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 91-92نیمسال دوو1فرو مربوط بو نیست دروش اساتید ؛ برنامو ىفتگی وامتحانات دانشجویان دوره روزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناسی نا ییوستو عهوو آزمایشگاىي ترو

 

 

رٔز ٔساعت تشکیم 

 کالش

تاریخ ٔساعت  َاو استاد

 ايتحاٌ

  کرِٔ َاو درش تعدادٔاحد

 

 شوارٍ درش

 ردیف

کارآهْزی 
 درعرصَ

 ًظری عولی کارآهْزی

 27/3/92دّشٌبَ  دکتر علی کریوی 1-3یکشٌبَ
12-10 

1301010 1 يتٌٕ اَگهیسی پسشکی 2     1 

 دکتر اسفٌدیار حیدریاى 8-10دّشٌبَ

 آقای هرتضی ًیکْکار
 25/3/92شٌبَ 

12-10  
2بیٕشیًی پسشکی 2     1 1301011  2 

 1-3 8ّ-12سَ شٌبَ

 1-3چِارشٌبَ 

 آقای هرتضی ًیکْکار

 دکترکیِاى قطرٍ
2آزيایشگاِ بیٕشیًی پسشکی  2   طبق برًاهَ گرٍّ  1 1301012  3 

8-10چِارشٌبَ  دکتر بٌِام زهاًساد 

 دکترابْالفضل قلی پْر
 8/4/92شٌبَ 

12-10 
2باکتری شُاسی پسشکی 2     1 1301013  4 

10-12سَ شٌبَ-8-10شٌبَ  

 10-12 چِارشٌبَ– 3-1ّ

آزيایشگاِ باکتری شُاسی   2   طبق برًاهَ گرٍّ آقای رضا هقصْدی

2پسشکی  

1 1301014  5 

 دکترحسیي تیوْری 10-12شٌبَ

 آقای هرتضی ًیکْکار
 5/4/92چِارشٌبَ 

10-8  
1301020 1 زیست شُاسی يٕنکٕنی سهٕل 2     6 

1-3شٌبَ (خٕاْراٌ)2تربیت بدَي  1   طبق برًاهَ گرٍّ خاًن ًدا رئیسی   5 2252180  7 

(برادراٌ)2تربیت بدَي  1   طبق برًاهَ گرٍّ آقای بِرام کریوی 3-5سَ شٌبَ  4 2252180  8 

 2/4/92یکشٌبَ  دکتر قرباًعلی شِابی 8-10یکشٌبَ
10-8 

2ایًَٕٕنٕژی 2     1 1301015  9 

 ّ 10-12یکشٌبَ 

1-3دّشٌبَ  

2ازيایشگاِ ایًَٕٕنٕژی  1   طبق برًاهَ گرٍّ آقای لقواى سلین زادٍ  1 1301016  10 



   

 91-92نیمسال دوو6فرو مربوط بو نیست دروش اساتید ؛ برنامو ىفتگی وامتحانات دانشجویان دوره روزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناسی ییوستو عهوو آزمایشگاىی ترو   

 

 شًارِ درش ردیف

 

 

 

رٔز ٔساعت تشکیم  َاو استاد تاریخ ٔساعت ايتحاٌ تعداد ٔاحد َاو درش

كارآهْز عولي ًظري کالش
 ي

كارآهْز
ي 
درعرص

ٍ 

1 1201042  

 

 

1 

 1/4/92شٌبَ     2 2خٌٕ شُاسي
10-8 

 1-3شٌبَ خاًن پرّاًَ عباسی

 1-5دّشٌبَ خاًن پرّاًَ عباسی طبق برًاهَ گرٍّ   1  2آزيایشگاِ خٌٕ شُاسي 1 1201043 2

3 

   2 (تك یاختو وحشره)2انگم شناسي 1 1201047

 25/3/92شٌبَ  
12-10 

 دکتر کْرش هٌْچِری
 دکترهحود عوراًی

 8-10شٌبَ

4 

   1  2آزمایشگاه انگم شناسي 1 1201048

 دکتر کْرش هٌْچِری طبق برًاهَ گرٍّ
 دکترهحود عوراًی

 8-12دّشٌبَ

 26/3/92یکشٌبَ     1 ْٕريٌٕ شُاسي 1 1201053 5
3-1 

 10-12یکشٌبَ آقای رضا احودی

 10-12دّشٌبَ آقای رضا احودی طبق برًاهَ گرٍّ   1  آزيایشگاِ ْٕريٌٕ شُاسي 1 1201054 6
 1-3سَ شٌبَ

