فرم شماره 2

برنامه آموزشي هفتگي گروه علوم تشریحي و بیولوژی سلولي در نیمسال اول سال 96-97
ساعات
ايام هفته

10-12

8-10

12-14

14-16

16-18

شنبه

آناتومی سر و گردن  2پزشکیD.j -D.n

کارورزی (فوق لیسانس علوم تشريحی) D.s

بافت ( 2عملی)D.t

سرو گردن  1عملی

سرو گردن  1عملی

جنین شناسی عمومی کارشناسی ارشد D.f

جنین شناسی پزشکی D.f- D.j

سر و گردن  2عملی( 2گروه)

سر و گردن 2عملی(2گروه)

سر و گردن 2عملی(2گروه)

بافت ( 2عملی)D.t

آناتومی تنه ( 2پزشکی)D.r

سرو گردن  1عملی

سر و گردن عملی( 2گروه)

هیستوشیمی( D.e) Ph.D
آناتومی اندام نظری (پزشکی و ارشد) D.s
بافت نظری( 1پزشکی)D.m
تشریح  1و بافت عملی دندان

يکشنبه

آناتومی بالینی و جراحی نظری (D.h )PhD

بافت شناسی ( 2پزشکی (D.e

اندام (عملی)D.m

نوروآناتومی عملی پزشکیD.mp

اندام عملی

آناتومی داروسازی D.s

نوروآناتومی نظری (پزشکی) D.h

نوروآناتومی عملی

اندام عملی

نوروآناتومی عملی

بافت عملی علوم ازمايشگاهیD.sb

نوروآناتومی(ارشد فیزيولوژی وعلوم تشريحی)D.f

بافت عملی

سمینار(ارشدعلوم تشريحی )D.j

بافت دندان عملی

بافت عمومی نظری (ارشدعلوم تشريحی) D.r
بافت شناسی پیشرفته D.e -)Ph.D( 1

بافت  1عملی

سر و گردن عملی
تنه  2عملیD.r

سر و گردن عملی( 2گروه)

سر و گردن  2عملی

بافت  2عملیD.t

تنه  2عملی

تنه  2عملیD.r

دوشنبه

آناتومی اندام ها فیزیوتراپیD.s

بافت  2عملیD.t

آناتومی جمجمه و اعصاب پیراپزشکیD.mp

جنین شناسی پزشکیD.f- D.j

گفتار درمانیD.m

آناتومی اندام نظری (پزشکی و ارشد)D.s

سر و گردن دندان عملی( 2گروه)

کارورزی (فوق لیسانس علوم تشریحی) D.s

تنه  2عملیD.r

تنه  2عملی( 2گروه)

بافت نظری( 1پزشکی)D.m
علوم تشريح 1دندان (نظری) D.r

سه شنبه

آناتومی سر و گردن( 1پزشکی)D.j

بافت شناسی ( 2پزشکی) D.e

علوم آزمايشگاهی عملی D.mp

آناتومی داروسازی D.s

کارورزی (فوق لیسانس علوم تشریحی) D.e

آناتومی فناوری D.m

آناتومی تنه  1عملی(پزشکی) D.mp

آناتومی علوم آزمایشگاهی پیراپزشکی D.mp

تشریح سر و گردن ( 2نظری) دندانپزشکیD.sh

اندام (عملی)D.m

آناتومی تنه ( 1پزشکی)D.h

بافت  1عملی ( 2گروه)

نوروآناتومی دندان D.sh

بافت دندان عملی

آناتومی رادیولوژی D.m
نوروآناتومی عملی
تشریح دندان عملی
آناتومی سطحی( D.n-D.j.)Ph.D
بیولوژی سلولی( کارشناسی ارشد)D.f
بافت عملی علوم ازمايشگاهیD.sb

علوم تشريح 1دندان (نظری) D.r
آناتومی فیزیک پزشکیD.sh

تنه 1عملی (پزشکی) ( 4گروه)

تنه 1عملی (پزشکی) (3گروه)

بیولوژی سلولی و مولکولی D.f – PhD
تشریح سر و گردن(ارشد)D.j
تشریح سر و گردن(پزشکی)D.j
آناتومی(ارشد فیزیولوژی)D.s

چهارشنبه

آناتومی پرستاری (دانشکده پرستاری)D.mp
تشریح مامائیD.m
بافت ( 2عملی)D.t
سر و گردن دندان عملی( 2گروه)

تشريح سر و گردن(ارشد)D.j

نوروآناتومی عملی دندانپزشکی( 2گروه)

آناتومی تنه ( 2پزشکی)D.r

بافت ( 2عملی)D.t

تکنیک های پیشرفته میکروآناتومی(  Ph.Dعلوم
تشريحی ) D.e

بافت داروسازی D.m
علوم تشريح 1دندان (نظری) D.r

تشريح سر و گردن(عملی)(ارشدعلوم تشريحی) D.j
بافت مامائی D.t
نوروآناتومی نظری (پزشکی) D.h

تشریح  1دندان عملی

علوم تشريح 1دندان (نظری) D.r

تشريح جسد(ارشد علوم تشريحی) D.s

تشريح جسد(ارشد علوم تشريحی) D.s

آناتومی داروسازی عملی

عملی اندام فیزيوتراپی

آناتومی بینايی سنجی عملی

تشريح سر و گردن ( 2نظری)(دندانپزشکی)D.sh

پنج شنبه

تکنینک های میکروآناتومی(ارشد)D.e
اندام فیزيوتراپی عملی
بافت فیزيوتاپی عملی
تشريح اتاق عمل D.m
بافت عمومی عملیD.r

عملی اندام فیزيوتراپی D.s

نوروآناتومی عملی دندانپزشکی( 2گروه)

