
 

 داًطكذُ بْذاضت

 96-97اٍل  در ًيوسال تحصيلي 1داًطكذُ بْذاضت كارضٌاسي پيَستِ بْذاضت ػوَهي تزم  فزم هزبَط بِ ليست درٍس  اساتيذ هذرس  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات داًطجَياى 

ف
دي

ر
 ًام درس كذ گزٍُ  ضوارُ درس 

 تؼذاد ٍاحذ
 تاريخ اهتحاى

ٍ  ساػت 

 اهتحاىرٍس
 كذ ًٍام استاد

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري كالس

 ضوارُ كالس  ساػت پاياى ساػت ضزٍع رٍس ػولي ًظزي

 تطزيح ٍ فيشيَلَصي 1 1521010 1
5/1 5/0 26/10/96 10-8 

 دكتز فزيبا َّضوٌذ

 دكتز ثزيا لاسوي
 2 31 31 دوشنبه

 3 31 8 شنبه تَسليدكتز الِْ  10-12 1/11/96  2 اصَل ٍ هباًي جاهؼِ ضٌاسي 1 1521011 2

 3 31 31 شنبهیک دكتز ليلي ربيؼي 10-12 27/10/96  2 اصَل ٍ كليات خذهات بْذاضتي 1 1521012 3

 2 31 31 سه شنبه ضيزسادهزين دكتز  8-10 2/11/96  2 سباى پيص داًطگاّي 13 1040412 4

  2 بيَضيوي 1 1521023 5
7/11/96 12-10 

 دكتز سيذاسذاهلل اهيٌي

 هزتضي ًيكَكار
 31 31 8 سه شنبه

 3 32 31 یکشنبه خاًن بيادار 8-10 25/10/96  2 خَاّزاى (اخالق ٍ تزبيت اسالهي )  1 2212332 6

 3 31 31 یکشنبه  10-12 4/11/96  3 ادبيات فارسي 14 2141111 7

 1  ) خَاّزاى ( 1تزبيت بذًي 15 2252170 8
 32 31 شنبه ًذا رئيسي عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 سالن 

 علن الهذی

 3 31 31 شنبه دكتز هحوَد هباضزي 8-10 30/10/96  2 اصَل ٍ كليات اپيذهيَلَصي 1 1521014 9

 2 32 31 شنبهدو فاعوِ دريس 8-10 23/10/96 1 1 (1) آهار حياتي 1 1521015 10

 18 31 31 سه شنبه  8-10 25/10/96  2 اخالق اسالهي ) بزادراى( 4 2212332 11

 



 داًطكذُ بْذاضت

 96-97اٍل  در ًيوسال تحصيلي3داًطكذُ بْذاضت كارضٌاسي پيَستِ بْذاضت ػوَهي تزم  فزم هزبَط بِ ليست درٍس  اساتيذ هذرس  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات داًطجَياى 

 رديف

 ًام درس كذ گزٍُ  ضوارُ درس

 تؼذاد ٍاحذ

 كذ ًٍام استاد ساػت اهتحاى تاريخ اهتحاى

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري كالس

 ضوارُ كالس  ساػت پاياى ساػت ضزٍع رٍس ػولي ًظزي

1 
 دٍضٌبِ 25/10/96  2 بيي الوللياكَلَصي اًساًي ٍ بْذاضت  1 1521055

12-10 
 4 31 8 یکشنبه دكتز هسؼَد لغفي سادُ

 ضٌبِ 23/10/96 1 1 (2)حياتي آهار 1 1521039 2
10-8 

 3 31 31 دوشنبه فاعوِ دريس

  1 هصَى ساسي فؼال ٍ اًفؼالي 1 1521034 3
 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 4 31 8 سه شنبه خاًن دكتز جوطيذي

 1 32 31 یکشنبه دكتز ليلي ربيؼي 8-10 30/10/96 1 1 تكٌَلَصي آهَسضي 1 1521026 4

  (1هحيظ )بْذاضت  1 1521027 5

 

1  
 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 31 32 31 دوشنبه دكتز ػباس خذابخطي

