
  98-99نيمسال اول   مقطع علوم پايه در ترم اول  برنامه هفتگي دروس دانشجويان رشته پزشكي 

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

 ايام هفته

    علوم تشريحعملي 
  دكتر بختياري  :مدرس 

 دكتر روشن خواه  دكتر فرامرزي 

        علوم تشريحعملي 
 دكتر بختياري  دكتر روشن خواه  دكتر فرامرزي : مدرس

  ) نيمه اول ترم(بيوشيمي مولكول سلول 
  دكتر نعماني :مدرس )ساختمان جديد 1كالس شماره(

 دكتر حق نظري دكتر رحيمي  دكتر ويسي 

   )خواهران( 1انديشه اسالمي 
  )ساختمان جديد 1كالس شماره(

  خانم دكتر كهريزي :مدرس 

     عملي فيزيولوژي   شنبه
  دكتر شاه ويسي دكتر محمديان دكتر شكيبايي :مدرس 

  )نيمه دوم ترم(بيوشيمي ديسيپلين 
دكتر ويسي  :مدرس   )ساختمان جديد 1شمارهكالس  

  دكتر نعماني دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري

   )برادران(عملي فيزيولوژي 
دكتر شاه ويسي دكتر محمديان دكتر  :مدرس 

  شكيبايي
دكتر نعماني دكتر حق نظري  :مدرس  عملي بيوشيمي 

  دكتر رحيمي  دكتر ويسي

  علوم تشريحعملي 
  دكتر بختياري     :مدرس 

 دكتر روشن خواه  دكتر فرامرزي

  ساختمان 1شمارهكالس  )برادران( 1انديشه اسالمي 
 دكتركرمي  :مدرس 

  زبان عمومي 
  )ساختمان جديد 1كالس شماره(

  15/10-15/13ساعت  
  دكتر بهمن مهربان :مدرس 

 

      عملي بيوشيمي 
  دكتر ويسي  دكتر نعماني دكتررحيمي   :مدرس 

 دكتر حق نظري دكتر شكيبا دكتر مظفري
 يكشنبه

  دكتر بختياري  :مدرس     )خواهران(   علوم تشريحعملي 

 دكتر روشن خواه  دكتر فرامرزي 
دكتر شاه ويسي  :مدرس  خواهرانعملي فيزيولوژي 

 دكتر محمديان دكتر شكيبايي
       عملي فيزيولوژي 

دكتر شاه ويسي دكتر محمديان دكتر  :مدرس 
  شكيبايي

  دكتر نعماني :مدرس   خواهران عملي بيوشيمي
 دكتر حق نظري دكتر رحيمي  دكتر ويسي 

 ------- 
    1آداب پزشكي 

   )ساختمان جديد 1كالس شماره(

  )ترم نيمه اول( بيوشيمي ملكول و سلول
دكتر نعماني  :مدرس   )ساختمان جديد 1كالس شماره( 

 دكتر حق نظري دكتر رحيمي  دكتر ويسي

دكتر ويسي  دكتر  :مدرس عملي بيوشيمي  
نعماني دكتررحيمي دكتر حق نظري دكتر شكيبا 

 دكتر مظفري
 دوشنبه

   )ترم نيمه دوم(بيوشيمي ديسيپلين 
دكتر ويسي دكتر  :مدرس   )ساختمان جديد 1شماره كالس(

 نعماني دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري

دكتر شاه ويسي دكتر  :مدرس عملي فيزيولوژي  
 محمديان دكتر شكيبايي

 ------- 

ساختمان  1شمارهكالس () خواهران(تفسير موضوعي قرآن

 دكترشكربيگي :مدرس   )جديد
  گردش خونفيزيولوژي سلول، قلب و 

  15/10-15/13ساعت  
  )ساختمان جديد 1كالس شماره(   

 دكتر شاه ويسي دكتر محمديان دكتر شكيبايي :مدرس 

  علوم تشريح قلب و عروق
  )ساختمان جديد 1كالس شماره(  
دكتر رشيدي  دكتر روشن خواه  دكتر  :مدرس 

 فرامرزي

 سه شنبه
   )برادران(تفسير موضوعي قرآن 

 حاج آقا افشار  :مدرس  )ساختمان جديد 5شمارهكالس (

  علوم تشريحعملي 
  دكتر بختياري :مدرس 

  دكتر روشن خواه  دكتر فرامرزي  
 

دكتر شاه ويسي دكتر  :مدرس  عملي فيزيولوژي
 محمديان دكتر شكيبايي

  مقدمات علوم تشريح
  )ساختمان جديد 1كالس شماره(  15/10 - 15/13

 روشن خواه  دكتر فرامرزيدكتر بختياري  دكتر  :مدرس 

  فيزيولوژي سلول، قلب و گردش خون
 )ساختمان جديد 1كالس شماره() جبراني(

دكتر بختياري  دكتر روشن  :مدرس  علوم تشريحعملي  چهارشنبه

 خواه  دكتر فرامرزي
دكتر ويسي دكتر نعماني  :مدرس  عملي بيوشيمي

 دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري

 -------   ------- 
  آقاي صفري: مدرس  1تربيت بدني  آقاي صفري: مدرس  1تربيت بدني 

  شنبهپنج 
  1كارگاه آداب پزشكي   1كارگاه آداب پزشكي 
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  98-99مقطع علوم پايه در نيمسال اول  ومدترم برنامه هفتگي دروس دانشجويان رشته پزشكي 