 8/4/92شٌبَ     1 سى شُاسي 1 1201057 7
3-1 

 1-3یکشٌبَ آقای گشتاسب هرداًی

 1-3دّشٌبَ آقای گشتاسب هرداًی طبق برًاهَ گرٍّ   1  آزيایشگاِ سى شُاسي 1 1201058 8
 10-12سَ شٌبَ

 4/4/92سَ شٌبَ     2 آيار حیاتی 1 1201064 9
12-10 

 8-10یکشٌبَ خاًن هلْک ُادی

 28/3/92سَ شٌبَ     2 آشُایی با بیًاریٓای داخهی 1 1201065 10
10-8 

 آقای علی هحود ُاشوی ًیا
 آقای شِریار صالحی

 8-10سَ شٌبَ 

 

 
          



 91-92نیمسال دوو 2فرو مربوط بو نیست دروش اساتید ؛ برنامو ىفتگی وامتحانات دانشجویان دوره روزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناسی ییوستو عهوو آزمایشگاىی ترو 

 

 ردیف

روز وساعت تشکیم کالش ناو استاد تاریخ وساعت امتحان                  تعداد واحد         ناو درش گروه شماره درش 

كارآهْزي  كارآهْزي عولی ًظری

 درعرصَ

1 

    2فیسیک حیاتی  1 1201018

 2/4/92یکشٌبَ 

12-10 

 1-3سَ شٌبَ آقای اکبر عادل ًیا

2 

    3بیوشیمی عمومی  1 1201019

 25/3/92شٌبَ  

3-1 

 دکتر اسفٌدیار حیدریاى

 آقای هرتضی ًیکْکار

 8-10شٌبَ 

 1-2دّشٌبَ 

3 

   1 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی  1 1201020

 1-10ّ3-12یکشٌبَ آقای هرتضی ًیکْکار طبق برًاهَ گرٍّ

4 

     2فیسیونوژی نظری  1 1201021

 8/4/92شٌبَ  

3-1 

 دکترهحودرضا حجتی

 دکتر فریبا ُْشوٌد

 8-10یکشٌبَ

5 

   1 آزمایشگاه فیسیونوژی نظری  1 1201022

 1-5شٌبَ دکتر فریبا ُْشوٌد طبق برًاهَ گرٍّ

6 

    1بافت شناسی نظری  1 1201023

 27/3/92دّشٌبَ

3-1 

 آقای هسعْد صادقی

 آقای سید هسیح حسیٌی

 8-10چِارشٌبَ

7 

   1 آزمایشگاه بافت شناسی نظري  1 1201024

 آقای هسعْد صادقی طبق برًاهَ گرٍّ

 آقای سید هسیح حسیٌی

 10-12 8ّ-10سَ شٌبَ

8 

    3زبان انگهیسی عمومی  4 2311011

 4/4/92سَ شٌبَ 

3-1 

 2-10ّ3-12چِارشٌبَ خاًن هرین شیرزاد

 

   1  (خواىران)2تربیت بدنی 6 2252180 10

 8-10دّشٌبَ خاًن ژالَ بِراهیاى طبق برًاهَ گرٍّ

   1  (برادران)2تربیت بدنی 4 2252180

 3-5سَ شٌبَ آقای بِرام کریوی طبق برًاهَ گرٍّ



 نیمسال دوو 4   فرو مربوط بو نیست دروش اساتید ؛ برنامو ىفتگی وامتحانات دانشجویان دوره روزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناسی ییوستو عهوو آزمایشگاىی ترو 

 

92-91 

 

 

 

 

  ر 

روز وساعت تشکیم ناو استاد تاریخ وساعت امتحان                  تعداد واحد         ناو درش گروه شماره درش  دیف
کالش  کارآهْز عولی  ًظری

