رشته

برنامه هفتگي

بیوشیمی بالینی ورودي  98مقطع كارشناسي ارشد نيمسال دوم سالتحصيلي 98-99

شروع ترم  98/11/19پايان ترم  99/3/29شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات  99/4/18روزهای سه شنبه تا پنجشنبه
نام درس

بيوشيمي هورمونها
و تومورماركرها
آنزيم شناسي
سيستمهاي
اطالع رساني پزشکي
بيوشيمي پيشرفته بافتها

روز تشکیل

ساعات تشکیل

کالس

سه شنبه

8-10

اطاق دانشجويان

سه شنبه

4-6

اطاق دانشجويان

چهارشنبه

4-6

پنجشنبه

10-12

استاد  /اساتید

نام درس

دكتر ماذني

بيوشيمي و

دكتر علي پناه مقدم

تشخيص مولکولي

دكتر مهدوي فرد

كالس
كامپيوتر

مجتبي اماني

اطاق

دكتر ماذني

دانشجويان

دكتر مهدوي فرد

برنامه هفتگي

بيوشيمي باليني

چهارشنبه

8-12

بيوشيمي تغذيه

پنجشنبه

8-10

دانشجويان

حسيني اصل

اطاق دانشجويان

دكتر علي پناه مقدم
دكتر رضاقليزاده
دكتر مهدوي فرد

* امتحانات با هماهنگي اساتيد و دانشجويان محترم و طبق تقويم دانشگاهي برگزار خواهد شد.
رشته

سه شنبه

10-12

اطاق

دكتر
دكتر فضائيلي

دكتر فضائيلي
دكتر

روز تشکیل

ساعات تشکیل

کالس

استاد  /اساتید

اطاق

دكتر

دانشجويان

نعمتي

شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات 99/4/18

میکروبشناسی ورودي  98مقطع كارشناسي ارشد نيمسال دوم سالتحصيلي 98-99

شروع ترم  98/11/19پايان ترم  99/3/29شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات  99/4/18روزهای سه شنبه تا پنجشنبه
نام درس
ايمني شناسي با گرايش بيماريهاي
عفوني تئوري و عملي

باكتري شناسي سيستماتيک ()1
باكتري شناسي عملي

روز تشکیل

ساعات تشکیل

سه شنبه

2-6

چهارشنبه

2-4

کالس
اطاق دانشجويان
آزمايشگاه ايمنولوژي

اطاق دانشجويان

با هماهنگي استاد

آزمايشگاه

و دانشجويان محترم

ميکروبيولوژي

استاد  /اساتید

دكتر صفرزاده
دكتر ارزنلو

نام درس

روش تحقيق
در علوم پزشکي

روز تشکیل

ساعات تشکیل

چهارشنبه

10-12

کالس

مركز تحقيقات
گوارش و كبد

ويروس شناسي

با هماهنگي اساتيد

اطاق دانشجويان

پزشکي تئوري و عملي

و دانشجويان محترم

آزمايشگاه ميکروبيولوژي

دكتر پيري

* امتحانات با هماهنگي اساتيد و دانشجويان محترم و طبق تقويم دانشگاهي برگزار خواهد شد.

شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات 99/4/18

اداره آموزش دانشکده پزشکی 1398/9/12

استاد  /اساتید

دكتر پورفرضي
-

برنامه هفتگي

فیزيولوژی ورودي  98مقطع كارشناسي ارشد نيمسال دوم سالتحصيلي 98-99

رشته

شروع ترم  98/11/19پايان ترم  99/3/29شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات 99/4/18
نام درس

سيستمهاي
اطالع رساني پزشکي
نوروآناتومي
فيزيولوژي سلول

روز تشکیل

ساعات تشکیل

شنبه

10-12

دوشنبه

8-10

با هماهنگي اساتيد
و دانشجويان محترم

کالس

استاد  /اساتید

كالس

مهندس

كامپيوتر

محمدنيا

اطاق دانشجويان

دكتر سقا

اطاق دانشجويان

رشته

برنامه هفتگي

نام درس

روز تشکیل

ساعات تشکیل

فارماكولوژي

يکشنبه

10-12

دوشنبه

10-12

آمار حياتي
و روش تحقيق

دكتر محمد اماني

فيزيولوژي قلب

دكتر ميالن

و گردش خون

* امتحانات با هماهنگي اساتيد و دانشجويان محترم و طبق تقويم دانشگاهي برگزار خواهد شد.

روزهای شنبه تا دوشنبه

با هماهنگي استاد و دانشجويان محترم

يکشنبه

شروع امتحانات 99/3/31

8-10

کالس

استاد  /اساتید

اطاق

دكتر

دانشجويان

پرهام محمدي

مركز تحقيقات
گوارش و كبد

دكتر پورفرضي

اطاق

دكتر پناهپور

دانشجويان

دكتر عابدي

پايان امتحانات 99/4/18

فیزيولوژی ورودي  97مقطع كارشناسي ارشد نيمسال دوم سالتحصيلي 98-99

شروع ترم  98/11/19پايان ترم  99/3/29شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات 99/4/18
نام درس

روز تشکیل

ساعات تشکیل

کالس

استاد  /اساتید

نام درس

فيزيولوژي تنفس

شنبه

8-10

اطاق دانشجويان

دكتر عابدي

فيزيولوژي غدد درون ريز

* امتحانات با هماهنگي اساتيد و دانشجويان محترم و طبق تقويم دانشگاهي برگزار خواهد شد.

روز تشکیل

ساعات تشکیل

اطاق

دكتر پناهپور

دانشجويان

دكتر عابدي

با هماهنگي استاد و دانشجويان محترم

يکشنبه

شروع امتحانات 99/3/31

اداره آموزش دانشکده پزشکی 1398/9/12

کالس

استاد  /اساتید

8-10

پايان امتحانات 99/4/18

برنامه هفتگي

رشته

علوم تشريحی ورودي  98مقطع كارشناسي ارشد نيمسال دوم سالتحصيلي 98-99

شروع ترم  98/11/19پايان ترم  99/3/29شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات 99/4/18
نام درس

بافت شناسي
اختصاصي
جنين شناسي عمومي

روز تشکیل

ساعات تشکیل

کالس

شنبه

10-12

اطاق دانشجويان

يکشنبه

10-12

اطاق دانشجويان

استاد  /اساتید

دكتر نجف زاده
دكتر سليم نژاد
دكتر گلمحمدي
دكتر سقا

روزهای شنبه تا دوشنبه

نام درس

روز تشکیل

ساعات تشکیل

کالس

تشريح سر و گردن

يکشنبه

8-10

اطاق دانشجويان

تشريح اندامها

دوشنبه

10-12

اطاق دانشجويان

استاد  /اساتید
دكتر نجف زاده
دكتر نياپور
دكتر گلمحمدي

* امتحانات با هماهنگي اساتيد و دانشجويان محترم و طبق تقويم دانشگاهي برگزار خواهد شد.

دكتر گلمحمدي
دكتر نجف زاده

شروع امتحانات  99/3/31پايان امتحانات 99/4/18

زمان انتخاب واحد اينترنتی برای تمامی دانشجويان گرامی کارشناسی ارشد  12 :لغايت  16بهمن ماه 1398
 حتی برای واحد درسی پايان نامه نیز انتخاب واحد اينترنتی الزامی میباشد.
 توجه  :عدم انتخاب واحد اينترنتی در موعد مقرر بمنزله ترک تحصیل خواهد بود .و عواقب آن با دانشجوی محترم مربوطه میباشد.

اداره آموزش دانشکده پزشکی 1398/9/12