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

  ايام هفته
  )برادران( 2انديشه اسالمي 

   )ساختمان جديد4كالس شماره (

 دكتر كرمي :مدرس 

  باكتري شناسي
   )ساختمان جديد4كالس شماره (

  دكتر الوندي، دكتر مهاجري، :مدرس 
 دكتر نعمان پور، دكتر مرادي، دكتر قمري 

  15/10 - 15/13    1زبان تخصصي 
   )ساختمان جديد4شماره كالس (

 دكتر بهمن مهربان :مدرس 

  بيوشيمي ديسيپلين 
   )ساختمان جديد4كالس شماره (
دكتر نعماني دكتر حق نظري دكتر ويسي  : مدرس 

  دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري

 شنبه
  )خواهران(علوم تشريح 

 دكتر رشيدي، دكتربختياري، دكتر فرامرزي :مدرس       

  علوم تشريح  عملي 

  دكتر رشيدي، دكتربختياري،  :مدرس        
 دكتر فرامرزي

  )خواهران(تفسير موضوعي قرآن 
   )ساختمان جديد 6كالس شماره (

   باكتري شناسي   دكتر شكربيگي :مدرس        
   )ساختمان جديد4كالس شماره (

دكتر عبيري، دكتر  دكتر الوندي،: مدرس 
دكتر مهاجري، دكتر نعمان پور، دكتر  اكيا،

 مرادي، دكتر قمري

  عملي تشريح

  دكتر رشيدي، دكتربختياري،  :مدرس 
 دكتر فرامرزي

  )برادران(عملي فيزيولوژي        يكشنبه
 دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس 

  عملي بيوشيمي
دكتر ويسي  دكتر نعماني دكتررحيمي دكتر : مدرس 

  شكيبا دكتر مظفري
   )برادران( عملي علوم تشريح

 دكتر رشيدي، دكتربختياري، دكتر فرامرزي :مدرس   
  عملي فيزيولوژي

  دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس 

  2آداب پزشكي 
  

   )ساختمان جديد4كالس شماره (
  

  عملي ميكروب شناسي
دكتر الوندي، دكتر عبيري، دكتر اكيا، دكتر : مدرس 

 پور، دكتر مرادي، دكتر قمريمهاجري، دكتر نعمان 
   )خواهران( 2انديشه اسالمي

   )ساختمان جديد 5كالس شماره (

 دكتر كهريزي:  مدرس 

  ) ترم نيمه اول(ويروس شناسي 
   )ساختمان جديد4كالس شماره (
  دكتر بابايي، دكتر موقوفه ئي، دكتر زهتابيان :مدرس 

  
  )ترم نيمه دوم(فيزيولوژي تنفس، گوارش 

  )ساختمان جديد4شماره كالس (
  دكتر محمديان، دكتر نجفي :مدرس 

 

 دوشنبه
  عملي فيزيولوژي

 دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس        
  )برادران(عملي بيوشيمي 

دكتر :  مدرس  )نيرادرا(عملي تشريح 

 رشيدي، دكتربختياري، دكتر فرامرزي

  عملي بيوشيمي
  دكتر حق نظري دكتر ويسي :مدرس        

  دكتر نعماني دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري  
  خواهران عملي ميكروب شناسي

دكتر الوندي، دكتر مهاجري، دكتر : مدرس  
، دكتر نعمان پور، دكتر مرادي، دكتر قمري

 عبيري، دكتراكيا

  شناسي عملي ميكروب
دكتر الوندي، دكتر مهاجري، دكتر نعمان پور، : مدرس 
  قلب و عروق و تنفس علوم تشريح ، دكتر اكيا، دكتر عبيريمرادي، دكتر قمريدكتر 

   )ساختمان جديد4كالس شماره (

  دكتر رشيدي، دكتربختياري،  :مدرس 
 دكتر فرامرزي

  عملي علوم تشريح

 دكتر رشيدي، دكتربختياري، دكتر فرامرزي :مدرس 

 سه شنبه
 عملي فيزيولوژي

 دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس        
  )برادران(تفسير موضوعي قرآن 

   )ساختمان جديد  1ه كالس شمار(
 حاج آقا افشار :مدرس 

 عملي فيزيولوژي
  عملي بيوشيمي   دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس 