 ی

کارآهْز

 ی

 درعرصَ

1 

    3ایمنی شناسی پسشکی  1 1201036

 1/4/92شٌبَ 

12-10 

 1-3شٌبَ دکترقرباًعلی شِابی

 10-11دّشٌبَ

2 

  2 آزمایشگاه ایمنی شناسی پسشکی  1 1201037

 ّسَ 1-3 8ّ-10دّشٌبَ آقای لقواى سلین زادٍ طبق برًاهَ گرٍّ 

 1-3شٌبَ  

 10-12ّچِارشٌبَ

3 

    2ویروش شناسی پسشکی  1 1201038

 28/3/92سَ شٌبَ 

12-10 

 10-12سَ شٌبَ دکتر علی کریوی

4 

   1 آزمایشگاه ویروش شناسی پسشکی  1 1201039

 1-3 8ّ-10یکشٌبَ دکترهحودرضا ًفیسی طبق برًاهَ گرٍّ

5 

    3 1خون شناسی 1 1201040

 26/3/92یکشٌبَ 

10-8 

 10-12یکشٌبَ دکتر بتْل پْرقیصری

6 

   2  1آزمایشگاه خون شناسی 1 1201041

 یکشٌبَ ّسَ شٌبَ آقای پژهاى بشکار طبق برًاهَ گرٍّ

5-1 

7 

    3باكتري شناسي پسشكي   1 1201062

 5/4/92چِارشٌبَ 

12-10 

 دکترابْالفضل قلی پْر

 دکتر بٌِام زهاًساد

 8-10سَ شٌبَ

 11-12دّشٌبَ

8 

   1 آزمایشگاه باكتري شناسي پسشكي   1 1201063

 8-10دّشٌبَ آقای رضا هقصْدی طبق برًاهَ گرٍّ

 1-3چِارشٌبَ



 بسمٍ تعالی

 91-92  ویمسال ديم 2فرم مربًط بٍ لیست دريض اساتید ؛ بروامٍ َفتگی يامتحاوات داوطجًیان ديرٌ ريزاوٍ داوطکدٌ پیراپسضکی رضتٍ کارضىاسی پیًستٍ  رادیًلًشی ترم  

 ردیف
 ريز يساعت تطکیل کالض وام استاد تاریخ يساعت امتحان تعداد ياحد         وام درض کد گريٌ ضمارٌ درض

 کارآموزی عملی نظری

2 
1801017 

1 
  3 فیسیک پرتًَا

 25/3/92شنبه 

3-1 

 8- 9شنبه  اقای دکتر فاتحی

  10- 12سه شنبه 

3 
1801020 

1 
1  پرتًوگاریَای ريش  3  

 8/4/92شنبه  
12 -10 

  3-4و10- 12دوشنبه  خانم کامران

4 
1801021 

1 
  2 آسیب ضىاسی عمًمی

 5/4/92چهار شنبه 

12 -10 

 1-3سه شنبه دکتر رعنافریدنی

5 
1801022 

1 
2 آواتًمی  5/1  5/0  

 1/4/92شنبه  

3-1 

 (عملی) 3-4یکشنبه خانم مردانی

 (نظری) 1-3دوشنبه

6 
1801042 

1 
  2 ثبت ي ومایص تصايیر درپسضکی

 27/3/92دوشنبه 

12 -10 

 8-10دوشنبه آقای عادل نیا

7 
1801038 

1 
  1 اخالق حرفٍ ای 

 2/4/92یکشنبه 

12 -10 

 8-10سه شنبه  خانم دکتر ملک پور

8 
1801032 

1 
1کار آمًزی   

 آقای آذری  -آقای عادل نیا طبق برنامه گروه 2  

  خانم خندان- خانم کامران
 1-3و8-12یکشنبه

 1-3و8-12چهار شنبه

9 
2252180 

 10-12شنبه  خانم انصاری طبق برنامه گروه  1   (خًاَران)2تربیت بدوی 7

 3-5سه شنبه آقای کریمی طبق برنامه گروه  1  (برادران)2تربیت بدوی 4

 

 

 

 

 
 



 91-92  ویمسال ديم   4فرم مربًط بٍ لیست دريض اساتید ؛ بروامٍ َفتگی يامتحاوات داوطجًیان ديرٌ ريزاوٍ داوطکدٌ پیراپسضکی رضتٍ کارضىاسی پیًستٍ  رادیًلًشی ترم 

 ردیف
 ريز يساعت تطکیل کالض وام استاد تاریخ يساعت امتحان تعداد ياحد وام درض کد گريٌ ضمارٌ درض

 کارآموزی عملی نظری

2 

1801037 
 

5/1 تعمیرات ي وگُداری مقدماتی دستگاَُای رادیًلًزی 1  5/0  
 4/4/92سه شنبه 

10-8 

 

 آقای عادل نیا

 

