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  0انگل نظری گروه 

  ابن سینا، شهید باهنر 

  0انگل نظری گروه 

  ابن سینا، شهید باهنر 

        

 ،1بلوک قلب   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 دندان پزشکی

B3پیراپزشکی 

 ،1بلوک قلب 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی ندندا

B3پیراپزشکی 

  ،1بلوک قلب  

 دندان-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی

B3پیراپزشکی 

 

 خانمها  0اندیشه اسالمی  

B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی   

 

  آقایان  0اندیشه اسالمی  

A0 پیراپزشکی   

  یانآقا  0اندیشه اسالمی

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی 

A0 پیراپزشکی   

 

 تناسلی-بلوک ادراری    

C0پیراپزشکی 

 تناسلی-بلوک ادراری

C0پیراپزشکی 

  تناسلی-عملی بلوک ادراری 

 

 دندانپزشکی، 0فیزیولوژی   

داروسازی، بلوک  0فیزیولوژی 

 )فیزیولوژی سلول( 3مقدمات 

B1پیراپزشکی 

 ندانپزشکی،د 0فیزیولوژی 

داروسازی، بلوک  0فیزیولوژی 

 )فیزیولوژی سلول( 3مقدمات 

B1پیراپزشکی 

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

  B1 پیراپزشکی

 

علوم تشریح اعصاب نظری       

B6پیراپزشکی 

علوم تشریح اعصاب نظری     

B6پیراپزشکی 

دانش خانواده و جمعیت خانم  علوم تشریح اعصاب عملی 

 ها

B6 اپزشکیپیر  

علوم تشریح سیستم حواس   

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس 

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس  

 ویژه عملی

 



 

 

 ها  خانم 0گروه   0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 

 

 فارسی

B یپیراپزشک  

 

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه
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    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

  0میکروب نظری گروه 

 هید صفاریپزشکی، ش  

   

 1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی    

  1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی   

   

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

   

  0انگل نظری گروه   

  ابن سینا، شهید باهنر 

  0انگل نظری گروه 

   ابن سینا، شهید باهنر

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

   

 بلوک گوارش  

C0پیراپزشکی 

 بلوک گوارش

C0پیراپزشکی 

  عملی بلوک گوارش 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی، 

-داروسازی 1یولوژی فیز

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 



بلوک اسکلتی محوری )سر و   

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

 فارسی 

A0پیراپزشکی 

 

 هاخانم 1اندیشه اسالمی  

 Bپیراپزشکی  

 خانمها  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 1اندیشه اسالمی 

 Bپیراپزشکی  

 آقایان  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

دانش خانواده و جمعیت خانم  

 ها

B6 کیپیراپزش  

دانش خانواده و جمعیت خانم 

 ها

B6پیراپزشکی 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 
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 0زبان تخصصی 

 A1 پیراپزشکی

 0زبان تخصصی 

 A1 پیراپزشکی

 0زبان تخصصی  

 A1 پیراپزشکی

 

   0میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید صفاری 

    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

     1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی

    1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی 

   

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

 فارسی  

 A0 پیراپزشکی

 

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

عملی بلوک اسکلتی محوری  

 1و  0)سر و گردن( گروه های 

عملی بلوک اسکلتی محوری 

 4و  3)سر و گردن( گروه های 



علوم تشریح   -بلوک تنفس   

 دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

علوم تشریح   -بلوک تنفس 

 دستگاه تنفس

 B1 پیراپزشکی

علوم   -عملی بلوک تنفس 

 تشریح دستگاه تنفس عملی  

 

