
 

 
                                                                                                                                                      

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 برآهَسیـو
 

 صجب وزیوی –اصَل فٌَى پزعتبری ػولی 

 یکشنبه

 دوتز حك ًظزی -ثیَؽیوی

 (2والط ) -ٍاحذ 5/1 

 

 

آلبی -وبػیرٍاًؾٌبعی فزدی ٍ اجت

 ّفتِ اٍل( آلبی رحوتی8فزٍغی)

 (2والط ) -)ّفتِ دٍم(

 

/.ع خبًن دوتز 5ت  5/1-(1تؾزیح) دوشنبه 

 (1والط )– خبًی

 ع(5/0-ت1هیىزٍة ؽٌبعی )

 (1والط)–َّؽٌه الًَذی دوتز 
 )پزاتیه(– خبًن هْذٍی ویب -اصَل ٍ فٌَى پزعتبری

 سه شنبه 

 فجز -خَاّزاى -1یثذً تیتزث

خَاّزاى هؾتزن ثب اٍل  -(1هی)اًذیؾِ اعال

 ؽْذا-ثزادراى -1 یثذً تیتزث )پزاتیه (-خبًن للی سادُ -اصَل ٍ فٌَى پزعتبری (1والط)– پیَعتِ هبهبیی

 ثزادراى-(1اًذیؾِ اعالهی)

 (1والط)-دوتز هحوذیبى-ٍاحذ3 -فیشیَلَصی چهارشنبه 

 
 ()پزاتیه -تئَری خبًن صجب وزیوی اصَل ٍ فٌَى پزعتبری

 

  



 
                                                                                                                                                    

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       دٍم :  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 برآهَسیـو
 

 (2والط)-ٍاحذ 25/2-خبًن خلیلی -پزعتبری ثْذاؽت هبدر ٍ ًَساد

   یکشنبه

 (4والط )-/.ع آلبی خؾبی5-/.ت5ثزرعی ٍضؼیت عالهت  دوشنبه 

 اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هجبرسُ ثب ثیوبریْب 

 (2والط )-اعتبد علیوی -ٍاحذ1

 ٌبعیاًگل ؽٌبعی ٍ لبرچ ؽ 

 4والط  5/12-14-آلبی رؽیذی

  

-ییدوتز ؽیزٍ-ٍاحذ 2-دارٍؽٌبعی سه شنبه 

 (4والط)-دوتز فخزی

والط -ٍاحذ خَاّزاى2  -(1اًذیؾِ اعالهی )

  (2والط) آلبی خؾبی-ٍاحذ 2-هفبّین پبیِ  (4)
 ٍاحذ ثزادراى2  -(1اًذیؾِ اعالهی )

  چهارشنبه 
 ٍاحذ  5/1-تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی 

 (4والط )-آلبی دوتز اهیز صبثز

 هبَّر بًنخ-فزایٌذ آهَسػ ثِ ثیوبر

 (2والط)- /.ع(5-/.ت5ٍاحذ)1
 

 

ثب ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ. -دوتز ػجبعیخبًن –/.ٍاحذ 25پزعتبری ثْذاؽت هبدر ًٍَساد -   



 
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       عَم:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 
در اختالالت عالهت هبدر  پزعتبری

  خبًن خلیلی -ًٍَساد

 (4والط)-ٍاحذ75/1

  )خَاّزاى( -ٍاحذ-2( 2)اًذیؾِ اعالهی 

  (4والط)
 دوتزػجبعی–پزعتبری وَدن عبلن 

 (4والط)- /.ع(5ٍاحذت5/1ٍاحذ) 2
 )ثزادراى(  -ٍاحذ2- 2 )اًذیؾِ اعالهی

 یکشنبه

 ٍاحذ 5/1-ایوٌَلَصی

 ّفتِ اٍل(8خبًن ثیلَایِ)

 (4والط)
 ٍاحذ ػولی 5/0 –ٍاحذتئَری 1 -رٍػ تحمیك

 (4والط)-دوتز رضبییبى

 جلغِ( 12ٍاحذ) 5/1-گَارػ -(1ثشرگغبالى/عبلوٌذاى)

 زجیخبًن ف -(4والط)- 5-2
 دوتز عبالری -آهبر حیبتی

 ٍم(دّفتِ 8)ٍاحذ(/.ع5-/. ت 5)

 دوشنبه 

 وـبرآهَسی
 

ارتَپذی  (1ثشرگغبالى ٍعبلوٌذاى )

 آلبی رضبیی -ّفتِ دٍم(8ٍاحذ)1

 (4والط)

 (4والط)-ّفتِ اٍل( دوتز جلیلیبى8/. ٍاحذ)5-صًتیه 

 سه شنبه 

 آلبی پَرهٌذ -ػولی ایوٌَلَصی

  ّفتِ دٍم(8)

