
 
 

 
 

 

 دکتر مسعودی  : مشاورد تی ااس                                                                                                             1400وم پزشکی امه کالسی نیمسال د برن

)حتی دروس   غیر از دروس ذکر شده در بال   یمجاز به انتخاب درس  مشاورید که تنها دروس ذکر شده در این برنامه برای شما قابل ارائه خواهد بود و بدون مشورت با استاد  تذکر: دانشجوی محترم هنگام انتخاب واحد دقت فرمائ
 وص عدم اطالع از مفاد این نکته مورد پذیرش نخواهد بود.ست هرگونه ادعا در خصمسئولیت عواقب عدم رعایت این نکته به عهده خود دانشجو است و بدیهی باشید. عمومی( نمی 

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 روز/ساعت 

 شنبه 

 شناسی انگل  
 دکتر اعتمادی 

 ( 102کالس  ) 
 

 4اداب  پزشکی  
 مسعودی   دکتر 

 ( 102)کالس  
 

 اپیدمیولوژی اصول  
 دکتر صادقی 

 ( 102)کالس  

 

 یکشنبه 
 ژنتیک 
 رفعتی   آقای   -دکتر صالح گوهری 

 ( 102)کالس  

و    فیزیولوژی تئوری  سیستم گوارش 
 ادراری 

 دکتر نجمه صادقی 
 ( 102کالس  ) 

 

 

 آناتومی سیستم گوارش 

 دکتر عزت آبادی 

 ( 102)کالس  

 

 جنین شناسی  سیستم گوارش 

 دکتر عزت آبادی 

 ( 102)کالس  

 

  دوشنبه 

 ویروس شناسی 
 دکتر فتحی زاده 
 دکتر ابراهیمی 
 دکتر موسوی 

 ( 102)کالس  
 

 قارج شناسی 
 دکتر ایزدی 

 ( 102)کالس  

 دانش خانواده و جمعیت 
 اسالمی برادران اقای  

 ( 210)کالس  

 بافت شناسی تئوری سیستم گوارش 
 دکتر بصیری 

 ز اردیبهشت( ا   ها ) شروع کالس 
 ( 102کالس  ) 

 سه شنبه 

 انقالب اسالمی 
 دکتر مرادپور آ 

 ( 102)کالس  
 

 بافت شناسی عملی سیستم گوارش 
 دکتر صلح جو 

 
 

 دانش خانواده و جمعیت 
 خواهران خانم زینب یغمور 

 ( 303)کالس  

 بیوشیمی سیستم ادراری 
 جلسه(   2) 

 دکتر غالمعباس محمدی 
 ( 102)کالس  

 چهارشنبه 
 ادراری تناسلی آناتومی عملی سیستم  

 خانم سعیدی نژاد 
 

سیستم  و عملی    بافت شناسی تئوری 
 ادراری و  تناسلی 

 دکتر حق پناه 
 جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی 

 دکتر حق پناه 
 ( 102)کالس  

 

آناتومی عملی سیستم  
 گوارش 

 خانم سعیدی نژاد 
 

سیستم    تئوری   آناتومی  
 ادراری تناسلی 
 دکتر پورجعفری 

 ( 102)کالس  

سیستم ادراری    تئوری   آناتومی  
 اسلی تن 

 دکتر پورجعفری 
 ( 102)کالس  

 پنج شنبه 

 ادراری تناسلی سیستم    تئوری   آناتومی 
 جلسه( 2) 

 دکتر نعمت اللهی 
 ( 102)کالس  

 
 

 حشره شناسی 
جلسه( 2 ) 

 دکتر عباس آقایی افشار 
( 102)کالس    

   

  ها تاریخ آغاز و پایان کالس 

  تاریخ آغاز و پایان امتحانات 

 و بهداشتی خدمات  و پزشکی علوم دانشکده
سیرجان  درمانی  