 خانم ها انقالب اسالمی  

         B پیراپزشکی

 خانم ها  انقالب اسالمی

 B پیراپزشکی

 خانم ها انقالب اسالمی 

 B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی 

 B3 پیراپزشکی

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

  ابن سینا، شهید باهنر 

 1مقدمات علوم پایه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

 دندانپزشکی، 0فیزیولوژی   

داروسازی، بلوک  0فیزیولوژی 

 )فیزیولوژی سلول( 3مقدمات 

 B4 پیراپزشکی

 دندانپزشکی، 0فیزیولوژی 

داروسازی، بلوک  0فیزیولوژی 

 )فیزیولوژی سلول( 3مقدمات 

 B4 پیراپزشکی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

فیزیولوژی غدد پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

فیزیولوژی غدد پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

   

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

    خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی  خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   



 سالن تربیت بدنی دانشگاه سالن تربیت بدنی دانشگاه

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

    Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 
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 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی   

 وژیایمونول

شهید آذریان پیراپزشکی  

   

 -مقدمات علوم تشریح نظری   

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح نظری 

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -عملی  مقدمات علوم تشریح 

 3مقدمات علوم پایه 

 )آزمایشگاه بافت شناسی( 

 4و  3مقدمات علوم پایه 

 )جنین شناسی(

 

 B4 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و   

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی 

علوم تشریح دستگاه قلب و 

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و  

عملی بلوک قلب  –وق عملی عر

0  

 

  تفسیر موضوعی قرآن  

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

  تفسیر موضوعی قرآن  

 آقایان

 Bپیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

 B پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 آقایان

B  پیراپزشکی  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

B پیراپزشکی   



 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1علوم پایه  مقدمات

 ابن سینا، شهید باهنر  

       

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 
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 1زبان تخصصی 

 شهید وفاییپزشکی،     

 1زبان تخصصی 

 پزشکی، شهید وفایی    

 1زبان تخصصی  

 پزشکی، شهید وفایی    

 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی   

 بلوک اندام ها –نظری 

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح اسکلتی 

بلوک اندام  –عضالنی نظری 

 ها

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح 

اسکلتی 

عضالنی عملی 

ها  بلوک اندام –

 عملی 

 3تا  0گروههای 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 بلوک اندام ها عملی  –عملی 

 6تا  4گروههای 

 

 خانمها تاریخ امامت خانمها تاریخ امامت  خانمها تفسیر موضوعی قرآن خانمها تفسیر موضوعی قرآن  



B1 B1 پیراپزشکی پیراپزشکی         B پیراپزشکی       B پیراپزشکی 

 آقایان موضوعی قرآنتفسیر   

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  تفسیر موضوعی قرآن

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت 

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 ایمونولوژی عملی  

 گروه ایمونولوژی

 ایمونولوژی عملی

 گروه ایمونولوژی

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

شناسی انگل گروه   

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 
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  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر 

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

   

 ،1قلب بلوک   

 داروسازی 0فیزیولوژی 

 B3 پیراپزشکی

 ،1بلوک قلب 

 داروسازی 0فیزیولوژی 

 B3 پیراپزشکی

 ،1بلوک قلب  

 داروسازی 0فیزیولوژی 

 B3 پیراپزشکی

 

 خانمها  0اندیشه اسالمی  

B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی   

 

  آقایان  0ندیشه اسالمیا  

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی 

A0 پیراپزشکی   

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی  گروه  

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B1 پیراپزشکی

 

  1ویروس شناسی گروه   0گروه  ویروس شناسی   



 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد ژادابن سینا، شهیدهاشمی ن

تناسلی، -بلوک ادراری   

 داروسازی 1فیزیولوژی 

 B1 پیراپزشکی

تناسلی، -بلوک ادراری

 داروسازی 1فیزیولوژی 

 B1 پیراپزشکی

  تناسلی-عملی بلوک ادراری 

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی   

 C1 پیراپزشکی

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی 

 C1 شکیپیراپز

 فارسی 

 Bپیراپزشکی      

 