ّفتِ اٍل( 8/. ٍاحذ )5-لیتالىتزٍ ٍ آة 

 (4والط)-خبًن هْذٍی

 چهارشنبه 
 5/1-پزعتبری عالهت فزد ٍ خبًَادُ

 (4والط)-دوتز جؼفزی -ٍاحذ
 

 

   itگزٍُ  -/.ت(5/.ع،5فٌبٍری اطالػبت در پزعتبری )

 وبیٌذ/. ٍاحذ خبًن دوتز ػجبعی ثب ًوبیٌذُ ّوبٌّگ 25ًپزعتبری در اختالت عالهت هبدر ٍ ًَساد 



 
                                     

                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       چْبرم :  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 برآهَسیـو
 

 عبلي ؽْذا–ٍاحذ  1-ثزادراى-(2تزثیت ثذًی)
 /. 5-ثزادراى-سیٌىَلَصی

 عبلي فجز -ٍاحذ 1-خَاّزاى -(2تزثیت ثذًی) (5والط ) – ّفتِ اٍل(8دوتز ػجذی)

 (1والط ) -ٍاحذ آلبی رحوتی 2-پزعتبری ثْذاؽت رٍاى یکشنبه

(ولیِ ٍ هجبری ادراری 2ٌذاى )ثشرگغبالى ٍعبلو

 آلبی رضبیی -ّفتِ اٍل( 8ٍاحذ) 75/0

 (1والط)

 دوشنبه 
ّفتِ 8)-/. ٍاحذ(75تٌفظ ) -(2ثشرگغبالى عبلوٌذاى)

 ٍاحذ  5/1-پزعتبری عالهت جبهؼِ  (1والط) -خبًن اػظن فزجی  -دٍم(

 (1والط) -دوتز جؼفزی  

 ّفتِ اٍل(8)–خبًن لجبدی  –للت 

 ٍاحذ 2 -هختلط -(2اًذیؾِ اعالهی) سه شنبه 
 ٍاحذ/. 5-خَاّزاى-سیٌىَلَصی

 (1والط)- ّفتِ اٍل(8خبًن هْذٍی)

 چهارشنبه 
 دوتز ػجبعی  -ٍاحذ3 –وَدن ثیوبر 

 (1والط) - 5-2

 

 

 
                               

                                                                                                               

 



 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       پٌجن: تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 وـبرآهَسی

 

پزعتبری  6ٍاحذ هؾتزن ثب تزم 2 –اًمالة اعالهی

 (4والط )-)خَاّزاى(

 6هؾتزن ثب تزم   ٍاحذ2- تبریخ اهبهت

 (8والط ) -پزعتبری )خَاّزاى( 

 پزعتبری 6ٍاحذ هؾتزن ثب تزم 2 –اًمالة اعالهی

 (1والط )-)ثزادراى(

 6هؾتزن ثب تزم  ٍاحذ2-تبریخ اهبهت 

 (1والط ) -پزعتبری )ثزادراى(

 یکشنبه
  (8والط ) -بًن لجبدیخ-ٍاحذ5/0 -ػفًَی

 4-6 -ّفتِ اٍل ( 8)–دوتز هْزثبى ٍاحذ  3—سثبى اًگلیغی ػوَهی

 (8والط )

 ٍاحذ  1-اصَل هذیزیت خذهبت پزعتبری دوشنبه 

 (8والط ) -دوتز جؼفزی 

 دوتز ّوت پَر – ٍاحذ25/0 –اتبق ػول 

 ( 8والط ) -(اٍلّفتِ  8) 

 (اػصبة 3ثشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى )

 آلبی رضبیی –ٍاحذ  1 -ّفتِ دٍم(8)

 (8والط )

 ٍاحذ  2-ری در ثیوبریْبی رٍاىپزعتب سه شنبه 

 (8والط ) -آلبی رحوتی
 

 چهارشنبه 

والط  - ّفتِ اٍل(8) /.ٍاحذ5 -آلبی خؾبی-غذد

(8) ENT خبًن هبَّر -ٍچؾن ٍ خَى  

/. 5-خبًن هبَّر -پَعت عَختگی (8والط )

 (8والط ) - ّفتِ دٍم(8ٍاحذ)



         
                                                                                                                 

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       ؽؾن: تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 وـبرآهَسی
 