 و8-10یکشنبه

4-3 

3 
1801033 

1 
  1 اصطالحات پسضکی در رادیًلًشی

 26/3/92یکشنبه 

12-10 

 خانم دکتر مریم کیوانی

 خانم دکتر زهراخلیلی

 1-2چهار شنبه

4 
1801039 

1 
5/1 ديزیمتری پرتًَای یًویسان  5/0  

 25/3/92شنبه  

10-8 

 4-5و10-12یکشنبه آقای دکتر فاتحی

5 
1801040 

1 
3 اریگپرتً نَای ريش  2  

 28/3/92سه شنبه  
12-10 

 10-12سه شنبه آقای عادل نیا

1سمیىار  1 1801050 6  3-5سه شنبه آقای دکتر فاتحی طبق برنامه گروه  1  

7 
1801043 

1 
  3 آواتًمی مقطعی

 1/4/92شنبه 

10-8 

 خانم مردانی

 دکترعبدالمجید طاهری

 و3-5شنبه 

 8-10چهارشنبه

8 
1801044 

 زا آضىائی با ساختمان ي يیصگی َای مًاد کىتراست 1

 در تصًیربرداری پسضکی
2  

 8/4/92شنبه  

10-8 

 1-3یکشنبه آقای عادل نیا

9 
1801018 

1 
(وظری)آضىائی با فه آيری اطالعات   1  

 5/4/92چهارشنبه 

3-1 

 10-12چهار شنبه آقای مهندس محمودی

(عملی )آضىائی با فه آيری اطالعات  1 1801019 10  8-10سه شنبه  آقای مهندس محمودی طبق برنامه گروه  1  

11 
1801051 

1 
3کارآمًزی    

  آقای آذری- آقای دکتر فاتحی طبق برنامه گروه 2
 خانم خندان-  خانم کامران 

 1-3و8-12شنبه
 1-3و8-12دوشنبه

 
 

 

 

 

 

 
 



 91-92  َیًسال دٔو   6فرو يربٕط بّ نیست درٔش اساتید ؛ برَايّ ْفتگی ٔايتحاَات داَشجٕیاٌ دٔرِ رٔزاَّ داَشکدِ پیراپسشکی رشتّ کارشُاسی پیٕستّ  رادیٕنٕژی ترو  

کد شًارِ درش ردیف 

گرِٔ 

رٔز ٔ ساعت تشکیم َاو استاد تاریخ ٔ ساعت ايتحاٌ تعداد ٔاحد َاو درش 

کالش 
کارآيٕزی  عًهیَظری 

  25/3/92شُبّ   3 تصٕیربرداری با ايٕاج فراصٕتی در پسشکی 1 1801052 2

5-3 

 9-10شُبّ  دکتر فا تحی

 8-10یکشُبّ

 CT (تکُیکٓا ٔ جُبّ ْای بانیُی تٕيٕگرافی کايپیٕتری  1 1801053 3
scan 

  1/4/92شُبّ   2

12-10 

 8-10دٔشُبّ  خاًن رقیَ کاهراى

تکُیکٓا ٔجُبّ ْای بانیُی تصٕیر برداری تشدید  1 1801054 4
     MRI  يغُاطیسی

  27/3/92دٔشُبّ    2

3-1 

 1-3سّ شُبّ  خاًن رقیَ کاهراى

 رٔشٓای   (QC)ٔ کُترل کیفی   (QA)تضًیٍ کیفی   1 1801055 5

 تصٕیربرداری پسشکی
  8/4/92شُبّ   1 2

5-3 

 10-12یکشُبّ  آقای اکبر عادل ًیا

 1-3دٔشُبّ 

 5/4/92چٓار شُبّ   2 2ارزیابی تصأیر پسشکی 1 1801047 6

10 -8 

 دکتر هحود علی دیاًی
 دکتر عبدالوجیدطاُری

 10-12دٔشُبّ 

 8-10سّ شُبّ  دکتر داریْش فاتحی طبق برَايّ گرِٔ    2سًیُار  1 1801057 7

          

         

 10-12شُبّ  خاًن اًصاری طبق برَايّ گرِٔ  1  (خٕاْراٌ)  2تربیت بدَی  7 2252180 9

 3-5سّ شُبّ  آقای بِرام کریوی طبق برَايّ گرِٔ  1  (برادراٌ ) 2تربیت بدَی  4 2252180

10  

9151199 

 

5 

 

 (خٕاْراٌ)جًعیت شُاسی ٔتُظیى خإَادِ 

 2/4/92یکشُبّ    2

3-1 

 حجت االسالم دکتر ًْرهحودی
 خاًن هرین اّالدی

 خاًن دکتر هلک پْر

 

 3-5یکشُبّ 

 

9151199 

 

