
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران های نظری دستیاران سال دوم روان برنامه کالس

 12لغایت  8ساعت کالس:                    99-1400سال تحصیلی 

 محل کالس مدرس عنوان مدرس عنوان تاریخ

  دکتر شالبافان مدیریت عوارض دارویی دکتر شالبافان مدیریت عوارض دارویی 3/7/99

  دکتر احمدخانیها اختالالت وابسته به مواد دکتر احمدخانیها اختالالت وابسته به مواد 10/7/99

 تعطیل 17/7/99

  دکتر احمدخانیها اختالالت وابسته به مواد دکتر احمدخانیها اختالالت وابسته به مواد 24/7/99

آموزش مدیریت مورد از طریق پیگیری  1/8/99

 تلفنی

 دکتر قدیری

 هادی دکتر

آموزش مدیریت مورد از طریق پیگیری 

 تلفنی

 دکتر قدیری

 دکتر هادی

 

8/8/99 - 

 تعطیل 15/8/99

  دکتر رسولیان استیگما دکتر رسولیان عوامل اجتماعی موثر بر سالمت روان 22/8/99

  دکتر شیرازی رابط در کودکان –مشاور  دکتر شیرازی رابط در کودکان –مشاور  29/8/99

6/9/99 EEG بندی دکتر قلعه EEG بندی دکتر قلعه  

13/9/99 EEG بندی دکتر قلعه EEG بندی دکتر قلعه  

  دکتر شعبانی های بالینی اختالالت خلقی ت نمونهمدیری دکتر شعبانی های بالینی اختالالت خلقی ت نمونهمدیری 20/9/99

  دکتر قدیری موارد قانونی اورژانسمدیریت  دکتر قدیری مدیریت موارد قانونی اورژانس 27/9/99

  دکتر جاللی درمانی سیر تحول مکاتب روان جاللیدکتر  درمانی سیر تحول مکاتب روان 4/10/99

  دکتر هادی های بالینی اختالالت وسواس ت نمونهمدیری دکتر هادی های بالینی اختالالت وسواس ت نمونهمدیری 11/10/99

 تعطیل 18/10/99

 دانشکده علوم رفتاری ها( امتحان کتبی اول )همه سال 25/10/99



  دکتر شعبانی PTSDهای بالینی اختالالت  ت نمونهمدیری دکتر شعبانی PTSDهای بالینی اختالالت  ت نمونهمدیری 2/11/99

 بیمارستان ایران )سال سوم و چهارم(  OSCEآزمون  9/11/99

 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روانهای نظری دستیاران سال دوم  برنامه کالسه

 12لغایت  8ساعت کالس:                    99-1400سال تحصیلی 

 بیمارستان ایران م()سال اول و دو  OSCEآزمون  16/11/99

 تعطیل 23/11/99

  دکتر شریعت نوروسایکیاتری دکتر شریعت نوروسایکیاتری 30/11/99

 تعطیل 7/12/99

  دکتر شریعتی تصویر برداری مغز دکتر شریعتی برداری مغز تصویر 14/12/99

 تعطیل 21/12/99

 تعطیل 28/12/99

  دکتر ثریا آموزش گروه درمانی ماتریکس دکتر ثریا آموزش گروه درمانی ماتریکس 19/1/1400

  دکتر علوی های آماری آشنایی با روش دکتر علوی های آماری آشنایی با روش 26/1/1400

  دکتر علوی شناختی های روان آزمون دکتر علوی شناختی های روان آزمون 2/2/1400

 تعطیل 9/2/1400

 دانشکده علوم رفتاری ها( امتحان کتبی دوم )همه سال 16/2/1400

  دکتر شیرازی فرزندپروری دکتر شیرازی فرزندپروری 23/2/1400

  دکتر رسولیان شخصیتاختالالت  رسولیاندکتر  اختالالت شخصیت 30/2/1400

  دکتر جاللی تفکر انتقادی دکتر جاللی تفکر انتقادی 6/3/1400

 تعطیل 13/3/1400



  مقدم دکتر سیفی های دفاعی مکانیسم مقدم دکتر سیفی های دفاعی مکانیسم 20/3/1400

 