پزعتبری  5ب تزم ٍاحذ هؾتزن ث2 –اًمالة اعالهی

 (4والط ) -)خَاّزاى(

 6ٍاحذ هؾتزن ثب تزم 2-تبریخ اهبهت 

  (8والط ) -پزعتبری )خَاّزاى(

 5ٍاحذ هؾتزن ثب تزم 2 –اًمالة اعالهی

 پزعتبری)ثزادراى(

 6ٍاحذ هؾتزن ثب تزم 2-تبریخ اهبهت 

 (1والط ) -پزعتبری )ثزادراى(

ادث غیز هتزلجِ پزعتبری اٍرصاًظ ٍ ثحزاًْب ٍ حَ یکشنبه

 (5والط ) -(ّفتِ دٍم8)آلبی خؾبی  -ٍاحذ 1

پزعتبری اٍرصاًظ ٍ ثحزاًْب ٍ حَادث 

 (5والط ) – آلبی آسادی -غیزهتزلجِ

 دوشنبه 

  ٍاحذ ( 75/0) -دیبلیش–هزالجتْبی ٍیضُ 

 در هٌشل لجتْبی پزعتبریهزا (5والط ) –تِ اٍل ف8ّ-خبًن فزجی

 /. ع 5ت  5/1- ٍاحذ 2 

 (5والط ) –ن وزیویخبً

 (ّفتِ دٍم 8 )پزعتبری در هٌشلی هزالجتْب 

 -صجب وزیوی

 (5والط ) –/. ع 5ٍاحذ ت 5/1

 ٍاحذ 25/1 -خبًن لجبدی ccuپزعتبری  سه شنبه 

 (5والط ) 

  icu -ٍاحذ 1 -هزالجتْبی جبهغ

 5والط  -دوتز ّوت پَر 

 ع( 5/0ت،  1) ٍاحذ 5/1 -اخالق پزعتبری چهارشنبه 

 (5والط ) –وتز خبتًَید 

 پزعتبری ثْذاؽت هحیط

 ٍاحذ 1

 (5والط ) –دوتز جؼفزی



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل      ّفتن : تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 َسیــبرآهــــــو
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 

  



 
                                                                                                                                                      

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل    عَم ثیي الولل: تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 وـبرآهَسی 

   

 ییدوتز ؽیزٍ-ٍاحذ2-دارٍؽٌبعی یکشنبه

 
 

 دوشنبه 
 /. ٍاحذ 5 -بی ارتجبطیهْبرتْ

 ّفتِ دٍم( 8دوتز اهیز جاللی)

 (3والط ) 

 (/. ع 5-ت  1 1/ٍاحذ)5-اًگل ؽٌبعی

 (5والط )-لییدوتز هیىبئ-آلبیبى: علیوی
 رٍثزٍ هبهبیی-دوتز حیذر پَر-ٍاحذ 25/2-پزعتبری ثْذاؽت هبدر ًٍَساد

 آلبی خؾبی-ثزرعی ٍضؼیت عالهت سه شنبه 

 (3والط )-/.ع(5-/.ت5ٍاحذ) 1

 دوتز رضبییبى–ٍاحذ  1-اصَل اپیذ هیَلَصی

 (3والط)

 خبًن هبَّر-فزآیٌذ آهَسػ ثِ ثیوبر

 (4والط) – /.ع(5-/.ت5ٍاحذ)1

 خبًن هبَّر -ووىْبی اٍلیِ پشؽىی

 (4والط ) – ع(1-ت1ٍاحذ) 2

 ٍاحذ2 آلبی خؾبی-هفبّین پبیِ پزعتبری چهارشنبه 

 (3والط )

 ٍاحذ  5/1 -تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی

 آلبی دوتز ًجَان -بی دوتز ػجذالِ سادآل

 (3والط)

 هْبرتْبی ارتجبطی

 ٍاحذ 5/0آلبی خبلذی
 

 

 دوتز ػجبعی ثب ًوبیٌذُ ّوبٌّگ ًوبیٌذ. خبًن –/. ٍاحذ 25-پزعتبری ثْذاؽت هبدر ًٍَساد -

 

 

 

 

 

 



                

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل      اٍل:  تزم
 

                                                                                                                  

 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

   ( 8-12) – (7والط)-/. ع دوتز فزاهزسی 5-ت 5/1-ثبفت ؽٌبعی  شنبه

  یکشنبه
 /.ع 5-ت5/1ایوٌَلَصی

 (7والط)-آلبی پَرهٌذ

 خبًن پزٍیشی-اصَل ٍ فٌَى هبهبیی

 (14-17) – (7والط)-هپزاتی

 دوشنبه 
 ٍاحذ 2-فیشیَلَصی

 (7والط)-دوتز ًذایی

 /. ع5-ت5/1( 1تؾزیح)

 (7والط)-خبًیخبًن دوتز
  

 سه شنبه 
 ٍاحذ2-رٍاًؾٌبعی 

 خبًن یَخبثِ هحوذیبى 

 ٍاحذ( 2)-(1اًذیؾِ اعالهی)

 هؾتزن ثب اٍل پزعتبری خَاّزاى

 (7والط)

 ىٍاحذ دوتز هْزثب 3-سثبى اًگلیغی ػوَهی 

 (7والط)-5-2

 چهارشنبه 
 ػولی 5/0 -تئَری 5/1 –ثیَؽیوی 

 (7والط ) –دوتز حك ًظزی 

 دوتز ًذایی -ٍاحذ1-فیشیَلَصی

 (7والط)
  

 



                

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل      عَم:  تزم
 

                                                                                                                  

 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه

 وبرآهَسی
  (6خَاّزاى والط)–ٍاحذ  2-اًمالة اعالهی

 یکشنبه
ّفتِ 8ٍاحذ ) 1 -ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ هؼبیٌبت فیشیىی

