برنامه نظری وعملی دانشجویان ترم ( )1نیمسال اول 96-67

رٍس

تَضیحات

ساعت کالس ًظزی

ضٌثِ

یکطٌثِ

زٍضٌثِ

سِ ضٌثِ

چْارضٌثِ

اذالق تزازراى

تیَضیوی عولی – تزتیت تسًی ()1

اًسیطِ اسالهی ( )1خ

7-8/30

9- 14/30

14-15/30

اذالق ذَاّزاى

اًسیطِ اسالهی  1تزازراى

فارسی عوَهی گزٍُ ا(12-14/30 )1

8/45-10/15

10 /30 -12

فارسی عوَهی گزٍُ ()2
14/30-17

علَم تطزیحی ًظزی لسوت تافت

علَم تطزیحی لسوت آًاتَهی ًظزی

لزآى تزازراى

سالهت زّاى ٍ جاهعِ ًظزی

8/15-10/45

13/15-15

15-16/30

16/45-18/15

علَم تطزیحی لسوت تافت عولی

لزآى ذَاّزاى

تیَضیوی ًظزی

تصَرت گزٍّثٌسی 9-14/30

13 /30 -15

15/30-19/30

پٌج ضٌثِ

جمع واحد  02 :واحد

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )0نیمسال اول 96-97

ساعت کالس ًظزی

ضٌثِ

تَضیحات

کاتززرایاًِ زرزًساًپشضکی

زاًص ذاًَازُ ذَاّزاى

زاًص ذاًَازُ تزازراى

ٍصایا ذَاّزاى

ٍصایا تزازراى

زٍگزٍُ آذز کارتزز رایاًِ فمط

تصَرت گزٍّثٌسی اسساعت

14 - 15/30

15/45 -17 /15

15 /45 -17 /15

17 /30 -19

زاًطجَیاى پسزتاضس.

7-15

یکطٌثِ

زٍضٌثِ

ستاى عوَهی گزٍُ ()1

ستاى عوَهی گزٍُ ()2

اًسیطِ اسالهی  2ذَاّزاى

9/15-11/45

12-14/30

15/45 – 17/15

اًسیطِ اسالهی  2تزازراى
7-8/30

سِ ضٌثِ

فیشیًَظزی ساعت اٍل

فیشیًَظزی ساعت زٍم

صًتیک

9/45-13/15

14-15/30

16-18

فیشیَعولی تصَرت گزٍّثٌسی
9-13
علَم تطزیحی (ً )2ظزی

چْارضٌثِ

14/45-18/30

پٌج ضٌثِ

جمع واحد  02 :واحد

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )3نیمسال اول 96-97
رٍس

ضٌثِ

یکطٌثِ

زٍضٌثِ

ساعت کالس ًظزی

فیشیک پشضکی

تغذیِ زرسالهت زّاى

9-10/30

10/30-12

تَضیحات

.

تزتیت تسًی ( )2تصَرت گزٍّثٌسی

تارید اسالم ذَاّزاى

تارید اسالم تزازراى

رٍاًطٌاسی ٍ هْارت ّای ارتثاطی

اًگل ضٌاسی

8/45 -10/15

10/30-12

12/15 -14/15

15-17

تاکتزی ًظزی

تاکتزی عولی تصَرت

اًمالب ذَاّزاى

اًمالب تزازراى

7-10

گزٍّثٌسی 10/30-14/30

15/15-16/30

16/45-18/15

سِ ضٌثِ
چْارضٌثِ

فارهاکَلَژی

ایوٌی ضٌاسی ًظزی

ٍیزٍس ضٌاسی

ایوٌی عولی

7 /30 -9

9/15-11/45

11/45-12/45

12/45-14/30

پٌج ضٌثِ

جمع واحد :

 02واحد

.

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )4نیمسال اول 96-97
رٍس

ضٌثِ

یکطٌثِ

تَضیحات

ساعت کالس ًظزی

گَش ٍحلك ٍتیٌی

پَسیسگی ضٌاسی ًظزی

پَسیسگی ضٌاسی عولی

آسیة عوَهی ًظزی

7-8

8/30-10

10/30-14/30

15-17

تارید توسى ذَاّزاى

آًاتَهی ٍهَرفَلَصی زّاى

رٍش تحمیك ()1

7 -8/30

9/30-14/30

17/30-19/30

تارید توسى تزازراى

زٍضٌثِ

8/45-10/15

سِ ضٌثِ

چْارضٌثِ

تیواریْای رٍاًی

آسیة عوَهی عولی

اسیة عوَهی ًظزی

تفسیز لزاى کزین تززراى

7-9

9-14

14/30-16/30

16/45-18/15

فارهاکَلَصی

علَم تطزیحی ()3

تفسیز لزاى کزین ذَاّزاى

7/30-9

12/45-14/45

15/15-16/45

پٌج ضٌثِ

جمع واحد  17 :واحد

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )5نیمسال ول 96-97
رٍس

ضٌثِ

یکطٌثِ

ساعت کالس ًظزی

فَرتیْای پشضکی

تَضیحات

هثاًی هَاززًساًی

سالهت زّاى ً 1ظزی

اذالق پشضکی ( 8جلسِ ای )

