
 داًشکذُ پسشکی کرهاًشاُ

 ٍ تعذ از آى 96ترًاهِ هذٍى کارآهَزی تالیٌی داًشجَیاى رشتِ پسشکی ٍرٍدی 

 ترم اٍل گرٍُ الف                                                                                    ترم اٍل گرٍُ ب

درٍس ًظری  A B C D E F تاریخ

 گرٍُ الف
درٍس  ًظری  G H I J K L تاریخ

 گرٍُ ب

 تیماریهای عفونی اعصاب روان عفونی داخلی داخلی داخلی 1/12

 تیماریهای اعصاب

 تیماریهای روانی

 اپیدمیولوژی واگیر 

 اخالق پزشکی

 

 تیماریهای اطفال للة رادیولوژی پوست اطفال اطفال اطفال 1/12

 2و  1

اپیدمیولوژی 

 غیرواگیر 

اخالق 

 پزشکی

 

 پوست للة رادیولوژی اطفال اطفال اطفال 16/1 روان عفونی اعصاب داخلی داخلی داخلی 16/1
 رادیولوژی پوست للة اطفال اطفال اطفال 16/2 عفونی اعصاب روان داخلی داخلی داخلی 16/2

 اطفال اطفال اطفال للة رادیولوژی پوست 16/3 داخلی داخلی داخلی روان اعصاب عفونی 16/3

 اطفال اطفال اطفال پوست للة رادیولوژی 16/4 داخلی داخلی داخلی عفونی روان اعصاب 16/4

 واحد30:جمع اطفال اطفال اطفال رادیولوژی پوست للة 16/5 واحد27:جمع داخلی داخلی داخلی اعصاب عفونی روان 16/5

 

 ترم دٍم گرٍُ ب                              ترم دٍم گرٍُ الف                                                      

درٍس ًظری  A B C D E F تاریخ

 گرٍُ الف
درٍس  ًظری  G H I J K L تاریخ

 گرٍُ ب

 2و  1 تیماریهای اطفال للة رادیولوژی پوست اطفال اطفال اطفال 1/7

اپیدمیولوژی 

 غیرواگیر 

 پزشکی لانونی

 پاتولوژی تالینی

 عفونی اعصاب روان عفونی داخلی داخلی داخلی 1/7

 اعصاب

 روانی

اپیدمیولوژی 

 واگیر
 پزشکی لانونی

پاتولوژی 

 تالینی

 

 روان عفونی اعصاب داخلی داخلی داخلی 1/8 پوست للة رادیولوژی اطفال اطفال اطفال 1/8

 عفونی اعصاب روان داخلی داخلی داخلی 1/9 رادیولوژی پوست للة اطفال اطفال اطفال 1/9

 داخلی داخلی داخلی عفونی اعصاب روان 1/10 اطفال اطفال اطفال للة رادیولوژی پوست 1/10

 داخلی داخلی داخلی روان عفونی اعصاب 1/11 اطفال اطفال اطفال پوست للة رادیولوژی 1/11

 واحد29:جمع داخلی داخلی داخلی اعصاب روان عفونی 1/12 واحد32:جمع اطفال اطفال اطفال رادیولوژی پوست للة 1/12

                          

 ترم سَم گرٍُ الف  جذیذ                                                                                ترم سَم گرٍُ ب جذیذ

درٍس ًظری  4 3 2 1 تاریخ

 گرٍُ الف
درٍس ًظری  8 7 6 5 تاریخ

 بگرٍُ 
 چشن جراحی جراحی 16/1

 تیَْشی
ENT تیواریْای :

جراحی 

 عوَهی

روش تحمیك و 

پزشکی مثتنی 

 تر شواهد

 اصَل جوعیت

 ارٍلَشی زًاى زًاى 16/1

 طة اٍرزاًس

 زًاى ارتَپذی

 ارٍلَشی

 ارتَپذی

روش تحمیك و 

پزشکی مثتنی 

 تر شواهد

 اصَل جوعیت

 

 چشن ENT جراحی جراحی 16/2

 تیَْشی

 ارٍلَشی ارتَپذی زًاى زًاى 16/2

 اٍرزاًسطة 

 چشن 16/3

 تیَْشی
ENT ارٍلَشی 16/3 جراحی جراحی 

 طة اٍرزاًس

 زًاى زًاى ارتَپذی

 آ.ک 16/4

 تْذاشت

 آ.ک

 تْذاشت
 آ.ک 16/4 جراحی جراحی

 تْذاشت

 آ.ک

 تْذاشت
 زًاى زًاى

16/5 ENT چشن 

 تیَْشی

 آ.ک

 تْذاشت

 آ.ک

 تْذاشت

 5/21:جوع

 ٍاحذ

 ارٍلَشی ارتَپذی 16/5

 طة اٍرزاًس

 آ.ک

 تْذاشت

 آ.ک

 تْذاشت

 5/20:جوع

 ٍاحذ

                         

 یذترم چْارم گرٍُ الف  جذیذ                                                                                  ترم چْارم گرٍُ ب جذ

درٍس ًظری  4 3 2 1 تاریخ

 گرٍُ الف
درٍس ًظری  8 7 6 5 تاریخ

 بگرٍُ 
 ارٍلَشی زًاى زًاى 1/7

 طة اٍرزاًس

 :تیواریْای ارتَپذی

 زًاى

 ارٍلَشی

 ارتَپذی

 طة سٌتی

 

 

 

 چشن جراحی جراحی 1/7

 تیَْشی
ENT تیواریْای :

جراحی 

 عوَهی

 طة سٌتی

 

 ارٍلَشی ارتَپذی زًاى زًاى 1/8

 طة اٍرزاًس
 چشن ENT جراحی جراحی 1/8

 تیَْشی

 ارٍلَشی 1/9

 طة اٍرزاًس

 چشن 1/9 زًاى زًاى ارتَپذی

 تیَْشی
ENT جراحی جراحی 

 ارٍلَشی ارتَپذی 1/10

 طة اٍرزاًس
 چشن ENT 1/10 زًاى زًاى

 تیَْشی
 جراحی جراحی

 ٍاحذ عولی ارائِ هیگردد   1درس ًسخِ ًَیسی ٍ تجَیس هٌطقی دارٍّا از درٍس اًتخاتی اختصاصی تِ هیساى : در تعطیالت تیي ترم اٍل ٍ دٍم : تَجِ


