
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روان های نظری دستیاران سال سومکالس  برنامه

 12لغایت  8ساعت کالس:                    99-1400سال تحصیلی 

 محل کالس مدرس عنوان مدرس عنوان تاریخ

  دکتر قنبری اصول دارودرمانی در بیماران جسمی دکتر قنبری اصول دارودرمانی در بیماران جسمی 3/7/99

10/7/99 - 

 تعطیل 17/7/99

  دکتر شریعتی اصول اولیه معاینه و درمانهای سالمندی دکتر شریعتی اصول اولیه معاینه و درمانهای سالمندی 24/7/99

  دکتر شریعتی تصویربرداری دکتر شریعتی تصویربرداری 1/8/99

8/8/99      

 تعطیل 15/8/99

  دکتر قدیری های بالینی مدیریت نمونه قدیریدکتر  اسکیزوفرنیابازتوانی شناختی  22/8/99

  دکتر صالحیان های بالینی اختالالت جنسی مدیریت نمونه دکتر صالحیان های بالینی اختالالت جنسی مدیریت نمونه 29/8/99

6/9/99 -  

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

  دکتر شالبافان نامه اصول نگارش پایان دکتر شالبافان نامه پایاناصول نگارش  20/9/99

  دکتر افتخار مشاوره زوج دکتر افتخار مشاوره زوج 27/9/99

  دکتر افتخار مشاوره زوج دکتر افتخار مشاوره زوج 4/10/99

11/10/99 - 

 تعطیل 18/10/99

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

2/11/99 - 



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

 

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روان    سومهای نظری دستیاران سال  برنامه کالسه

 12لغایت  8ساعت کالس:                    99-1400سال تحصیلی 

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

 تعطیل 23/11/99

30/11/99 Productive Medicine دکتر میرفاضلی Productive Medicine دکتر میرفاضلی  

 تعطیل 7/12/99

  دکتر شریعت نوروسایکیاتری دکتر شریعت نوروسایکیاتری 14/12/99

 تعطیل 21/12/99

 تعطیل 28/12/99

  دکتر شوشتری مدیریت سوگ در کودکان شوشتریدکتر  مدیریت سوگ در کودکان 19/1/1400

26/1/1400 - 

  دکتر محمدصادقی اصول نگارش مقاله دکتر محمدصادقی اصول نگارش مقاله 2/2/1400

 تعطیل 9/2/1400

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

  دکتر نصر های پیشرفته مصاحبه اصول و تکنیک دکتر نصر های پیشرفته مصاحبه اصول و تکنیک 23/2/1400

  دکتر رسولیان اختالالت شخصیت دکتر رسولیان اختالالت شخصیت 30/2/1400

  دکتر شوشتری های طالق آسیب دکتر شوشتری های طالق آسیب 6/3/1400

 تعطیل 13/3/1400

  سرا دکتر نوحه فرموالسیون شناختی رفتاری/ تحلیلی سرا دکتر نوحه فرموالسیون شناختی رفتاری/ تحلیلی 20/3/1400



 