8/15-9/15

13/30-14/30

16/30 -17/30

17/30 -18/30

رازیَلَسی ًظزی ()1

رٍاى ضٌاسی زر زًساًپشضکی(8جلسِ)

آهَسش هْارتْای ارتثاطی

ستاى ترصصی ( )1گزٍُ ()1

7-8

10-12

13/15-16

17/45-18/45
ستاى ترصصی ( )2گزٍُ ()2
18/45-19/45

زٍضٌثِ

سِ ضٌثِ

چْارضٌثِ

تطریصی ًظزی ()1

آسیة زّاى عولی ()1

7-8

9-14

تیواریْای سیستویک()1

کوپلکس پالپ پزی اپیکال

تجْیشات ٍارکًََهی

7-8

9/45-10/45

11 -12/30

تیواری ّای سیستویک ()1

کٌتزل عفًَت

10-11/30

14-15

پٌج ضٌثِ

جمع واحد 15:

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم( )6نیمسال اول 96-97
رٍس

ضٌثِ

ساعت کالس ًظزی

اًسًٍظزی ()1

آسیة ضٌاسی عولی ()2

سالهت زّاى ًظزی 2

7-8

هثاًی کاهل

15/30-16/30

تَضیحات

9/30-15

یکطٌثِ

زٍضٌثِ

هثاًی تزهیوی

جزاحی ًظزی ()1

هثاًی تزهیوی

7-8

8/15-9/15

9/30-15

زًساًپشضکی تطریصی (ً )2ظزی

اسیة ضٌاسی عولی ()2

ستاى ترصصی ( )2گزٍُ ()1

ستاى ترصصی ( )2گزٍُ ()2

7-9

هثاًی پزٍتش کاهل

15/15-16/15

16/15-17/15

9/30-15

رازیَلَصی ًظزی ()2

هثاًی تزهیوی

سالهت زّاى ٍزذاًیات (اذتیاری )

8/15-9/15

9/30-15

15/30-17/30

زرزٍزارٍضٌاسی

هثاًی پزٍتش کاهل

سالهت زّاى عولی ()1

7-8

8/15-9/15

تطریص عولی ()1

سِ ضٌثِ
چْارضٌثِ

پٌج ضٌثِ

9/30-15

تطریص عولی ()1
9/30-15

جمع واحد 17:

برنامه نظری وعملی دانشجویان ترم( )7نیمسال اول 96-97
رٍس

ساعت کالس ًظزی
7-8

8:15 -9:15
پزیًَظزی ()1

ضٌثِ

تَضیحات

9/30-15
هثاًی اًسٍ ()1

هثاًی ًَرٍ لیشر(اذتیاری)