6 

 

 (برادراٌ)جًعیت شُاسی ٔ تُظیى خإَادِ 

 2/4/92یکشُبّ    2

3-1 

 دکتر ًْر هحودی
 آقای اکبر شفیعی
 دکتر لطفی زادٍ

 

 3-5شُبّ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



فرم هربٌط بو لیطت درًش اضاتید ؛ برناهو ىفتگی ًاهتحانات دانشجٌیاى دًره رًزانو دانشکده 

 91-92  نیوطال دًم   8رادیٌلٌژی ترم پیراپسشکی رشتو کارشناضی پیٌضتو  

رد

مشاره  یف

 درش

کد 

گرً

 ه

تاریخ  تعداد ًاحد         نام درش

ًضاعت 

 اهتحاى

رًز ًضاعت  نام اضتاد

کارآم عولی ًظری تشکیل کالش

 ّزی

کارآم

ّزی 

درعرص

ٍ 

1 

180106

1 

1 
       3كارآهٌزي در عرصو 

                         

رًشيای پرتٌ نگاری  )

(اختصاصی  

طبق برًاهَ  4   

 گرٍّ

دکرت داریْش 

 فاحتی

 دکرت طاُری

خامن دکرت 

 کیْاًی

 خامن دکرت خلیلی

طبق برًاهَ 

 گرٍّ

2 

180106

2 

1 
       4كارآهٌزي در عرصو 

                         

تصٌیر برداری با اهٌاج  )

(فراصٌتی در پسشکی  

 

طبق برًاهَ  4   

 گرٍّ

آقای دکرت 

 دیاًی

آقای دکرت 

 طاُری

خامن دکرت 

 کیْاًی

 خامن دکرت خلیلی

طبق برًاهَ 

 گرٍّ
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 91-92 نیوطال دًم 8پیراپسشکی رشتو كارشناضي پیٌضتو ىٌشربی ترم

 

ردی

ف 
مشاره 

درش 

کد 

گرً

ه 

رًز ًضاعت تعداد ًاحد نام درش 

تشکیل کالش 

 

تاریخ ًضاعت نام اضتا د 

اهتحاى  عن ًظری

 لی 

کارآهْ

 زی

کارآهْ

 زی

 درعرصَ

1 

 

1401050 
1 

 4    کاراهٌزی درعرصو بیيٌشی
طبق برًاهَ 

گرٍّ 

استاداى 

گرٍّ بیِْشی 

طبق برًاهَ 

گرٍّ 

2 1401051 
1 

 2    کاراهٌزی درعرصو اًرژانص
طبق برًاهَ 

گرٍّ 

استاداى 

گرٍّ بیِْشی 

طبق برًاهَ 

گرٍّ 

3 1401052 
1 

  2    کاراهٌزی درعرصو ضرًیص درد

طبق برًاهَ 

 گرٍّ

استاداى 

گرٍّ بیِْشی 

طبق برًاهَ 

گرٍّ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسوَ تعالی

 

 
،  8                      نیست درٔش ، اساتید، برَايّ ْفتگی، ٔايتحاَات داَشجٕیاٌ دٔرِ رٔزاَّ داَشکدِ پیراپسشکی ، رشتّ کارشُاسی پیٕستّ عهٕو آزيایشگاْی ترو

91-92َیًسال دٔو   

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 کد شًارِ درش ردیف

 گرِٔ

رٔز ٔساعت   تعداد ٔاحد            َاو درش

 تشکیم کالش

تاریخ ٔساعت            َاو استاد

                عولی ًظری ايتحاٌ

             

 کارآهْزی

 کارآهْزی

 درعرصَ

1 
1201068 

1 
 8/4    (بیوشیمي )كارآموزي در عرصو

 طبق برًاهَ گرٍّ آقای رضا احودی طبق برًاهَ گرٍّ

2 
1201069 

1 
    (انگم وقارچ شناسي )كارآموزي درعرصو 

-دکتر هقین-دکتر خلیلی طبق برًاهَ گرٍّ 4/2          

خاًن تقی پْر-آقای هرتضایی  

 طبق برًاهَ گرٍّ

3 
1201071 

1 
 8/4    (میكروب وایمني شناسي )كارآموزي درعرصو

آقای هقصْدی                طبق برًاهَ گرٍّ

 آقای سلین زادٍ

 طبق برًاهَ گرٍّ



فرم هربٌط بو لیطت درًش اضاتید ؛ برناهو ىفتگی ًاهتحانات دانشجٌیاى دًره رًزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناضی پیٌضتو 

