فوریت ترم یک
01-1

ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه
پشاتیک گشٍُ 3

یکشنبه

پشاتیک گشٍُ2

دوشنبه

داًص خاًَادُ
(استاد سحواًی)()301

اخالق ٍهمشسات حشفِ ای
(استاد فشد)()330

هیکشٍب ضٌاسی ٍاًگل ضٌاسی
(استاد صاسع)()330

آضٌایی تا ساصهاى ّای اهذادی
(استاد دضتگشد)()301

سه شنبه

اصَل ٍفٌَى هشالثتْا
(استاد احوذی)()301

چهارشنبه

پنج شنبه

آًاتَهی
(استاد ٍحذتی)().301

صتاى تمَیتی
(استاد ًاصشی))301(-

فشایٌذ ػولیات
(استاد ػلی
ًظاد)()301

فیضیَلَطی
(استاد ًادسی)()301

فوریت ترم سه

ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
تْذاضت سٍاى
(استاد غالهی)()301

شنبه

یکشنبه

احیای پیطشفتِ
(استاد سشٍسی)()301

فَسیت دس گشٍُ ّای
خاظ
(استاد کاتثی)()301

فَسیت دس گشٍُ ّای خاظ
(استاد سشٍسی )()301

تشٍها2
(دکتش هحسٌی
صادُ)()301

فَسیت داخلی 2
اخالق اسالهی
(استاد صحوتکاس)()301

فَسیت دس ضشایط خاظ
(استاد اتارسًظاد)()301

سه شنبه

صتاى تخصصی
(استاد ًاصشی) ّفتِ
دسهیاى()301

فَسیت داخلی 2
(استاد اتارسًظاد)()301

چهارشنبه

فَسیتْای پضضکی دس تالیا
(استادّادٍی)()333

فَسیت ّای هحیطی
(استاد ػلی ًظاد)()301

دوشنبه

پنج شنبه

(دکتش هحسٌی
صادُ)()301

تشٍها2
(استاد ػلی ًظاد)()301

مامایی ترم دوم
ساعت کالسی
روزهای هفته

8-01

01-01

01-1

1-4

4-6

6-8

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

آسیة ضٌاسی ػوَهی
(استاد صاسع)()301

فیضیَپاتَلَطی داخلی 2
(دکتش هَدی)( ()301

تاسیخ تحلیلی
(دکتش کْي تشاتی) ()301

چهارشنبه

آهاس حیاتی
(استاد ػشب احوذی)
()301

اختالالت ػولکشد جٌسی
(دکتش هَدی) ()301

فیضیَپاتَلَطی ٍتیواسیْای
جشاحی()301
(استاد اتارسًظاد)