 (5والط) ن دوتز وزیوی رادخبً -اٍل (
 

 دوشنبه 
 ٍ لبرچ ؽٌبعی  اًگل ؽٌبعی

 آلبیبى: علیوی-ٍاحذ 1

 (6والط)-دوتز هیىبئیلی

-ٍاحذ( خَاّزاى2)-(2اًذیؾِ اعالهی)

 (6والط)
  (6والط) دوتز جلیلیبى–ٍاحذ  2-صًتیه

 سه شنبه 
 (1دارٍؽٌبعی ػوَهی)

 (6والط)ٍاحذ  2-دوتز جوؾیذ پَر 

 . ع/5-/.ت5-پبتَلَصی

 (7والط)-دوتز رهضبًی
  عبلي فجز -خَاّزاى-(2تزثیت ثذًی )

 چهارشنبه 
 ( 2اصَل اپیذهیَلَصی )ثْذاؽت 

 (6والط ) –ی صفزدوتز رٍیب 
 

 ٍاحذ 2 -(1ثبرداری ٍ سایوبى)

  (6والط)-یخلیلخبًن 
 

 

 اعتبد هذػَ  -ٍاحذ 1-اصَل رٍاًپشؽىی در هبهبیی -

 ٍاحذ 1-وبهپیَتز -



 

                

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل پٌجن: تزم
 

                                                                                                                  

 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه

جزاحی در ثبرداری -ثیوبریْبی داخلی

 ّفتِ اٍل(8) -خؾیٍاحذ دوتز ث 1 -(4ٍسایوبى)
 (8ٍاحذ والط ) 2 –تبریخ اهبهت 

هذیزیت ارتمبء ویفیت در ثْذاؽت هبدر ٍ وَدن 

 ّفتِ اٍل( دوتز وَلیًَذ8ٍاحذ )1-(5ثْذاؽت)

 (8والط )

 

 -ثیحغی ٍ ثیَْؽی در هبهبیی خبًن فزح عیفی

 (8والط ) -ع 5/0-ت 5/0

 یکشنبه
-(2اصَل تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی هبدرٍ وَدن)

 (8والط)-دوتز ػجذا... ساد

 (3ثبرداری ٍ سایوبى غیز طجیؼی)

 ٍاحذ 2 -دوتز وبهزٍاهٌؼ

 (8والط )

 (6والط ) -ٍاحذ دوتز حیذر پَر 3-ثیوبریْبی سًبى ٍ ًبثبرٍری

 دوشنبه 

 سه شنبه  وبرآهَسی

 چهارشنبه
 وبرآهَسی

 

 ٍاحذ 1فیشیَپبتَلَصی ٍ ثیوبریْبی جزاحی 

 (6اٍل( والط ) ّفتِ 8دوتز وَچه سادُ ) 

 
 ٍاحذ 1 -فیشیَپبتَلَصی ٍ ثیوبریْبی جزاحی

 ّفتِ دٍم(8وجزی)ادوتز عبهبى  

 

اعتبد هذػَ  –ٍاحذ  1 -اصَل رٍاًپشؽىی در هبهبیی  



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       ّفتن:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 برآهَسیـو
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 پنجشنبه

 

  



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل      اٍل:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 ٍاحذ خَاّزاى 2-(2اًذیؾِ اعالهی) شنبه 

 (2والط )

 /. ع5-ٍاحذ ت2-تؾزیح 

 (2والط ) -10-13-دوتز خبًی 
 ّفتِ دٍم(8)-/. ع آلبی پَرهٌذ 5-ایوٌَلَصی

 ٍاحذ2-اصَل اپیذهیَلَصی ٍ هجبرسُ ثب ثیوبریْب 

 (6والط ) هزادی ًظزهْذی دوتز  -(1)ثْذاؽت 

 ّفتِ اٍل(8ٍاحذ)1 -دارٍؽٌبعی یکشنبه

 (2والط ) -یجوؾیذدوتز 

 خبًن ثیلَایِ – ئَریت5/1-ایوٌَلَصی

 (2والط )

عبلي رٍثزٍی  -دوتز جلیلیبى -ٍاحذ 2-صًتیه

 هبهبیی
 

 دوشنبه 

 برآهَسیـو
 

 /. ع(5ت  5/1ٍاحذ )2-فیشیَلَصی

 (7والط ) -2-5دوتز گَدیٌی 

 سه شنبه 

  (6والط ) -ٍاحذ  2-تفغیز

 چهارشنبه 
 

 (1اری ٍ سایوبى غیز طجیؼی)ثبرد

 (2والط ) ٍاحذ 2 -دوتز وبهزٍاهٌؼ
  

 

اعتبد هذػَ –ٍاحذ  1 -رٍاًپشؽىی در هبهبیی-   



 ج

 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       چْبرم:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 برآهَسیـو
 