کاهل عولی ()1

15/30-16/30

زًساًپشضکی تزهیوی

جزاحی عولی ()1

رٍش تحمیك ًظزی ()2

ًظزی ()1

کاهل عولی ()1

15/30-17

هثاًی پزٍتشپارسیل

رازیَ( )1عولی

سالوٌس ضٌاسی

سالهت ()2

15/30 -16/30
هٌْسسی تافت ًٍاًَ
15/30 -16/30

یکطٌثِ

کَزکاى ًظزی ()1

زٍضٌثِ

زرهاى تیواراى تا تی زًساًی

سِ ضٌثِ

تطریص ًظزی ()3

هثاًی اًسٍ عولی()1

7-9

هثاًی پارسیل عولی

تیواریْای سیستویک ()2

جزاحی ( )1عولی

7 -8/30

رازیَلَصی ( )1عولی

ستاى ترصصی ()3
گزٍُ (17/15-18/15 )1
ستاى ترصصی ()2
گزٍُ (18/15-19/15 )2

چْارضٌثِ

هثاًی پارسیل عولی

پٌج ضٌثِ

جمع واحد  02 :واحد شامل  14واحد نظری –  6واحد عملی

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )8نیمسال اول 96-97
رٍس

ساعت کالس ًظزی
7-8

ضٌثِ

جزاحی ًظزی ()2

8:15 -9:15
پزیًَظزی ()2

9/30 -15
سالهت زّاى ()3
رازیَعولی ()2
جزاحی ()2

کَزکاى ًظزی ()2

یکطٌثِ

هثاًی اًسٍ عولی
تطریص عولی ()2

زٍضٌثِ

ارتَ ً 1ظزی

زًساًپشضکی ضریصی()4

سِ ضٌثِ

هثاًی پزٍتشثاتت

اًسٍ ًظزی 2

چْارضٌثِ

تزهیوی ًظزی ()1

تَضیحات

زًساًپشضکی لاًًَی(اذتیاری)
16/30-17/30
ستاى ترصصی ( )4گزٍُ 1

ستاى ترصصی ( )4گزٍُ 2

15/30-16/30

16/45 -17/45

هثاًی اًسٍ عولی
رازیَعولی ()2
تزهیوی عولی ()1
پزیَعولی ()1
تطریص عولی 2

حاکویت تالیٌی
18/15-19/15

جزاحی عولی 2
تزهیوی ( -)1پزیَ()1
هثاًی ثاتت ()1

پٌج ضٌثِ

پزیَ()1

جمع واحد  18 :واحد شامل  11واحد نظری 7 -واحد عملی

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم ( )9نیمسال وال 96-97
رٍس

ساعت کالس ًظزی
7-8

ضٌثِ

علَم ًَیي (اذتیاری)
7-9

8:15 -9:15

تَضیحات

9:30-15
اًسٍ ( )1عولی
تزهیوی ( )2عولی
کَزکاى ( )1عولی

یکطٌثِ

تطریصی (ً )5ظزی

تزهیوی ( )2عولی

زًساًپشضکی زرتحزاى

ارتَزًسی عولی ()1

16-18

کاهل ( )2عولی

زٍضٌثِ

هثاًی ثاتت ()2

سِ ضٌثِ

ارتَزًسی ًظزی ()2

چْارضٌثِ

پزٍتشّای زًساًی ًظزی ()1

کاهل عولی ()2

اپیسهیَلَصی ًظزی (1اذتیاری)

هثاًی ثاتت ()2

15/30 -17/30

کاهل عولی ()2
پزیَ عولی ()2

پٌج ضٌثِ

اًسٍ عولی ()1
پزیَعولی ()2

جمع واحد  19 :واحد شامل  8واحد نظری –  11واحد عملی

برنامه نظری و عملی دانشجویان ترم( )12نیمسال اول 96-97
رٍس

ساعت کالس ًظزی
8:15 -9:15

7-8

9/30-15
پارسیل عولی ()1

ضٌثِ
یکطٌثِ

تطریصی (ً )6ظزی

زٍضٌثِ

تزٍهاتَلَصی

سِ ضٌثِ

ارتَزًسی ًظزی ()3

پزٍتشّای پطزفتِ ًظزی

رازیَعولی ()3

()2

کَزکاى عولی ( )1لسوت زٍم
پزیَعولی ()3

تیواریْای سیستویک

پارسیل ( )1عولی

()3

ثاتت ( )1عولی
جزاحی ( )3عولی

پزیًَظزی ()3

رازیَعولی ()3

اپیسهیَلَصی ًظزی (2اذتیاری)

ثاتت عولی ()1

17/30-19/30

پزیَعولی ()3

چْارضٌثِ

تزهیوی ًظزی ()2

ارتَزًسی عولی ()2
کَزکاى عولی ( )1لسوت زٍم

پٌج ضٌثِ
جمع واحد  02 :واحد شامل  9واحد نظری  12-واحد عملی –  1واحد رساله

تَضیحات

برنامه نظری و عملی ترم ( )11نیمسال اول 96-97
رٍ

ساعت کالس ًظزی
7-8

ضٌثِ

8:15 -9:15

ایوپلٌتْای زًساًی ًظزی

9/30-15
تطریص عولی ()3
پیطزفتِ عولی
پزیَعلوی ()4
جراحی عملی ()4

یکطٌثِ

پیطزفتِ عولی
اندوعملی ()2

زٍضٌثِ

زًساًپشضکی تطریصی ()7

تطریص عولی ( - ) 3تزهیوی عولی ()3
پزیَ عولی ( - )4کَزکاى عولی ()3

سِ ضٌثِ

ارتَزًسی عولی ( - )3پارسیل عولی ()2

چْارضٌثِ

جزاحی ( )4عولی – پارسیل عولی ( – )2اًسٍعولی ()2

پٌج ضٌثِ

تزهیوی عولی ( – )3کَزکاى عولی 368

جمع واحد  19 :واحد شامل  0واحد نظری –  10واحد عملی –  1واحد رساله –  0واحد درمان جامع

تَضیحات