ًَصاداى
( دکتش هَدی) ()301

سٍاى پضضکی دسهاهایی
(آلای غالهی) ()301

پنج شنبه

طًتیک
(دکتش دّماًی)()301

اًذیطِ 2
(استاد اسواػیلی )()301

مامایی ترم چهار

ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

داًص خاًَادُ
(استاد سحواًی)()301

بهداشت ترم دو-کالس
ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته

اصَل هذیشیت ٍخذهات تْذاضتی
شنبه

کلیات پضضکی
( استاد دّماًی)()303

(دکتش تالشًظاد)()303
آهاس حیاتی 3
(استاد ػشب احوذی)()303

یکشنبه

اصَل ٍکلیات اپیذ
هیَلَصی
(استاد ػشب

هیکشٍب ضٌاسی

(دکتش صائة)()333

احوذی)()303
هیکشٍب ضٌاسی ػولی
دوشنبه

(استاد صاسع)()303

سه شنبه

تْذاضت سٍاى
(استاد سحیوی )()303

تْذاضت هحیط 2
(استاد تشصگشی )()303
صتاى ػوَهی
(استاد سسَلی )()301

چهارشنبه
پنج شنبه

اخالق اسالهی
(استاد صحوتکاس)()301

صتاى ػوَهی
(ّفتِ دسهیاى )()301

فاسهاکَلَطی
(دکتش صٌؼتی)()302

فاسهاکَلَطی
(دکتش صٌؼتی)()302

بهداشت ترم چهار
ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

تْذاضت داًص آهَصاى ٍهذاسع
(استاد جْاًی()302

تیَفیضیک
(استاد داٍسی)()330

یکشنبه

اپیذهَلَطی تیواسیْای ضایغ دس ایشاى
(استاد ػشب احوذی)()302

سٍش تحمیك دس ػلَم تْذاضتی
(استاد ػشب احوذی)()302
ادتیات
(استاد کاّی )()301

دوشنبه
سه شنبه

تْذاضت هادساى ٍکَدکاى
(استاد ًیکخَاُ )()302

تْذاضت هادساى ٍکَدکاى
(استاد کاتثی )()302

چهارشنبه

تغزیِ کاستشدی
(استاد ثاتتی)()302

پنج شنبه

اصَل ٍکلیات خذهات تْذاضتی
(استاد لاسوی)()303

بهداشت ترم شش
ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

تْذاضت حشفِ ای
(دکتش تالشًضاد)()301

تاسیخ توذى ٍفشٌّگ
اسالهی
(استاد سصهی)()301

یکشنبه

التصاد تْذاضت
(دکتش تالشًضاد)()301

تْذاضت هَاد غزایی
(تشصگشی)()301
حطشُ ضٌاسی پضضکی
(دکتش صائة)()302

دوشنبه

تْذاضت تاسٍسی
(استاد کاتثی )()302

سه شنبه

تْذاضت دّاى ٍدًذاى
(استاد دّماًی)()301

چهارشنبه

تکٌَلَصی آهَصضی
(استاد لاسوی )()301

پنج شنبه

هذیشیت ًٍظاست تش هشاکض
تْذاضتی
(دکتش تالشًظاد)()301

هوشبری ترم یک

ساعت کالسی
روزهای هفته

شنبه

8-01

01-01

تشتیت تذًی 3

تیَضیوی

(استاد تشات پَس)

استاد هحوذی ()330
تشتیت تذًی 3

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

(استاد تمی صادُ)
تطشیح

فیضیَلَطی

(استاد ٍحذتی)()301

استاد هحوذی()330

1-4

4-6

6-8

صتاى تمَیتی
(استاد ًاصشی)()301
هیکشٍب (استاداى صاسع
ٍصائة)()330
تطشیح
(استاد ٍحذتی)()301
هْاستْای پشستاسی
(استادسشٍسی)()301

فیضیک
(استاد فخین صادُ)()301

چهارشنبه

پنج شنبه

تْذاضت سٍاى
(استاد سحواًی)()301

هوشبری ترم سه
ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

اخالق اسالهی
(استاد صحوتکاس)()301

یکشنبه

ًطاًِ ضٌاسی ٍ هؼایٌات
(دکتش هحسٌی صادُ )()301

فَسیت پضضکی 3
(استاد اتارسًظاد)()301

دوشنبه
تیَْضی 2
(استاد اصغشصادُ)()301

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

ٍاطُ ضٌاسی
(استاد سسَلی )()301
فٌاٍسی اطالػات
(استاد سصٍیٌی)()301

تیَْضی 2
(استاد
غالهحسیٌی)()301

هوشبری ترم پنج

ساعت
کالسی

8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
تیَْضی 1
(استاد غالهحسیٌی)()302

شنبه
یکشنبه

آهاس صیستی
(ػشب احوذی )()301

داًص خاًَادُ
(استاد سحواًی)()301
داخلی ٍجشاحی 2
(دکتش هحسٌی صادُ
)()301

دوشنبه

سه شنبه

تیواسیْای داخلی جشاحی
(استاد ًیک خَاُ )()301

صتاى تخصصی
(ّفتِ دسهیاى)()301

چهارشنبه

داًص خاًَادُ
(دکتش هَدی)(301

صتاى تخصصی
(استاد ًاصشی )()301

سٍش تحمیك دس ػلَم پضضکی
دکتش سشٍش 301

سٍش تحمیك دس ػلَم
پضضکی
دکتش سشٍش 301

پنج شنبه

داخلی ٍجشاحی 2
( استاد ػلی ًظاد)()301

تیَْضی 1
(استاد غالهحسیٌی)()303

اًذیطِ اسالهی 301- 2

پرستاری ترم یک
ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

پشاتیک گشٍُ 3

فیضیَلَطی
(دکتش طاّش
گَساتی)()301

تطشیح
(استاد ٍحذتی )()301

صتاى تمَیتی
(ّفتِ دسهیاى )()301

اصَل هْاستْا ()301
(استاد دضتگشد)