 یکشنبه

 دوشنبه 

 سه شنبه 

 چهارشنبه 

 پنجشنبه

 

  



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل: تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه

 وبرآهَسی

 الگَّبی رٍاى پزعتبری ًظزیِ ٍ

 ّفتِ اٍل(5آلبی دوتز ثٌْبم خبلذی)

 ٍاحذ تئَری 75/0 آهبر)هؾتزن ثب عبلوٌذی(

 (9والط ) آلبی دوتز ًبدر عبالری

 ٍاحذ تئَری 5/0 – اصَل عالهت رٍاى ٍ رٍاًپزعتبری

 (9والط ) ّفتِ اٍل(5آلبی هحوَد رحوتی)

 ریٍاحذ تئَ 5/0 - اصَل عالهت رٍاى ٍ رٍاًپزعتبری

 (9والط ) -ّفتِ دٍم(5آلبی دوتز ثٌْبم خبلذی)

 یکشنبه

 رٍػ تحمیك )هؾتزن ثب عبلوٌذی(

 ع( 5/0ت، 1ٍاحذ) 5/1 
 

 آهبر)هؾتزن ثب عبلوٌذی( آلبی دوتز اهیز جاللی

 (9آلبی دوتز ًبدر عبالری والط )

 1 – عیغتن اطالع رعبًی پشؽىی)هؾتزن ثب عبلوٌذی(

 ع( 5/0ت،  5/0ٍاحذ )

 (9والط ) -اهیز جاللی آلبی دوتز

 دوشنبه
 آهبر)هؾتزن ثب عبلوٌذی(

 ع( 5/0ت، 1ٍاحذ) 5/1

 (5والط ) -آلبی دوتز ًبدر عبالری

 اصَل هؾبٍرُ در رٍاى پزعتبری 

ّفتِ اٍل( 5آلبی دوتز اهیز جاللی)

ٍاحذ  5/0 آهبر)هؾتزن ثب عبلوٌذی(

آلبی دوتز ًبدر عبالری والط تئَری 

(10) 

 /.ٍاحذ75-ًظزیِ ّب ٍ الگَّبی رٍاى پزعتبری 

 (10والط ) ّفتِ دٍم(5آلبی دوتز اهیز جاللی )

  در رٍاى پزعتبری حمَق ٍ همزرات-اخالق

 ع( 25/0ت، 5/0ٍاحذ) 75/0

 (9والط ) -ّفتِ اٍل(5آلبی دوتز اهیز جاللی)

 حمَق ٍ همزرات در رٍاى پزعتبری -اخالق

 ع( 25/0ت، 5/0ٍاحذ) 75/0

 (9والط ) - (ّفتِ دٍم5آلبی دوتز ثٌْبم خبلذی)

    سه شنبه 

 چهارشنبه
 

 
  



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 تحصیلی:عبل   اٍل:  ًیوغبل       عَم: تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

     شنبه 

     یکشنبه

 دوشنبه 

 وبرآهَسی

 ٍاحذ تئَری 1 -هذاخالت پزعتبری وَدوبى ٍ ًَجَاًبى

 (12والط ) آلبی دوتز ثٌْبم خبلذی

 ٍاحذ تئَری 1 -اختالت عبلوٌذاى ٍ هزالجتْبی رٍاى پزعتبری 

 (12والط )- وتیآلبی هحوَد رح

 ٍاحذ تئَری 1 -هذاخالت رٍاى پزعتبری خبًَادُ سه شنبه 

 (12والط ) -ّفتِ اٍل(8آلبی دوتز اهیز جاللی)

 ٍاحذ 5/0-پزعتبری در اػتیبد 

 (12والط ) -ّفتِ اٍل(5آلبی دوتز اهیز جاللی)

 ٍاحذ 5/0-فَریتْبی رٍاى پزعتبری

 ّفتِ دٍم(5آلبی دوتز ثٌْبم خبلذی)

 شنبه چهار
 ّفتِ اٍل(6هذاخالت پزعتبری گزٍّی)

 وبرآهَسی هذاخالت پزعتبری گزٍّی

 (12والط ) آلبی هحوَد رحوتی

 وبرآهَسی هذاخالت پزعتبری گزٍّی 

 آلبی هحوَد رحوتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                             

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل :  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

     شنبه 

  یکشنبه
 
 

  

 دوشنبه

 ّفتِ اٍل(8) -(1هْبرتْبی ارتجبطی )

  دوتز عبالری–آهبر پیؾزفتِ  (12والط ) -دوتز عَعي حیذرپَر

 (8والط ) -جزاحی –ثب داخلی هؾتزن 

 ٍاحذ2 دوتز هْزثبى -سثبى تخصصی

 (11والط )
  

