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  بسمه تعالی

  

  

  

  

  94هاي  ورودي 96برنامه ترم مهر 

  16- 13  12-10  10- 8ساعت   روز

  2کارورزي  یکشنبه

  درمانگاه: مکان

  ، دکترمحمدي،، دکتر مینایی، دکتر جعفري دکتر قدس،: اساتید

  )همکاري دانشجو(دکتر شکیبا 

  اورژانس نظري

  1کالس: مکان

  دکتر محمدي: اساتید

  ،)ی زادهدکتر خرم: دانشجوي همکار(

  2کارورزي  سه شنبه

  درمانگاه: مکان

  دکتر امینی،: اساتید

 )دانشجوي همکار(دکتر سلمانیان 

  تغذیه

  1کالس: مکان

  دکتر صادق پور: استاد

 1معادل ( دکتر بحرینی: دانشجوي همکار

  )واحد 1معادل ( غفارزادهدکتر  –)واحد

  

  

  

  95هاي  وودي 96رنامه ترم مهر ب

  16- 13  12-10  10- 8ساعت   روز

  اعمال یداوي  شنبه

  1کالس شماره  :مکان

  دکتر محمدي: اساتید

  )واحد 2به میزان (خانم دکتر بهداد : دانشجوي همکار

  1کارورزي  یکشنبه

  درمانگاه: مکان

 دکتر مینایی، ،دکتر )شکیبا کترد: همکار دانشجوي(قدس دکتر: اساتید

  ،محمدي دکتر ،جعفري

  حفظالصحه

  2کالس: مکان

  تر جعفريدک:اساتید

  

  مفردات عملی  دوشنبه

  آزمایشگاه: مکان

  گروه داروسازي سنتی: اساتید

  2مبانی عالج 

  2کالس: مکان

  دکتر جعفري:استاد

و دکتر  بهداددکتر: همکار اندانشجوی(

  )غفاري

  1کارورزي  سه شنبه

  درمانگاه: مکان

  ،بهبهانی دکترامینی: اساتید

  دکتر سلمانیان: دانشجوي همکار

  

    چهارشنبه
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  96هاي مهر  ورودي 96برنامه ترم مهر 

 16-13 12-10 10- 8 ساعت روز

  تحقیق آماروروش  شنبه

  3 کالس: مکان

  دکتردباغیان: استاد

  نظرياسباب و علل 

  3شماره : کالس

  امینی بهبهانیدکتر :استاد

  خانم دکتر یوسفی: دانشجوي همکار

  

  

  کلیات و امور طبیعیه    یکشنبه

  3: کالس

  بهبهانی امینی دکتر: استاد

  دکترغفارزاده: دانشجویهمکار

  

  فارسی متون  دوشنبه

  3کالس: مکان

  )بهرامی رزیتا دکتر همکار دانشجوي( محمدي دکتر: استاد

  پزشکی فقه و حقوق اخالق،

  3کالس: مکان

  نژاد رجب دکتر: استاد

  

  هاي اطالع رسانی پزشکی سیستم  سه شنبه

  )دباغیان کترد خانم هماهنگی با دانشگاه(: مکان

  دکتردباغیان: استاد

  

  

    چهارشنبه

  

  

  

  خانم دکتر فیروزي 96برنامه ترم مهر 

 16-13 12-10 10- 8 ساعت روز

  تحقیق روش و آمار  شنبه

  3 کالس: مکان

  دکتردباغیان: استاد

 1 کالس(1عالج مبانی

  )نفره

  بانظراستاد: مکان

  دکترمحمدي: استاد

  

  اسباب و علل عملی  یکشنبه

  درمانگاه: مکان

  خانم دکتر جعفري: استاد

  الصحه حفظ

  2کالس: مکان

  دکترجعفري:اساتید

  

  عملی و قرابادین مفردات  دوشنبه

  آزمایشگاه: مکان

  مفردات نظري

  دکتر قبادي: مسوول درس

    )خانم دکتر دباغیاندانشگاه با هماهنگی  (هاي اطالع رسانی  سیستم  سه شنبه
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  دکتر معارف وندبرنامه ترم مهر خانم 

 16-13 12-10 10- 8 ساعت روز

  96با ورودي همراه  تحقیق روش و آمار  شنبه

  3 کالس: مکان

  دکتردباغیان: استاد

  اورژانس نظري  

  94با ورودي همراه 

    94با ورودي  2کارورزي  یکشنبه

  95با ورودي  همراه مفردات عملی  دوشنبه

  آزمایشگاه: مکان

  

  94دي وبا ور همراه تغذیه  94ودي با ورهمراه 2کارورزي  سه شنبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اسامی مسوولین دروس

  )94ورودي( 2کارورزي –) 95ورودي ( 1کارورزي : خانم دکتر قدس

 2مبانیعالج - ) 95ورودي(حفظ الصحه عملی و نظري  ––) خانم دکتر فیروزي(اسباب و علل عملی : دهکردي خانم دکتر جعفري

  )95ورودي (

ورودي (قرائت تفسیر و تصحیح متون فارسی پزشکی عملی ونظري –) خانم دکتر فیروزي( 1مبانی عالج: ريکنا خانم دکتر محمدي

اعمال یداوي نظري و  -)94ورودي ) (واحد نظري 1(فوریتها و شیوه هاي نوین تشخیص و درمان بیماریها در پزشکی کالسیک  –) 96

  )95ورودي (عملی 

  )96ورودي (تحقیق  روش و آمار –) 96ورودي (سانی ر اطالع سیستمهاي: خانم دکتر دباغیان

  )94ورودي (تغذیه اختصاصی و شیوه تهیه غذاهاي طب سنتی : آقاي دکتر صادق پور

  )خانم دکتر فیروزي(ابادین نظري مفردات و قر –) 95ورودي (مفردات و قرابادین عملی ): گروه داروسازي( آقاي دکتر قبادي

  )96 ورودي( نظري علل و اسباب – )96ورودي (لیات و امور طبیعیه ک: آقاي دکتر امینی بهبهانی

 )96ورودي (اخالق، حقوق و فقه پزشکی : آقاي دکتر رجب نژاد


