّی 

 (15/10-15/13عاعت )

 جذیذ 6کالط ؽوارُ

 دکتز  هْزتاى: هذرط 

 شٌبهپٌج  -----

 

 

 



 97-98ترم  دٍم   هقطع علَم پایه ًیوسال اٍل  ( خارجی) برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی بیي الولل
 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

 ایام هفته

----- 
 عضالًی  –عولی علَم تؾزیح اعکلتی 

 دکتز قٌثزی، دکتز رٍؽي خَاُ :هذرط 

 (ٍاحذ 4/2)عضالًی  –علَم تؾزیح اعکلتی 

 5ؽوارُ کالط

 دکتز قٌثزی، دکتز رٍؽي خَاُ :هذرط 

 اصَل اپیذهیَلَصی 

 5ؽوارُ کالط

 دکتز علی عشیشی :هذرط 

 شٌبه

----- 
 عولی تیَؽیوی دیغیپلیي 

 ، دکتز تْزُ هٌذدکتز هظفزی، دکتز اعذی :هذرط 

 (ٍاحذ 7/1)تیَؽیوی دیغیپلیي    

دکتز هظفزی، دکتز اعذی، دکتز  :هذرط 

 رحیوی

 یکشٌبه ----

----- 
 گَارػ ٍ خَى -تٌفظ -عولی فیشیَلَصی قلة

 دکتز گَدیٌی، دکتز ًجفی :هذرط 

 (ٍاحذ 4/0) فیشیَلَصی خَى

 5ؽوارُ کالط

 دکتز گَدیٌی، دکتز ًجفی :هذرط 

 (ٍاحذ3)  1ستاى تخصصی   

 (یکْفتِ در هیاى)
 5ؽوارُ کالط

 دکتز هْزتاى :هذرط 

 دٍشٌبه

----- 
 گَارػ -تٌفظ -قلة عولی علَم تؾزیح

 دکتز تختیاری، دکتز فزاهزسی :هذرط 

 گَارػ -تٌفظ -قلة علَم تؾزیح
 5ؽوارُ کالط

 دکتز تختیاری، دکتز فزاهزسی :هذرط 

 گَارػ -تٌفظ -فیشیَلَصی قلة  
 5ؽوارُ کالط

 دکتز گَدیٌی، دکتز ًجفی :هذرط 

 سه شٌبه

----- ------ 

 گَارػ -تٌفظ -قلة علَم تؾزیح
 عالي هَالص

  دکتز تختیاری، دکتز فزاهزسی :هذرط 

 (ٍاحذ3)  1ستاى تخصصی 

 5ؽوارُ کالط

 دکتز هْزتاى :هذرط 

 چهارشٌبه

----- ----- 

 رٍاًؾٌاعی عالهت

 5کالط ؽوارُ
 دکتز پزٍیشی فزد،  :هذرط   

فزٍغی، دکتز صادقی، دکتز جاتزقادری، دکتز 

 دکتز هحوذیاى

 1آداب پشؽکی 

 5ؽوارُ کالط
 دکتز ایشدی، دکتز پزٍیشی فزد،  :هذرط   

دکتز فزٍغی، دکتز صادقی، دکتز 

 جاتزقادری، دکتز هحوذیاى

 پٌج شٌبه

 

 

 

 

 



 

 97-98علَم پایه ًیوسال اٍل ترم  سَم   هقطع ( خارجی)برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی بیي الولل 
 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

 ایام هفته 

----- 
  فیشیَلَصیعولی 

 دکتز هزادپَر ، دکتز ًجفی :هذرط 

 (ٍاحذ3)  2ستاى تخصصی   

 (15/10-15/13عاعت )
 5ؽوارُ کالط

 دکتز هْزتاى :هذرط 

 تاکتزی ؽٌاعی پشؽکی

 پاییي 3ؽوارُ  کالط
دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا،  :هذرط 

دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ 

 خاًن دکتز هزادی

 شٌبه

----- 

 رٍاًؾٌاعی عالهت

 3کالط ؽوارُ
 دکتز پزٍیشی فزد،  :هذرط   

دکتز فزٍغی، دکتز صادقی، دکتز 

 جاتزقادری، دکتز هحوذیاى

 ایوٌی ؽٌاعی پشؽکی
 3ؽوارُکالط 

دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، دکتز : هذرط     

 ، دکتز رضایی هٌؼ، دکتز تارخیاىتقذعی

 کلیات پاتَلَصی ٍ آعیة علَلی

 (پٌج جلغِ اٍل تزم)

   3ؽوارُ  کالط

 یکشٌبه دکتز ایشدی، دکتز جَادی راد: هذرط 

 تیَؽیوی کلیِ

 (اس ؽؾویي جلغِ تزم)

 دکتز ًعواًی :هذرط   3ؽوارُ  کالط

----- 

 ایوٌی ؽٌاعی پشؽکیعولی 
دکتز گزگیي کزجی، : هذرط     

دکتزعاالری، دکتز تقذعی، دکتز رضایی 

 هٌؼ، دکتز تارخیاى

 تاکتزی ؽٌاعی پشؽکی

 3ؽوارُ کالط
دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز  :هذرط 

 هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز هزادی

 علَم تؾزیح عز ٍ گزدى، حَاط ٍیضُ
 3ؽوارُ  کالط

 دکتز قٌثزی :هذرط 

 دٍشٌبه

 عولی تاکتزی ؽٌاعی پشؽکی
دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا،  :هذرط 

دکتز هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ 

 خاًن دکتز هزادی

 علَم تؾزیحعولی 
 دکتز قٌثزی، دکتز غالهی :هذرط 

 اعصاب، حَاط ٍیضُ ٍ کلیِفیشیَلَصی   
 3 ؽوارُ کالط

 دکتز هزادپَر، دکتز ًجفی :هذرط 

 علَم تؾزیح عیغتن اعصاب
 3 ؽوارُ کالط

 دکتز غالهی :هذرط 

 سه شٌبه

----- 
 عولی علَم تؾزیح

 دکتز قٌثزی، دکتز غالهی :هذرط 

 3آداب پشؽکی 

 3ؽوارُ  کالط

، دکتز ایشدی، دکتز دکتز جاتزقادری :هذرط 

   فزدپزٍیشی 

 ٍیزٍط ؽٌاعی پشؽکی

 3 ؽوارُ کالط

 دکتز تاتایی: هذرط 

 چهارشٌبه

 



 

 

 97-98ترم  چهارم    هقطع علَم پایه ًیوسال اٍل  ( خارجی) برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی بیي الولل
 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

 ایام هفته 

----- ------ 

 تاکتزی ؽٌاعی  
 2 ؽوارُ کالط

دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز  :هذرط 

هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز 

 هزادی

 2فیشیَلَصی 

 2ؽوارُ  کالط

دکتز هزادپَر، دکتز ًجفی، دکتز  :هذرط 

 ؽاُ ٍیغی

 شٌبه

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی عوَهی  

 (30/13-15عاعت ) 

 (اٍلادغام تا تزم ) 6 کالط ؽوارُ

  دکتز کاهزاى هٌصَری، دکتز رضاسادُ: هذرط 

 ایوٌی ؽٌاعی

 2ؽوارُ  کالط
دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، دکتز : هذرط     

 تقذعی، دکتز رضایی هٌؼ، دکتز تارخیاى

 2فیشیَلَصی 

 2ؽوارُ  کالط

دکتز هزادپَر، دکتز ًجفی، دکتز  :هذرط 

 ؽاُ ٍیغی

 یکشٌبه

----- 

  عولی ایوٌی ؽٌاعی
دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، دکتز : هذرط     

 تقذعی، دکتز رضایی هٌؼ، دکتز تارخیاى

 عولی فیشیَلَصی

دکتز هزادپَر، دکتز ًجفی، دکتز ؽاُ  :هذرط 

 ٍیغی

  تاکتزی  ؽٌاعی
 2ؽوارُ  کالط

دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز  :هذرط 

هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز 

 هزادی

 دٍشٌبه

------ ----- 

 (ٍاحذ3)هثاًی اصَل کاهپیَتز ٍ رٍػ تحقیق 

 (15/10-15/13عاعت )

