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 شنبه 

 سیستم گردش خون    تئوری می  آناتو 
 افتخار واقفی دکتر  

 جنین شناسی سیستم گردش خون  
 دکتر میرزایی 

 ( 103س  )کال 
 
 

 سیستم گردش خون    تئوری آناتومی  
 افتخار واقفی   دکتر  

 ( 103)کالس  
 

 

 سیستم گردش خون    تئوری آناتومی  
 افتخار واقفی   دکتر  

 ( 103)کالس  
 

 2اندیشه اسالمی  

 ( 213)کالس  رادران آقای حیدرآبادی ب 

 ( 211)کالس  انم علوی خ   ان خواهر 

 

 یکشنبه 
 فیزیولوی تئوری و عملی سیستم تنفس 

 دکتر آزادبخت 
 ( 103س  )کال 

 آناتومی عملی سیستم تنفس 
 دکتر کمانی 

 
 سیستم تنفس    تئوری بافت شناسی  

 اسدی     دکتر 

 ( 103)کالس  

 
 
 

   تئوری بافت شناسی  
 سیستم تنفس 

 اسدی   دکتر 

  عملی  بافت شناسی  
 سیستم تنفس 

 دکترسا حلی 

 ( 103)کالس  

 

 

سیستم گردش  لی  عم و    تئوری بافت شناسی  
 خون 

 بصیری دکتر  

 ( 103)کالس  

 دوشنبه 
 2اداب  پزشکی  

   مسعودی دکتر  
 ( 103)کالس  

 فیزیولوی تئوری و عملی سیستم گردش خون 
 دکتر آزادبخت 

 ( 103کالس  ) 

 روانشناسی سالمت  
 دکتر عرب 

 ( 103)کالس  

 2تربیت بدنی  
 خانم ایرانمنش پاریزی 

 

 سه شنبه 

 ا صول خدمات سالمت 

 دکتر حیدری 

 ( 103)کالس  

 لی سیستم گردش خون ناتومی عم آ 
 دکتر کمانی 

 
 

  تاریخ تحلیلی صدراسالم 
 ( خراسانی دکتر ا   ) برادران 

 ( 209)کالس  
 

  تاریخ تحلیلی صدراسالم 
 ( محمودآبادی   خانم   ) خواهران 

 ( 212کالس  ) 
 

 2تربیت بدنی  
 آقای عرب  

 

 چهارشنبه 

 
 عملی   دیسیپلینبیوشیمی  

 دکترنوید جمالی    –  محمدی   دکتر 
 

 عملی   پلیندیسیبیوشیمی  
دکترنوید جمالی   -محمدی   دکتر   

 

 
 1زبان تخصصی پزشکی  

 محمدی   دکتر 
 ( 103)کالس  

 

       
 تئوری دیسیپلین بیوشیمی  

 حسین زاده دکتر    -محمدی   دکتر 
 ( 103)کالس  

 

 پنج شنبه 

و جنین شناسی سیستم     تئوری آناتومی  
 تنفس 

 شمس آرا     ر دکت 
 ( 103)کالس  

    

  ها تاریخ آغاز و پایان کالس 

  تاریخ آغاز و پایان امتحانات 

 و بهداشتی خدمات  و پزشکی علوم دانشکده
سیرجان  درمانی  



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