 91-92نیوطال دًم   2ىٌشربی ترم 

 کد مشاره درش ردیف

 گرًه

تاریخ ًضاعت  تعداد ًاحد نام درش

 اهتحاى

 رًز ًضاعت تشکیل کالش نام اضتاد

کارآهْزی  کارآهْزی عولی ًظری

 درعرصَ

ضو     2 کاربرد رایانو نظری 1 1401015 1

 28/3/92شنبو

12-10 

هٌِدس عیسی 

 حموْدی

 10-12شنبو

طبك برناهو    1  کاربرد رایانو عولی 1 1401016 2

 گرًه

هٌِدس عیسی 

 حموْدی

 1-3یکشنبو

 8/4/92شنبو    5/0 5/1 عولی-ًظری 2آناتٌهی 1 1401017 3

10-8 

خامن هرضیَ 

 هرداًی

 ، 10-12یکشنبو

 10-12دًشنبو

ضو شنبو     2 2فیسیٌلٌزی 1 1401018 4

4/4/92 

10-8 

 دکرت حمودرضاحجتی

دکرت فریبا 

 ُْمشٌد

 8-10دًشنبو

 25/3/92شنبو     3 اصٌل پایو دارًشناضی 1 1401019 5

10-8 

دکرت آزادٍ هصری 

 پْر

 1-2 ً 10-12ضو شنبو

طبك برناهو   2   کارآهٌزی پرضتاری 1 1401020 6

 گرًه

-5 ، ضو شنبو1-4شنبو 

2 

 1/4/92شنبو     3 اصٌل بیيٌشی 1 1401021 7

3-1 

 4-6 ، یکشنبو4-5شنبو دکرت حموْد اخالقی

چيارشنبو     1 ایونٌلٌژی 1 1401022 8

5/4/92 

12-10 

 9-10شنبو  آقای هِدی قطرٍ

دًشنبو     1 بیٌشیوی 1 1401023 9

27/3/92 

10-8 

آقای هرتضی 

 ًیکْکار

 8-9یکشنبو

طبك برناهو    1  (خٌاىراى)1تربیت بدنی 6 2252170 10

 گرًه

خامن زُرا 

 کیْاًی

 8-10ضو شنبو

طبك برناهو    1  (برادراى)1تربیت بدنی 7 2252170

 گرًه

آقای هبرام 

 کریوی

 5-7شنبو

 

 

 

 
 

 
 



فرم هربٌط بو لیطت درًش اضاتید ؛ برناهو ىفتگی ًاهتحانات دانشجٌیاى دًره رًزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناضی پیٌضتو 

 91-92نیوطال دًم   6ىٌشربی ترم 

 کد مشاره درش ردیف

گرً

 ه

تاریخ ًضاعت  تعداد ًاحد نام درش

 اهتحاى

رًز ًضاعت  نام اضتاد

 تشکیل کالش
ًظر

 ی

عن

 لی

کارآ

 هْزی

کارآ

هْزی 

درعر

 صَ

دًشنبو     2 رًانشناضی 1 1401036 1

27/3/92 

3-1 

 10-12یکشنبو دکرت سیدکوال صْلتی

 8/4/92شنبو     2 هرالبتيای پص از بیيٌشی 1 1401043 2

5-3 

 2-4ضو شنبو دکرت غالهرضا شباًیاى

طبك برناهو   4   4کارآهٌزی 1 1401044 3

 گرًه

 8-14دًشنبو استاداى گرٍّ بیِْشی

 8-14چيارشنبو

 25/3/92شنبو     3 اصٌل هرالبتيای ًیژه 1 1401045 4

5-3 

 4-6دًشنبو دکرتحمودرضا عابدیي زادٍ

 2-3چيارشنبو

ضو شنبو     1 هدیریت در بیيٌشی 1 1401046 5

4/4/92 

5-3 

 2-3دًشنبو  دکرت ابراُین پْریاهفرد

مجعیت شناضی ًتنظین خانٌاده         5 9151199 6

 (خٌاىراى)

 2/4/92یکشنبو     2

3-1 

 حجت االسالم دکرت ًْرحمودی

خامن - دکرت افساًَ هلک پْر 

 هرین اّالدی

 3-5یکشنبو 

مجعیت شناضی ًتنظین خانٌاده  6 9151199

 (برادراى)

 2/4/92یکشنبو     2

3-1 

 حجت االسالم دکرت ًْرحمودی

- دکرت هسعْد لطفی زادٍ 

 آقای اکرب شفیعی

 3-5شنبو 

 
 
