
 

 

 

 

 «1400-1401تحصیلی سال  دومبرنامه کالسی نیمسال  »

 دکتر مسعودی :مشاورد تیااس          1400  پزشکی رشته:

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 ساعت / ایام هفته 

 شنبه 

 شناسی سالمت   روان 
 ( عرب قهستانی داوود  دکتر  ) 

 103کالس شماره  

 آناتومی عملی سیستم گردش خون و تنفس 
 ( سعیدی نژاد م  مری خانم  ) 

 
 عملی   پلینسیدیبیوشیمی  

 ( مالی نوید ج دکتر  ) 
 عملی   دیسیپلینبیوشیمی  

 ( محمدی غالمعباس    دکتر ) 

  یکشنبه 

 س سیستم تنف    بافت شناسی 
 ( دکتر اسدی ) 

 103کالس شماره  

 ا صول خدمات سالمت  

 ( حیدری مجید  دکتر  ) 

 103کالس شماره  

 دیسیپلینبیوشیمی  

 ( محمدی غالمعباس    دکتر  ) 

 103  ماره س ش ال ک 

 دوشنبه 

 سیستم گردش خون   آناتومی  
 ( قفی ا و افتخار    دکتر ) 

 103کالس شماره  

 ن فیزیولوژی سیستم گردش خو 
 ( قی اد ص نجمه    دکتر ) 

 103کالس شماره  

 جنین شناسی سیستم گردش خون 
 ( میرزایی ویدا    دکتر ) 

 ( 1401)شروع کالسها از فروردین  

 103کالس شماره  

 

 سیستم گردش خون بافت شناسی  
 ( صیری ر ب دکت ) 

 303کالس شماره  

 سه شنبه 

 2اندیشه اسالمی  

 ( صادقی   علی اصغر آقای  ) 

 103کالس شماره  

 2اداب  پزشکی  
 ( مسعودی درضا  محمو ر  دکت ) 

 103کالس شماره  

 ) برادران(  راسالم لیلی صد تح   خ تاری  
 ( خراسانی براهیم  ا دکتر  ) 

 212کالس شماره  
 )خواهران( 2تربیت بدنی  

 ( امانی امینه  خانم  ) 

 1پزشکی    زبان تخصصی 
 

 ( محمدی   غالمعباس دکتر ) 

 103کالس شماره  

 چهارشنبه 

 فیزیولوژی سیستم تنفس 
 ( صادقی نجمه  دکتر ) 

 103کالس شماره  
 

 ) خواهران(  تاریخ تحلیلی صدراسالم  
 محمودآبادی مهدیه    خانم  

 212ه  کالس شمار 
 )برادران( 2تربیت بدنی  

 ( آقای مسعود عرب ) 

 1زبان تخصصی پزشکی  
 ( محمدی غالمعباس    دکتر ) 

 103کالس شماره  

 پنج شنبه  

سیستم    جنین شناسی و  آناتومی  
 فس تن 

 ( دکتر شمس آرا ) 

 103کالس شماره    

 

 

  

 ها تاریخ آغاز و پایان کالس 
 

 1401/ 04/ 09لغایت    1400/ 11/ 30

و خدمات بهداشتی و  دانشکده علوم پزشکی  
 درمانی سیرجان 



 

مجاز به   ،مشورت با استاد راهنما  اب واحد دقت فرمائید که تنها دروس ذکر شده در این برنامه برای شما قابل ارائه خواهد بود و بدوندانشجوی محترم هنگام انتختذکر:  

ت هرگونه ادعا  سه به عهده خود دانشجو است و بدیهی عدم رعایت این نکتمسئولیت عواقب  باشید.  )حتی دروس عمومی( نمی   غیر از دروس ذکر شده در بال   یانتخاب درس

 در خصوص عدم اطالع از مفاد این نکته مورد پذیرش نخواهد بود.

 1401/ 04/ 30لغایت    1401/ 04/ 11  آغاز و پایان امتحانات یخ  تار 