دكتر نعماني  ، دكتر حق نظريدكتر ويسي : مدرس 
 دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري

  دكتر حق نظري دكتر ويسي: مدرس   عملي بيوشيمي 
  دكتر نعماني دكتررحيمي دكتر شكيبا دكتر مظفري

  عملي ميكروب شناسي
دكتر الوندي، دكتر مهاجري، : مدرس        

، دكتر نعمان پور، دكتر مرادي، دكتر قمري
 دكتر عبيري، دكتر اكيا

دكتر الوندي، دكتر : مدرس شناسي عملي ميكروب
پور، دكتر مرادي، دكتر  مهاجري، دكتر نعمان

  گوارش گردش خون –فيزيولوژي تنفس  ، دكتر عبيري، دكتر اكياقمري
15/13 -15/10   

   )ساختمان جديد4كالس شماره (
 دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس 

  علوم تشريح گوارش
   )ساختمان جديد4كالس شماره (

 دكتر رشيدي، دكتربختياري، دكتر فرامرزي :مدرس 
 دكتر نجفي دكتر محمديان :مدرس  عملي فيزيولوژي  چهارشنبه

  دكتر ويسي  : مدرس    عملي بيوشيمي 
دكتر  ، دكتر حق نظريدكتر نعماني دكتررحيمي

 شكيبا دكتر مظفري



  98- 99مقطع علوم پايه در نيمسال اول   سومبرنامه هفتگي دروس دانشجويان رشته پزشكي ترم  

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

  ايام هفته

  )خواهران( انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

، دكتر حمزوي، دكتر ميكائيلي :مدرس     

 دكتر نظري

  )نرابراد( انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

، دكتر حمزوي، دكتر ميكائيلي :مدرس        

  دكتر نظري

 

  انگل شناسي و قارچ شناسي 

  كالس دكتر صاحب جمعي

  دكتر حمزوي،  :مدرس        

  ، دكتر نظريدكتر ميكائيلي

 

  ، غدد، كليه و خونفيزيولوژي گوارش

  دكتر صاحب جمعيكالس 

   دكتر گوديني دكتر نجفي  :مدرس   

 شنبه
  )برادران(آيين زندگي 

  ساختمان جديد 5كالس شماره 

  صادقيدكتر مسعود : مدرس 

  )خواهران(آيين زندگي 

  ساختمان جديد 5 كالس شماره

  دكتر مسعود صادقي :مدرس   

  انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

  ، دكتر حمزوي، دكتر ميكائيلي :مدرس   

  دكتر نظري

 

  انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

  ، دكتر حمزوي، دكتر ميكائيلي :مدرس 

  دكتر نظري

 

  شناسي تئوريانگل شناسي و قارچ 

  كالس دكتر صاحب جمعي

  دكتر حمزوي،  :مدرس        

  ، دكتر نظريدكتر ميكائيلي

 

  فيزيولوژي گوارش، غدد، كليه و خون

  كالس دكتر صاحب جمعي

  دكتر گوديني دكتر نجفي  :مدرس 
 يكشنبه

  )برادران(انقالب اسالمي 

  ساختمان جديد 5كالس شماره 

  آقاي كياني :مدرس 

 ------- 
  عملي فيزيولوژي

  دكتر گوديني دكتر نجفي :مدرس 

  

     2زبان تخصصي 

  15/10- 15/13ساعت 

  كالس دكتر صاحب جمعي

 دكتر مهربان :مدرس 

  كالس دكتر صاحب جمعي  فيزيك پزشكي

  دكتر خوش گرد دكتر رستم پور  :مدرس 

 دكتر حق پرست
 دوشنبه

 ------- 
  عملي فيزيولوژي

  دكتر گوديني دكتر نجفي  :مدرس 

  

  كليه -مون بيوشيمي هور

  كالس دكتر صاحب جمعي

 دكتر رحيمي دكتر نعماني :مدرس 

  علوم تشريح غدد درون ريز ادراري تناسلي

  كالس دكتر صاحب جمعي

 دكتر بختياري، دكتر فرامرزي :مدرس 
 سه شنبه

 ------- 
  عملي فيزيولوژي

  دكتر گوديني دكتر نجفي :مدرس 

   

  )خواهران(انقالب اسالمي 

  ساختمان جديد 5كالس شماره 

 دكتر كهريزي :مدرس 

  )ترم هفته اول 8( عملي فيزيولوژي 

  دكتر گوديني دكتر نجفي  :مدرس 
 

  چهارشنبه

  عملي فيزيولوژي

   دكتر گوديني دكتر نجفي  :مدرس        

  )ترم هفته دوم 8(  3آداب پزشكي   

  كالس دكتر صاحب جمعي   

  دكتر ايزدي دكتر پرويزي فرد دكتر فروغي  :مدرس 
  دكتر صادقي  دكتر جابرقادري دكتر محمديان 

  