 

 

 

 

 

 



فرم هربٌط بو لیطت درًش اضاتید ؛ برناهو ىفتگی ًاهتحانات دانشجٌیاى دًره رًزانو دانشکده پیراپسشکی رشتو کارشناضی نا پیٌضتو 

 91-92نیوطال دًم   1ىٌشربی ترم 

 کد مشاره درش ردیف

 گرًه

تاریخ ًضاعت  تعداد ًاحد نام درش

 اهتحاى

رًز ًضاعت تشکیل  نام اضتاد

 کالش
کارآهْزی  کارآهْزی عولی ًظری

 درعرصَ

 25/3/92شنبو     3 آهار زیطتی ًرًظ حتمیك 1 1411010 1
12-10 

خامن فاطوَ 

 دریس

 10-12یکشنبو

 1-3،دًشنبو

ضو شنبو    5/0 5/1 عولی-ًظریآناتٌهی  1 1411011 2

28/3/92 

10-8 

خامن هرضیَ 

 هرداًی

 ، ضو 3-5دًشنبو

  10-12شنبو

ضو شنبو     2 فیسیٌلٌژی 1 1411012 3

4/4/92 

12-10 

دکرت فریبا 

 ُْمشٌد

 8-10شنبو 

تکنیک ىای بیيٌشی ًاداره  1 1411013 4

 درد

 1/4/92شنبو     3

5-3 

-4 ، یکشنبو2-4شنبو دکرت جمید کبیری

3 

دًشنبو     2 رًانشناضی 1 1411014 5

27/3/92 

3-1 

دکرتسید کوال 

 صْلتی

 8-10یکشنبو

 8/4/92شنبو     3 زباى ختصصی 1 1411015 6

12-10 

دکرت آزادٍ 

 هصری پْر

 ، ضو 1-3یکشنبو

  9-10شنبو

طبك برناهو    1  (خٌاىراى)2تربیت بدنی 14 2252180 7

 گرًه

 10-12شنبو خامن ًدا رئیسی

طبك برناهو    1  (برادراى)2تربیت بدنی 4 2252180

 گرًه

آقای هبرام 

 کریوی

 3-5ضو شنبو
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 91-92نیوطال دًم   3ىٌشربی ترم 

 کد مشاره درش ردیف

 گرًه

تاریخ ًضاعت  تعداد ًاحد نام درش

 اهتحاى

رًز ًضاعت  نام اضتاد

 تشکیل کالش
کارآهْزی  کارآهْزی عولی ًظری

 درعرصَ

یکشنبو     2 هرالبتيای ًیژه 1 1411022 1

26/3/92 

3-1 

 2-4ضو شنبو دکرت ابراُین پْریاهفرد

-ًظریفٌریتيای پسشکی  1 1411023 2

 عولی

 8/4/92شنبو    5/0 5/1

3-1 

                             2-4دًشنبو دکرت سیاّش جنفی

 4-5ضو شنبو

ضو شنبو     1 هدیریت در بیيٌشی 1 1411024 3

4/4/92 

5-3 

 4-5دًشنبو دکرت ابراُین پْریاهفرد

طبك برناهو   4   2کارآهٌزی 1 1411025 4

 گرًه

            8-14دًشنبو استاداى گرٍّ بیِْشی

 8-14چيارشنبو

-ًظریکاربرد رایانو   1 1411026 5

 عولی

 1/4/92شنبو    1 1

10-8 

                       10-12یکشنبو هٌِدس عیسی حموْدی

 10-12ضو شنبو

مجعیت شناضی ًتنظین  5 9151199 6

 (خٌاىراى)خانٌاده       

یکشنبو     2

2/4/92 

3-1 

 حجت االسالم دکرت ًْرحمودی

- دکرت افساًَ هلک پْر 

 خامن هرین اّالدی

 3-5یکشنبو 

مجعیت شناضی ًتنظین  6 9151199

 (برادراى)خانٌاده     

یکشنبو     2

2/4/92 

3-1 

 حجت االسالم دکرت ًْرحمودی

- دکرتهسعْد لطفی زلدٍ 

 آقای اکرب شفیعی

 3-5شنبو 
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 91-92 نیوطال دًم   4ىٌشربی ترم