 ّفتِ دٍم(8ٍاحذ) 1 -اطالع رعبًی پشؽىی

 (12والط ) -خبًن دوتز وجَدی

 سه شنبه

 وبرآهَسی

 ّفتِ اٍل( 8ٍاحذتئَری )1-صًتیه

دوتز -ًىبت وبرثزدی اس اختالالت رٍاًی دوتز جلیلیبى

 (11ط )وال -/.ٍاحذ25-وَلیًَذ

 (11والط ) -ّفتِ دٍم(8ٍاحذ)1-رٍػ تحمیك
 عیغتوْبی اطالع رعبًی پشؽىی 

 (11والط ) دوتز وبهزٍاهٌؼ

 رٍؽْبی آهَسؽی چهارشنبه 

 (11والط ) -ٍاحذ 5/1دوتز اؽتزیبى 
 

 

اعتبد هذػَ – ٍاحذ25/1ًىبت وبرثزدی اس اختالالت رٍاًی ؽبیغ در دٍرُ ثبرٍری -   



 
                                     

                                                               

 

 96-97 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل        عَم:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

     شنبه 

 یشی ٍ تغییز رفتبریرالگَّبی ثزًبهِ یکشنبه

 (9والط ) -ٍاحذ(2)-دوتز وجَدی

 خبًن وَلیًَذ -در عیغتوْبی ثْذاؽتی  هذیزیت

 (9والط )-ّفتِ اٍل(8ٍاحذ) 1

 هؾبٍرُ ٍ ارتمبء عالهت جٌغی 

 (12والط )-ّفتِ اٍل(8اٍحذ)-خبًن دوتز وجَدی
 

 دوشنبه

 وبرآهَسی

 دوتز وَلیًَذ-یبئغگی ٍ هؾبٍرُ ثؼذ اس یبئغگی

 (9والط ) ّفتِ اٍل(8-ٍاحذ1)
 

 دوتز وَلیًَذ–هؾبٍرُ تٌظین

 (9والط ) -ّفتِ دٍم(8-/.ٍاحذ5)

 سه شنبه

 هؾبٍرُ ٍ تٌظین خبًَادُ ٍ رٍػ پیؾگیزی اس ثبرداری

 (9والط )چْبر جلغِ( -ّفتِ اٍل8 -/. ٍاحذ5دوتز حیذر پَر)

 هؾبٍرُ در هبهبیی ثؼذ اس اتوبم والط

 (9والط  ) -ٌؼدوتز وبهزٍاه-دوتز حیذر پَر

  چهارشنبه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                              

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل :  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

     شنبه 

     یکشنبه

 دوشنبه

 /.ٍاحذ(75)-دوتز رعتن جاللی-رٍػ تحمیك

 /.ٍاحذ(75)-دوتز ٍیغی-رٍػ تحمیك

 (10والط ) 
 

 ّفتِ دٍم(8پبیؼ للت ٍ ػزٍق ٍ اػصبة )

 (10والط ) -آلبی رضبیی 

دوتز  -ٍاحذ 5/0-تْبی تغىیٌیدرد ٍ هزالج

ّوت پَر)هزالجتْبی پزعتبری در ثخؾْبی 

  ٍالیتعبلي  -ٍیضُ(
 تٌفظ-ٍاحذ 25/0پبیؼ پیؾزفتِ )درد(

 وتز ّوت پَر-ذٍاح /.5

 سه شنبه

والط -هؾتزن ثب اٍرصاًظ-دوتز عبالری-آهبر پیؾزفتِ

(10) 

 

 

والط  - ّفتِ اٍل(8)-آلبی خؾبی-پیًَذ اػضبء 

(10) 

پَعت ٍ -ْبی پزعتبری در ثخؾْبی ٍیضُهزالجت

 ّفتِ اٍل(8/.ٍاحذ)75-چؾن

 عبلي رٍثزٍی هبهبیی -بتًَیخدوتز  
 

-همذهِ ای ثز پزعتبری در هزالجتْبی ٍیضُ

 ّفتِ دٍم(8)-دوتز ٍیغی-/.ٍاحذ75

 (12والط ) 

 چهارشنبه 

خبًن ّفتِ اٍل( 8ٍاحذ)1پبیؼ پیؾزفتِ ػوَهی ٍ ػفًَی 

 (10) والط- هبَّر
   

 دوتز هحوذ فزآًی -ّفتِ دٍم( 8) دارٍؽٌبعی

 دوتز جؼفزی -ثْذاؽت  جبهؼِ -ٍاحذ 25/00 -همذهِ ای ثز پزعتبری هزالجتْبی ٍیضُ-

 دوتز خبلذی -5/0ػبطفی  -ّوبٌّگی ًوبیٌذُ -دوتز رعتن جاللی 25/0اًتمبل ثیوبر  -تبد هذػَاع – 25/0تَاًجخؾی  -اعتبد هذػَ– 25/0تغذیِ  -دوتز خبتًَی– 75/0پَعت ٍ چؾن -دوتز جؼفزی – 5/0هزالجت دّبى  -هزالجتْبی پزعتبری در ثخؾْبی هزالجتْبی ٍیضُ-