 6ؽوارُ  کالط

 دکتز عیاُ هٌصَری :هذرط 

 عولی هیکزٍب ؽٌاعی
 3ؽوارُ  کالط

دکتزعثیزی، دکتز الًَذی، دکتز اکیا، دکتز  :هذرط 

هْاجزی، دکتز قوزی، دکتز ًعواًپَر ٍ خاًن دکتز 

 هزادی

 سه شٌبه

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی عوَهی  

 (30/13-15عاعت ) 

 (ادغام تا تزم اٍل) 6کالط ؽوارُ 

 دکتز کاهزاى هٌصَری، دکتز رضاسادُ: هذرط 

 ٍیزٍط ؽٌاعی

 6ؽوارُ  کالط

 دکتز تاتایی: هذرط 

 ایوٌی ؽٌاعی

 6ؽوارُ  کالط
دکتز گزگیي کزجی، دکتزعاالری، : هذرط         

 دکتز تقذعی، دکتز رضایی هٌؼ، دکتز تارخیاى

 چهارشٌبه

 



 

 97-98ترم  پٌجن    هقطع علَم پایه ًیوسال اٍل ( خارجی)برًاهه هفتگی درٍس داًشجَیاى رشته پزشکی بیي الولل 
 

30/17 – 30/15 30/15 – 30/13 15/12-15/10 10/10-10/8 
 ساعت        

 ایام هفته 

----- 

 عولی پاتَلَصی عوَهی
دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی، دکتز جَادی راد، : هذرط 

 ، دکتز رئیغی، دکتز داًایی، دکتز رضاییدکتزهعتوذ

 عولی اًگل ؽٌاعی ٍ قارچ ؽٌاعی
 هیکائیلی دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز: هذرط 

 شٌبه ------

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی عوَهی  

 (30/13-15عاعت ) 

 (ادغام تا تزم اٍل، چْارم ٍ پٌجن) 6کالط ؽوارُ 

 دکتز رضاسادُ  دکتز کاهزاى هٌصَری، : هذرط 

------ 

 2تْذاؽت 

 5ؽوارُ  کالط

 دکتز عشیشی :هذرط 

 یکشٌبه

  فارعی عوَهی 

30/18 – 30/15 

 جذیذ 5کالط 

 صًتیک
 2کالط ؽوارُ 

 دکتز رضا علی تخؾی :هذرط 

 اًگل ؽٌاعی ٍ قارچ  ؽٌاعی

 2ؽوارُ  کالط
 دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز هیکائیلی: هذرط 

 پاتَلَصی عوَهی
 ارؽذ  13ؽوارُ  کالط

دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی، : هذرط 

، دکتز رئیغی، دکتز دکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ

 دکتز رضاییداًایی، 

 دٍشٌبه

------ ----- 

 (ٍاحذ3)هثاًی اصَل کاهپیَتز ٍ رٍػ تحقیق 
 (15/10-15/13عاعت )

 6ؽوارُ  کالط

 دکتز عیاُ هٌصَری :هذرط 

 پاتَلَصی عوَهی
 ارؽذ 13ؽوارُ  کالط

دکتزهذًی، دکتز ایشدی، دکتز رهضاًی، : هذرط 

، دکتز رئیغی، دکتز دکتز جَادی راد، دکتزهعتوذ

 دکتز رضاییداًایی، 

 سه شٌبه

----- 

 (ٍاحذ3)سیغت ؽٌاعی عوَهی  

 (30/13-15عاعت ) 

 (ادغام تا تزم اٍل، چْارم ٍ پٌجن) 6کالط ؽوارُ 

 دکتز کاهزاى هٌصَری، دکتز رضاسادُ: هذرط 

------   

 ؽٌاعی اًگل ؽٌاعی ٍ قارچ 

 2ؽوارُ  کالط
دکتز ًظزی، دکتز حوشٍی، دکتز : هذرط 

 هیکائیلی

 چهارشٌبه

 پٌج شٌبه ----- ----- ----- -----

 