  2 بْذاضت حزفِ اي  1 1521028 6
7/11/96 12-10 

 3 31 8 دوشنبه دكتز ػباس خذابخطي

  2 اپيذهيَلَصي بيواريْاي ضايغ در ايزاى 1 1521029 7
3/11/96 10-8 

 3 31 31 دوشنبه دكتز هسؼَد اهيزي

  2  هذيزيت ٍ ًظارت در هزاكش بْذاضتي 1 1521030 8
2/11/96 12-10 

 2 32 31 شنبه تَسليدكتز الِْ 

 5/0 5/1 تغذيِ كاربزدي 1 1521025 9
4/11/96 12-10 

 2 31 31 شنبه 

  31 31 31 سه شنبه سيذبالزحسيٌي 10-12 27/10/96  2 ( خَاّزاى2اًذيطِ اسالهي ) 4 91111210 10

 4 31 8 شنبه دكتز كَرش ضْباسي 10-12 26/10/96  2 رٍاًطٌاسي ٍ بْذاضت رٍاى 1 1521013 11

 3 31 31 سه شنبه حاج آلا جؼفزي 10-12 27/10/96  2 ( بزادراى 2اًذيطِ اسالهي ) 5 9111120 12



 داًطكذُ بْذاضت
 

 96-97اٍل  در ًيوسال تحصيلي  5داًطكذُ بْذاضت كارضٌاسي پيَستِ بْذاضت ػوَهي تزم  ّفتگي ٍ اهتحاًات داًطجَياى فزم هزبَط بِ ليست درٍس  اساتيذ هذرس  بزًاهِ 

 ًام درس كذ گزٍُ  ضوارُ درس رديف

 تؼذاد ٍاحذ

 تاريخ اهتحاى
ساػت 

 اهتحاى
 كذ ًٍام استاد

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري كالس

 ساػت پاياى ساػت ضزٍع رٍس كارآهَسي ػولي ًظزي
 ضوارُ كالس

 1 1  حطزُ ضٌاسي پشضكي ٍ هبارسُ با ًالليي سوَم 1 1521040 1

 

30/10/96 12-10 

 دكتز ػوزاًي

 2 10 8 ضٌبِ

 آسهايطگاُ 15 13 ضٌبِ

   1 فارهاكَلَصي 1 1521041 2
 دکتر الهام سقائی عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 5 12 10 دٍضٌبِ

  1 2 رٍش تحميك در ػلَم بْذاضتي 1 1521042 3
3/11/96 10-8 

 4 10 8 دٍضٌبِ دكتز لغفي سادُ

   2  بيَفيشيك 1 1521043 4
 دكتز ػغارد 15-13 23/10/96

 2 15 13 يكطٌبِ

   2 بْذاضت هادراى ٍ كَدكاى 1 1521044 5
 دكتز ربيؼي 15-13 4/11/96

 2 10 8 ضٌبِسِ 

   2 بزًاهِ هلي هبارسُ با بيواريْاي غيزٍاگيز 1 1521045 6
 دكتز ربيؼي 15-13 7/11/96

 1 12 10 دٍضٌبِ

   2 بيواريْاي ارثي ٍ هطاٍرُ صًتيك 1 1521046 7
2/11/96 12-10 

 دكتز ثزيا لاسوي

 دكتز تيوَري

 4 12 10 يكطٌبِ

   2 اًمالب اسالهي ٍ ريطِ ّاي آى 7 0333231 8
 1 12 10 ضٌبِ آلاي ًيك هؼيي 15-13 27/10/96

   1 (3بْذاضت هحيظ ) 1 1521047 9
 دكتز ػباس خذابخطي عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 16 10 8 يكطٌبِ

   2  ًظاهْاي سالهتي در ايزاى ٍ جْاى 1 1521048 10
 دكتز لغفي سادُ 12-10 26/10/96

 4 15 13 دٍضٌبِ

 



 
 

 داًطكذُ بْذاضت

 

 96-97دٍم  در ًيوسال تحصيلي 7داًطكذُ بْذاضت رضتِ كارضٌاسي پيَستِ بْذاضت ػوَهي  تزم فزم هزبَط بِ ليست درٍس  اساتيذ هذرس  بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات داًطجَياى 