 دوتز پبیٌذُ                –هجبحج ػوَهی در پزعتبری پیًَذ اػضب -

دوتز رعتن جاللی –رایبًِ ٍ عیغتوْبی اطالع رعبًی  -



                                                                                                                                                                                                               

 
                                 

                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل        عَم: تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

     شنبه 

     یکشنبه

 دوشنبه

 وـبرآهَسی

 (11والط )-اٍل( ّفت8ِ-/. ٍاحذ 5دوتز ٍیغی)-خَى
 (تزٍهب8پزعتبری هزالجت ّبی ٍیضُ اختصبصی )

 (11والط) –دوتز ّوت پَر -ٍاحذ 5/1

 سه شنبه

 دوتز رعتن جاللی –گَارػ 

 (10والط ) –ّفتِ اٍل( 8 -ٍاحذ75/0)
 

 (10والط ) ّفتِ دٍم(8-/. ٍاحذ5دوتز خبتًَی)-ػفًَی

  (10والط )–ّفتِ اٍل8-/.ٍاحذ25)-آلبی خؾبی-غذد چهارشنبه

 

اعتبد هذػَ –ٍاحذ  25/0ؽىن ٍلگي-                                               ٍاحذ تغذیِ )خبًن دوتز صوذی(             25/0-  

دوتز ّوت پَر-ٍاحذ 25/0-ارتَپذی-جزاحی ػزٍق                                               –ٍاحذ  25/0جزاحی ػوَهی -   

دوتز حیذر پَر-/.ٍاحذ25-سًبى-                                                        ٍاحذ                                 2تخصصی  سثبى-   



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل :  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 برآهَسیـو

هؾتزن ثب تزم اٍل  -ًظزیِ ّب ٍ الگَّبی پزعتبری

 (3والط)-دوتز ػجبعی-عبلوٌذی

 دوتزٍیغی  -اخالق پزعتبری

 (3والط)- ّفتِ اٍل(8هؾتزن ثب تزم اٍل عبلوٌذی )

 دوتز خبتًَی  -اخالق پزعتبری

 (3والط)- /.ع(25-/.ت 5دٍم8ّفتِ) 

 

-دوتز خبتًَی-ٍاحذ(5/1)-رٍػ تحمیك یکشنبه

 (3الط)و

 /.ع(5-/.ت5)–عیغتوْبی اطالع رعبًی پشؽىی 

 (3والط)-دوتز خبتًَی 

 ه دوشنب
 

 دوتز ثخؾی -ٍاحذ 5/1پبتَفیشیَلَصی 

 (3والط )

 دوتز عبالری -آهبر 

 (3والط) ی ٍاٍصاًظهؾتزن ثب گزٍُ هبهبی

 (3والط)پبیؼ ٍضؼیت عالهت ثشرگغبالى 

 آلبی خؾبی دٍم (ّفتِ 8-ٍاحذ1)
 

     سه شنبه

     چهارشنبه 

 

  



 

                                     
                                                                                                                  

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل        عَم:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

     شنبه 

     یکشنبه

 دوشنبه 

 برآهَسیـو

 هذیزیت خذهبت پزعتبری

 هؾتزن ثب عبلوٌذی –دوتز اهیز جاللی  
 

 پذافٌذ غیزػبهل ٍ ًمؼ پزعتبری در آًْب سه شنبه

 (3والط) ّفتِ اٍل(8-ٍاحذ5/0) -دوتز ٍیغی
 

 پزعتبری در اختالالت ٍ ثیوبریْبی هشهي چهارشنبه 

 (3والط)- ٍاحذ(5/1) -دوتز رعتن جاللی

 

 

 

ٍاحذ دوتز اهیز جاللی1 -ثبلیٌیهذیزیت خذهبت پزعتبری در ثخؾْبی -  

دوتز ّوت پَرٍاحذ 5/0-در آًْبی پزعتبرًمؼ هزالجت ّبی تغىیٌی ٍ -  

ًوبیٌذُ ّوبٌّگ وٌٌذ–آلبی خؾبی –ٍاحذ  5/0پزعتبری آًىَلَصی    



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 آهَسی وبر

 ع 5/0-ت 5/1 -ٍاحذ(  2) –دارٍ ؽٌبعی اٍرصاًظ             

 (10والط )-دوتز فخزی-ییدوتز ؽیزٍ               

 -عبلوٌذی-جزاحی هؾتزن ثب داخلی-اخالق پزعتبری

 (10والط )- ّفتِ اٍل(8) دوتز خبتًَی

 

 عبلوٌذی-جزاحی هؾتزن ثب داخلی-اخالق پزعتبری

 (دٍمّفتِ 8)-دوتز خبتًَی

 تًَیدوتز خب-پزعتبری داخلی ٍجزاحی یکشنبه

 (10والط ) -ٍاحذ 1 
 

 دوشنبه
 /.ٍاحذ75-دوتز رعتن جاللی-رٍػ تحمیك
/.ٍاحذ هؾتزن ثب 75-دوتزٍیغی-رٍػ تحمیك

 (8والط ) -هزالجتْبی ٍیضُ

 دوتز عبالری-آهبر

 ییٍ هبهب-هزالجتْبی ٍیضُهؾتزن ثب 

 (8والط)