سٍاًطٌاسی فشدی –اجتواػی
(استاد احوذًظاد)()301

دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

فیضیَلَطی
(دکتش طاّش
گَساتی)()301
پشاتیک گشٍُ 1

پشاتیک گشٍُ 2
تیَضیوی
(استاد هحوذی) ()301

فیضیَلَطی
(دکتش طاّش
گَساتی)()301

تطشیح
(استاد ٍحذتی )()301

صتاى تمَیتی
(استاد ًاصشی)()301
تاسیخ تحلیلی
(استاد کْي تشاتی )()301

پرستاری ترم سه

ساعت
کالسی

8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
شنبه

تضسگساالى 3
(دکتش هحسٌی صادُ )()301

یکشنبه
دوشنبه

ایوًََلَصی
(استاد صاسع )()301

اخالق اسالهی
(استاد صحوتکاس)()301
پشستاسی فشد ٍخاًَادُ
(استاد دضتگشد )()301

پشستاسی هادس ًٍَصاداى
(استاد کاتثی )()301

تْذاضت هادسًٍَصاد
(استاد ًیکخَاُ )()301

تاسیخ فشٌّگ ٍتوذى
(استاد سصهی)()301

سه شنبه

تضسگساالى(3استاد ػلی ًظاد)()301

چهارشنبه

صتاى تخصصی
(استاد ًاصشی)()301

پنج شنبه

پرستاری ترم پنج

ساػت کالسی
2-1

1-1

ضٌثِ

پشستاسی تْذاضت سٍاى
(آلای غالهی)()301

پشستاسی دس هٌضل
(دکتش هحسٌی صادُ)()301

یکطٌثِ

تضسگساالى 1
(دکتش هحسٌی صادُ )()301

آهاس
(دکتش فالحت )()301

دٍضٌثِ

تیواسیْای کَدکاى
(استاد ًیکخَاُ )()301

تضسگساالى 1
دکتش طاّشی ()301

سِ ضٌثِ

تضسگساالى 1
(استاد سشٍسی)()301

تفسیش هَضَػی لشاى
(استاد صحوتکاس)()301

چْاسضٌثِ

تیواسیْای کَدکاى
(استاد ًیکخَاُ )(ّ()301فتِ
دسهیاى)

تضسگساالى 1
دکتش طاّشی

سٍصّای ّفتِ

پٌج ضٌثِ

1-30

سٍش تحمیك
(دکتش
تالشًظاد)()301

30-32

هشالثت ّای دس
هٌضل دکتش
طاّشی()301

1-1

پشستاسی تضسگساالى 1
(استاد ػلی ًظاد)()301

اتاق عمل ترم دو

ساعت
کالسی

01-1
8-01

1-4

01-01

4-6

6-8

روزهای هفته
تشتیت تذًی 3
شنبه

فیضیک
(استاد حجتی)()301

(استاد تشات پَس)
تشتیت تذًی 3

یکشنبه

سٍاًطٌاسی ػوَهی
(استاد احوذ ًظاد)()333

(استاد تمی صادُ)
آضٌایی تا تجْیضات
(استاد سشٍسی)()303

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

فیضیَلَطی دکتش
طاّش گَساتی

تغزیِ
(استاد ثاتتی )()301

فیضیَلَطی دکتش طاّش
گَساتی

صتاى ػوَهی
(ّفتِ دسهیاى)()301

اخالق حشفِ ای
(استاد فشد)()302
تطشیح 2
(استاد ٍحذتی)()301

صتاى ػوَهی
(استاد سسَلی)()330

اتاق عمل ترم چهار
ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته
تاسیخ فشٌّگ ٍتوذى
(استاد سصهی )()301

شنبه
یکشنبه

غذد ٍگَاسش
(استاد ٍحذتی)()301

دوشنبه

اٍسٍلَطی
(استاد ٍحذتی)()301

سه شنبه

تکٌَلَطی جشاحی صًاى
(دکتش هَدی)()330

سٍش احیای للثی
(استاد سشٍسی )()330

چهارشنبه

پنج شنبه

تفسیش هَضَػی لشاى
(استاد صحوتکاس)()301

فٌاٍسی اطالػات
(استاد سصٍیٌی)()330

اصَل هشالثت
(استاد ّاهَى پیوا)()301

خَى ضٌاسی
(استاد صاسع)()332

اتاق عمل ترم شش

ساعت کالسی
8-01

01-01

1-4

4-6

6-8

روزهای هفته

اخالق اسالهی
(استاد صحوتکاس )()301

شنبه

یکشنبه

هذیشیت دس اتاق
ػول
(استاد
دضتگشد)()301

سه شنبه

تکٌَلَطی جشاحی
اطفال
(استاد ًیکخَاُ)
ثاتت()301

چهارشنبه

تکٌَلَطی جشاحی
اطفال
(استاد ًیکخَاُ)ّفتِ
دس هیاى()301

پنج شنبه

تکٌَلَطی جشاحی پَست ٍ
سَختگی ٍ تشهین استاد
سشٍسی
سادیَلَطی
( دکتش سضَاًی) ()333

دوشنبه

تکٌَلَطی اتاق ػول فک ٍصَست
(استاد ٍحذتی)()333

تْذاضت سٍاى
(استاد سحواًی)()301

ادتیات
(استاد کاّی)()301