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ردیف

تاریخ ًضاعت تعداد ًاحد         نام درش گرًه مشاره درش 

اهتحاى 

رًز ًضاعت تشکیل نام اضتاد 

کالش 
 کاراهٌزی  کاراهٌزی عولی نظری

 درعرصو

 ًاژه شناضی پسشکی 1 1401029 1

 

28/3/92ضو شنبو    2  

3-1 

دکرت غالهرضا 

 شباًیاى

 2-4یکشنبو

 2رًظ بیيٌشی 1 1401031 2

 

 25/3/92شنبو     4

3-1 

 4-6دًشنبو دکرت حسیي هدیٌَ

 2-4ضو شنبو

 1/4/92شنبو     4 فیسیٌپاتٌلٌژی 1 1401032 3

12-10 

آقای علی حمود 

 ُامشی ًیا

آقای شِریار 

 صاحلی

 3-5شنبو 

 10-12چيارشنبو

 2کاراهٌزی 1 1401033 4

 

طبك برناهو   4  

 گرًه

استاداى گرٍّ 

 بیِْشی

 8-14شنبو

 8-14یکشنبو

اخالق حرفو ای در  1 1401034 5

 ىٌشربی

 

 26/3/92یکشنبو     1

5-3 

دکرت ابراُین 

 پْریاهفرد

 3-4دًشنبو

 زباى خارجو  5 2311011 6

 

4/4/92ضو شنبو     3  

3-1 

  ً 8-10چيارشنبو خامن هرین شیرزاد

2-1 

7           
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رٔز ٔساعت تشکیم 

 کالش

 َاو درش تعدادٔاحد تاریخ ٔساعت ايتحاٌ َاو استاد
 

 
 گرٍّ

 ردیف شًارِ درش

کارآيٕزی 

 درعرصّ

کارآيٕز

 ی

 َظری عًهی

 4/4/92سَ شٌبَ  آقای سیف الَ برجیاى 1-3شٌبَ
10-8 

1301023 1 ٔیرٔش شُاسی پسشکی 1     1 

5/0   طبق برًاهَ گرٍّ دکترهحودرضا ًفیسی 10-12یکشٌبَ 1301024 1 آزيایشگاِ ٔیرٔش شُاسی پسشکی    2 

8-10یکشٌبَ  1/4/92شٌبَ  آقای سید هجتبی حسیٌی 

3-1 
2اَتقال خٌٕ 1     1 1301029  3 

3-5شٌبَ 2آزيایشگاِ اَتقال خٌٕ   1   طبق برًاهَ گرٍّ آقای سید هجتبی حسیٌی   1 1301030  4 

 25/3/92شٌبَ  دکترحسي هقین 8-10شٌبَ
10-8 

2قارچ شُاسی پسشکی 1     1 1301031  5 

10-12شٌبَ 2آزيایشگاِ قارچ شُاسی پسشکی  1   طبق برًاهَ گرٍّ دکترحسي هقین   1 1301032  6 

10-12چِارشٌبَ  28/3/92سَ شٌبَ  دکتر آزادٍ هصری پْر 
10-8 

1301033 1 فارياکٕنٕژی ٔسى شُاسی 1     7 

آقای گشتاسب هرداًی  8-10چِارشٌبَ 1301034 1 آزيایشگاِ فارياکٕنٕژی ٔسى شُاسی  1   طبق برًاهَ گرٍّ  8 

 دکتر هرتضی ُاشن زادٍ 10-12سَ شٌبَ 
 دکتر حسیي تیوْری

 8/4/92شٌبَ 
10-8 

1301035 1 ژَتیک پسشکی 1     9 

 2/4/92یکشٌبَ  دکترهحودرضا ًفیسی 8-9دّشٌبَ
12-10 

1301036 1 اصٕل فُی َٔگٓداری تجٓیسات آزيایشگاْی 1     10 

 5/4/92چِارشٌبَ  دکترهحودرضا ًفیسی 11-12دّشٌبَ
3-1 

1301037 1 رٔش ْای کُترل کیفی درآزيایشگآْای بانیُی 1     11 

9-10دّشٌبَ  26/3/92یکشٌبَ  دکترهحودرضا ًفیسی 
12-10 

1301038 1 اصٕل يدیریت ٔقٕاَیٍ آزيایشگاِ 1     12 

 13 1301039 1 تكُیك ْاي آسیب شُاسي  1   طبق برًاهَ گرٍّ آقای هسعْد صادقی 1-3سَ شٌبَ

 27/3/92دّشٌبَ  دکترهحودرضا ًفیسی 10-11دّشٌبَ
10-8 

1301040 1 سًیُار 1     14 


