
 
 

 Aگروه  96برنامه کالسی ورودی 

 8/18کل: 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 علوم تشریح اعصاب و حواس ویژه شنبه

 

 فاع مقدسد  علوم تشریح اعصاب و حواس ویژه

 آقای مصطفوی 

 آز علوم تشریح اعصاب و حواس ویژه

 هفته اول(8)بیوشیمی بالینی یکشنبه

 دکتر حائری

 ژنتیک

 دکتر غفرانی

  

 هفته دوم(8)فیزیولوژی ورزش

 خانم راغبیان

فیزیولوژی اعصاب و حواس  دوشنبه

 ویژه

 روانشناسی

 خانم طیبی

  

 دانش خانواده هفته اول(8)ویروس شناسی سه شنبه

 آقای دکتر جمشیدی

  

 هفته دوم(8)4آداب 

 باکتری شناسی چهارشنبه

 دکتر خلیفه قلی

   آزمایشگاه باکتری



 
 

 Bگروه  96برنامه کالسی ورودی 

 8/18کل: 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 ژنتیک شنبه

 دکتر غفرانی

 دفاع مقدس

 آقای مصطفوی 

  

 هفته اول(8)فیزیولوژی ورزش یکشنبه

 خانم راغبیان

   هفته اول(8ویروس شناسی)

 هفته دوم(8بیوشیمی بالینی )

 دکتر حائری

 هفته دوم(8)4آداب 

 روانشناسی دوشنبه

 خانم طیبی

   اعصاب و حواس ویژهفیزیولوژی 

 باکتری شناسی سه شنبه

 دکتر خلیفه قلی

 دانش خانواده آزمایشگاه باکتری

 آقای دکتر جمشیدی

 

  آز علوم تشریح اعصاب و حواس ویژه علوم تشریح اعصاب و حواس ویژه علوم تشریح اعصاب و حواس ویژه چهارشنبه



 
 

 Aگروه  97برنامه کالسی ورودی 

 05/20کل: 

 با هماهنگی استاد ایمنی شناسی و همزمان برگزار می شودتوضیحات: آزمایشگاه ایمنی و تربیت بدنی پسران 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 1زبان تخصصی  فیزیولوژی گردش خون،خون،تنفس شنبه

 دکتر خوش نژاد

 )دختران( 2تربیت بدنی  آزمایشگاه فیزیولوژی

  آزمایشگاه ایمنی شناسی بیوشیمی دیسیپلین علوم تشریح گوارش یکشنبه

 )پسران(2تربیت بدنی 

آزمایشگاه علوم تشریح قلب و  علوم تشریح قلب و تنفس دوشنبه

 تنفس

  

 آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین آزمایشگاه تشریح گوارش ایمنی شناسی هفته اول( 9فیزیولوژی قلب و تنفس) سه شنبه

 هفته دوم( 7) 2آداب 

 اصول اپیدمیولوژی چهارشنبه

 دکتر واحدیان

 1اندیشه 

 آقای ملک زاده

  



 
 

 Bگروه  97برنامه کالسی ورودی 

 05/20کل: 

 توضیحات: آزمایشگاه ایمنی و تربیت بدنی پسران با هماهنگی استاد ایمنی شناسی و همزمان برگزار می شود

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 )دختران( 2تربیت بدنی  آزمایشگاه فیزیولوژی فیزیولوژی گردش خون،خون،تنفس ایمنی شناسی شنبه

  آزمایشگاه ایمنی شناسی گوارشعلوم تشریح  هفته اول( 9فیزیولوژی قلب و تنفس) یکشنبه

 )پسران(2تربیت بدنی  هفته دوم( 7) 2آداب 

   علوم تشریح قلب و تنفس آزمایشگاه علوم تشریح قلب و تنفس دوشنبه

 1زبان تخصصی  بیوشیمی دیسیپلین سه شنبه

 دکتر خوش نژاد

 آزمایشگاه تشریح گوارش آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین

 1اندیشه  چهارشنبه

 آقای ملک زاده

 اصول اپیدمیولوژی

 دکتر واحدیان

  