اًظ ّبی پیؼ صعیغتوْبی اطالع رعبًی عالهت در اٍر

 ّفتِ دٍم( 8)–ٍاحذ  5/0-ًیٍ ثیوبرعتب ثیوبرعتبًی 

 (11والط )-اعتبد هذػَ

  ٍاحذ  1-اپیذ هیَ لَصی فَریت ّب

  (10)والط ّفتِ اٍل(8)-دوتز یحیی علیوی

     سه شنبه

     چهارشنبه 

 
 

 هؾتزن ثب هزالجت ّبی ٍیضُ –دوتز رعتن جاللی –ٍاحذ  1-عیغتن ّبی اطالع رعبًی پشؽىی 

 ٍاحذ  5/0آلبی خبلذی –ٍاحذ  5/0دوتز جؼفزی –َریت ّب ؽٌبعی ٍ رٍاًؾٌبعی در فهؼِ جب

 

  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 98-99 عبل تحصیلی:  ٍلا:  ًیوغبل       عَم:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 آهَسی وبر

 ّبی آعیت پذیز در فَریتْبحَادث عبلوٌذی ًیبسّبی ٍیضُ گزٍُ

 /. ٍاحذ5-دوتز ػجذی
هزالجتْبی ٍیضُ پزعتبری در ثخؾْبی 

 آعیت  گزٍّْبی ًیبسّبی ٍیضُ-(3اٍرصاًظ)

 –/. ٍاحذ 5-پذیز عبلوٌذاى 

 (12والط )-ٍاحذ 5/1 -دوتز ػجذی
 دوتز ػجذی- (2)یضُ پزعتبری در ثخؾْبی اٍرصاًظهزالجتْبی ٍ

 (12والط )-ٍاحذ 5/1

 ّبی آعیت پذیز در فَریتْبحَادث عبلوٌذی ًیبسّبی ٍیضُ گزٍُ یکشنبه

 (12والط )-/. ٍاحذ5-دوتز خبلذی -ػجبعیدوتز 
 

   دوشنبه

    سه شنبه

    چهارشنبه 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل       اٍل:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 آهَسی وبر

 ّب ٍ الگَّبی پزعتبری ٍ وبرثزدآًْب یًِظز

 جزاحی(-)هؾتزن ثب داخلی

 (3والط ) -خبًن دوتز ػجبعی

 ٍ رٍاثط حزفِ ایاخالق پزعتبری

 جزاحی(   -)هؾتزن ثب داخلی

 (3والط ) -رایگبى ٍیغیدوتز آلبی 

 رٍػ تحمیك)هؾتزن ثب رٍاى( یکشنبه

 (9والط ) -آلبی دوتز اهیز جاللی

 بًی پشؽىی)هؾتزن ثب رٍاى(عیغتن اطالع رع

 (9والط ) -آلبی دوتز اهیز جاللی

 آهبر)هؾتزن ثب رٍاى( دوشنبه

 (5والط ) -8-10 -آلبی دوتز ًبدر عبالری

 ثزرعی ٍضؼیت عالهت

 اپیذهیَلَصی عبلوٌذی (10والط ) ّفتِ اٍل( 6)-آلبی خؾبی

 ثزرعی ٍضؼیت عالهت (10والط ) -ّفتِ دٍم( 8)– (هْذی هزادی ًظزی)

 ّفتِ اٍل( 8) -ّفتِ( 2)-آلبی دوتز اهیز جاللی

     سه شنبه

     چهارشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 98-99 عبل تحصیلی:  اٍل:  ًیوغبل      عَم:  تزم
 

 51-58  51-51   51/51-51/51   51/8-51/51  ایام هفته

 شنبه 

 وبر آهَسی
 رٍػ تذریظ ٍ ثزًبهِ ریشی آهَسؽی

 آلبی دوتز اهیز جاللی-هذیزیت پزعتبری ثبلیٌی (11والط ) -ّفتِ دٍم(5آلبی دوتز اهیز جاللی)

 تذریظ ٍ ثزًبهِ ریشی آهَسؽی ّبیرٍػ (11والط )

 ّفتِ اٍل(5آلبی دوتز رعتن جاللی)

 هغبئل هؾىالت اجتوبػی-(3پزعتبری عبلوٌذی) یکشنبه

 خبًن دوتز فزاًه جؼفزی

 عبختبر عیغتن ّبی هزالجتی ٍیضُ عبلوٌذی

 خبًن دوتزفزاًه جؼفزی

 ِ اٍل(ّفت 8) جزاحی –هؾتزن ثب عَم داخلی  –زعتبری ثبلیٌی پهذیزیت   دوشنبه

     سه شنبه

     چهارشنبه 

 

 

 

 

 