 ًام درس كذ گزٍُ  ضوارُ درس رديف

 تؼذاد ٍاحذ

 كذ ًٍام استاد ساػت اهتحاى تاريخ اهتحاى

 كالسرٍس ٍ ساػت بزگشاري 

 ساػت ضزٍع رٍس كارآهَسي ػولي ًظزي
ساػت 

 پاياى

ضوارُ 

 كالس 

 12 - - كارآهَسي در ػزصِ  1 1521057 1

 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 دكتز الِْ تَسلي

 دكتز هسؼَد لغفي سادُ

 الِْ تَسليدكتز 

 

   عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ

 فايل بزًاهِ ) بزًاهِ ّفتگي ٍ ليست درٍس اساتيذ (

 

 

 

 

 



 داًطكذُ بْذاضت

 96-97اٍل سال  در ًيوسال تحصيلي 2داًطكذُ بْذاضت كارضٌاسي ًاپيَستِ ػوَهي تزم  ٍ اهتحاًات داًطجَياى  فزم هزبَط بِ ليست درٍس  اساتيذ هذرس  بزًاهِ ّفتگي 

ف
دي

ر
 ضوارُ درس 

كذ 

 گزٍُ 
 ًام درس

 تؼذاد ٍاحذ
 كذ ًٍام استاد ساػت اهتحاى تاريخ اهتحاى

 رٍس ٍ ساػت بزگشاري كالس

 ضوارُ كالس  ساػت پاياى ساػت ضزٍع رٍس ػولي ًظزي

 4 31 31 یکشنبه دکتر هسعود لطفی زاده عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ  1 اكَلَصي اًساًي 1 1501018 1

 1 31 8 یکشنبه الهه توسلیدکتر  1-3 23/10/96  2 بزًاهِ هبارسُ با بيواريْاي ٍاگيز  1 1501019 2

 4 31 31 یکشنبه دکتر الهه توسلی عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ  1 بْذاضت بارٍري 1 1501020 3

 2 31 31 دوشنبه دکتر لیلی ربیعی 1-3 7/11/96  2 بزًاهِ هبارسُ با بيواريْاي غيز ٍاگيز 1 1501021 4

 11 32 31 یکشنبه دکتر الهه توسلی 1-3 25/10/96  2 آهَسش بْذاضت ٍ ارتباعات 1 1501022 5

  32 31 سه شنبه  10-12 30/10/96 5/0 5/1 تغذيِ كاربزدي 1 1501023 6

 1 31 8 سه شنبه دکتر لیلی ربیعی 10-12 2/11/96  2 اصَل هذيزيت ٍ خذهات بْذاضتي 1 1501024 7

 11 32 31 دوشنبه دکتر عباس خذابخشی عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ  1 1بْذاضت هحيظ  1 1501025 8

 4 31 31 سه شنبه دکتر افسانه هلکپور 1-3 4/11/96  2 بيواريْاي ضايغ كَدكاى 1 1501026 9

 3 31 31 سه شنبه سیذباقر حسینی 10-12 27/10/96  2 ( خَاّزاى2اًذيطِ اسالهي ) 2 9111120 10

  31 31 سه شنبه حاج آقا جعفری 10-12 27/10/96  2 ( بزادراى2اًذيطِ اسالهي ) 5

 5/0 5/1 رٍش تحميك 1  11
3/11/96 

 دكتز هحوَد هباضزي 10-8
 4 17 15 دٍضٌبِ

 



 داًطكذُ بْذاضت

 96-97در ًيوسال تحصيلي اٍل سال  4كارضٌاسي  ًاپيَستِ بْذاضت ػوَهي تزم هزبَط بِ ليست درٍس اساتيذ هذرس بزًاهِ ّفتگي ٍ اهتحاًات داًطجَياى داًطكذُ بْذاضت رضتِ فزم 

 كذ ًٍام استاد ساػت اهتحاى تاريخ اهتحاى كارآهَسي ًام درس كذ گزٍُ  ضوارُ درس رديف

 كالسرٍس ٍ ساػت بزگشاري 

  تزم ساػت پاياى ساػت ضزٍع رٍس

 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ 12 ي در ػزصِكارآهَس 1 1501036 1
 گزٍُ بْذاضت ػوَهي 

 دكتز الِْ تَسلي 1

 . دكتز ليلي ربيؼي 2

 . دكتز هسؼَد لغفي سادُ 3

 عبك بزًاهِ تٌظيوي گزٍُ
5  

 ًاپيَستِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


