
 

 تیي الوللایزاًی ٍ  داًشجَیاى رشتِ پششکی هقطع علَم پایِ 98-99تزًاهِ اهتحاًات ًیوغال اٍل 

 13:30 – 15 10:30 – 12 8:30 – 10:30تاریخ ردیف 

خَى ٍ  گَارػپاتَلَصی  21/10/98شٌثِ 1
 (هقطع فیشیَپاتَلَصی)

اصَل کلی تغذیِ 
 (هقطع فیشیَپاتَلَصی)

اًگل شٌاعی 
( 3تزم داًشجَیاى ایزاًی )
( 4تزم داًشجَیاى عزاقی  )

پاتَلَصی اختصاصی عولی  22/10/98یکشٌثِ  2
 

( 1تزم ) 1اًذیشِ اعالهی 
 تیَشیوی دیغیپلیي

 

 (3تزم ) 2ستاى تخصصی ( 1تزم)تیَشیوی هَلکَل علَل ( 2تزم )2اًذیشِ اعالهی  23/10/98دٍشٌثِ  3

 ٍ تَلیذهثل فیشیَلَصی غذد 24/10/98عِ شٌثِ  4
 ( )3داًشجَیاى عزاقی تزم)

 --- ٍ توذى اعالم ٍ ایزاى تاریخ فزٌّگ

 (ًفز 102) (1تزم )ستاى عوَهی  25/10/98چْارشٌثِ 5
 

 1ستاى تخصصی 
( 2تزم داًشجَیاى ایزاًی )
 (3داًشجَیاى عزاقی تزم)

( 3تزم )تیَشیوی کلیِ 
 
 

  28/10/98شٌثِ 6
 1فارهاکَلَصی 

 

( 2تزم داًشجَیاى ایزاًی  )فیشیَلَصی تٌفظ 
داًشجَیاى عزاقی ) ، گَارػفیشیَلَصی تٌفظ

 اعصاب ٍ حَاط ٍیضُفیشیَلَصی ( 3تزم
 (4داًشجَیاى عزاقی تزم

( 3تزم )فیشیَلَصی غذد  29/10/98یکشٌثِ 7
 

( 1ٍ2تزم )تفغیز هَضَعی  (1تزم )فیشیَلَصی علَل 

( 3تزم )آییي سًذگی  --- 30/10/98دٍشٌثِ 8
 َّرهَىتیَشیوی 

 (4داًشجَیاى عزاقی تزم)

داًشجَیاى )اعاط هَلکَلی حیات 1/11/98عِ شٌثِ  9
 (1عزاقی تزم

پششکی قاًًَی  (ًفز 180) 2فارهاکَلَصی 

( 3تزم )اًقالب اعالهی  2/11/98چْارشٌثِ 10
 

( 1تزم )هقذهات علَم تشزیح  ایزاًی ٍ عزاقی) (2تزم )  تاکتزی شٌاعی
 12عاعت  آهار پششکی  

 5/11/98شٌثِ 11
قلة  فیشیَپاتَلَصی

 
 

 

( 2ٍ  1تزم )فیشیَلَصی گزدػ خَى 
( 3تزم )فیشیک پششکی 

 
 

داًشجَیاى عزاقی )فیشیَلَصی گزدػ خَى
 (3تزم

 (عاختواى جذیذ 2ٍ 1کالط شوارُ)

 ًگارػ فارعی 6/11/98 یکشٌثِ 12
 (1داًشجَیاى عزاقی تزم)

  2آداب پششکی
 (3تزمداًشجَیاى عزاقی )

 قارچ شٌاعی
 (4داًشجَیاى عزاقی تزم)

 (4داًشجَیاى عزاقی تزم)4آداب پششکی --- --- 7/11/98 دٍشٌثِ  13

 8/11/98 عِ شٌثِ 14
( 1تزم )تیَشیوی دیغیپلیي 

 
 

--- 
( 3ٍ  2تزم )فیشیَلَصی گَارػ 

  (جذیذ 2ٍ  1کالط ) ٍیزٍط شٌاعی
 (3داًشجَیاى عزاقی تزم)

غذد  فیشیَپاتَلَصی 12/11/98 شٌثِ 15
 

تشزیح قلة، تٌفظ ٍ گَارػ 
( 2تزم داًشجَیاى ایزاًی )

  علَم تشزیح گَارػ ٍ تٌفظ
 (3داًشجَیاى عزاقی تزم)

ٍ غذد  تٌاعلیعلَم تشزیح عیغتن ادراری 
 (3تزم )درٍى ریش 

  سیغت علَلی هَلکَلی
 (1داًشجَیاى عزاقی تزم)

 (عاختواى جذیذ 1ٍ2کالط شوارُ )

 13/11/98یکشٌثِ 16
 (هقطع یشیَپاتَلَصی) A,Bصًتیک 

  
 

علَم تشزیح قلة ٍ عزٍق 
( 1تزم )

  علَم تشزیح ادراری ٍ تٌاعلی ٍ غذد درٍى ریش
 (4داًشجَیاى عزاقی تزم)

اخالق پششکی  --- --- 14/11/98دٍشٌثِ 17

 (4داًشجَیاى عزاقی تزم) پششکیفیشیک ( 2تزم)ٍیزٍط شٌاعی پاتَلَصی اختصاصی تٌفظ  15/11/98 عِ شٌثِ 18

 6/11/98 چْارشٌثِ 19
( 1تزم )فیشیَلَصی قلة 

 
 

 علَم تشزیح اعکلتی عضالًی
 (3داًشجَیاى عزاقی تزم)

 
 

( 3تزم )قارچ شٌاعی 
 آهَسػ ستاى فارعی

 (ًفز 59( )1داًشجَیاى عزاقی تزم)
 (عاختواى جذیذ 1ٍ2کالط شوارُ )

 اًگلیغی هکالوِ ستاى 19/11/97 شٌثِ 20
 (1داًشجَیاى عزاقی تزم)

--- --- 

 --- (1داًشجَیاى عزاقی تزم)کاهپیَتز  --- 20/11/98 یکشٌثِ 21

 (1داًشجَیاى عزاقی تزم)کوک ّای اٍلیِ  --- --- 21/11/98 دٍشٌثِ 22

 