علوم تشریح اعصاب نظری       

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح اعصاب نظری     

 B6 پیراپزشکی

دانش خانواده و جمعیت خانم  علوم تشریح اعصاب عملی 

 ها

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح سیستم حواس   

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس 

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس  

 ویژه عملی

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی 

 دانشگاه سالن تربیت بدنی

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

   0میکروب نظری گروه  31/4/98 یک شنبه

 پزشکی، شهید صفاری 

    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

     1روه میکروب نظری گ  

 پزشکی، شهید وفایی

     1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی

   

    ایمونولوژی ایمونولوژی  



شهید آذریان پیراپزشکی  شهید آذریان پیراپزشکی   

  0انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید باهنر  

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

   

  1انگل نظری گروه   

 ن سینا، شهید بهشتیاب

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

 بلوک گوارش  

 C0 پیراپزشکی

 بلوک گوارش

 C0 پیراپزشکی

  عملی بلوک گوارش 

 خانمها 1اندیشه اسالمی  

 Bپیراپزشکی  

 خانمها  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 1میاندیشه اسال 

 Bپیراپزشکی  

 آقایان  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

دانش خانواده و جمعیت خانم  

 ها

B6پیراپزشکی 

دانش خانواده و جمعیت خانم 

 ها

B6پیراپزشکی 

 0 گروه ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

   

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

انشجویان گردن(نظری د

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

 فارسی 

A0پیراپزشکی 

 



   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

 0زبان تخصصی  30/4/98 دوشنبه

 A1 یراپزشکیپ

 0زبان تخصصی 

 A1 پیراپزشکی

 0زبان تخصصی  

 A1 پیراپزشکی

 

   0میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید صفاری 

    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

     1میکروب نظری گروه   

 شهید وفایی پزشکی،

    1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی 

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

   

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

 دن(گر

 A0 پیراپزشکی

عملی بلوک اسکلتی محوری  

 1و  0)سر و گردن( گروه های 

عملی بلوک اسکلتی محوری 

 4و  3)سر و گردن( گروه های 

علوم تشریح    -بلوک تنفس   

 دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

علوم تشریح    -بلوک تنفس 

  دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

علوم   -عملی بلوک تنفس 

 شریح دستگاه تنفس عملی  ت

 

 خانم ها انقالب اسالمی  

         B پیراپزشکی

 خانم ها  انقالب اسالمی

 B پیراپزشکی

 خانم ها انقالب اسالمی 

 B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  ب اسالمیانقال 

 B3 پیراپزشکی

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   



 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 د باهنر  ابن سینا، شهی

 1مقدمات علوم پایه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

فیزیولوژی غدد پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

فیزیولوژی غدد پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

 فارسی 

 A0 پیراپزشکی    

 

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 یت بدنی دانشگاهسالن ترب

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

 ایمونولوژی 0/3/98 سه شنبه

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

   



 -مقدمات علوم تشریح نظری   

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 - مقدمات علوم تشریح نظری

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح عملی  

 3مقدمات علوم پایه 

 )آزمایشگاه بافت شناسی( 

 4و  3مقدمات علوم پایه 

 )جنین شناسی(

 

 B4 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و   

    0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 راپزشکیپی 

علوم تشریح دستگاه قلب و 

    0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و  

عملی بلوک قلب  –عروق عملی 

0  

 

  تفسیر موضوعی قرآن  

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

  تفسیر موضوعی قرآن  

 آقایان

 Bپیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

 B پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 آقایان

B  پیراپزشکی  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

B پیراپزشکی   

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1مقدمات علوم پایه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 



01.3-00 

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 انآقای 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

 1زبان تخصصی  1/3/98 چهار شنبه

 پزشکی، شهید وفایی    

 1ن تخصصی زبا

 پزشکی، شهید وفایی    

 1زبان تخصصی  

 پزشکی، شهید وفایی    

 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی   

 بلوک اندام ها –نظری 

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح اسکلتی 

بلوک اندام  –عضالنی نظری 

 ها

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح 

اسکلتی 

عضالنی عملی 

بلوک اندام ها  –

 عملی 

 3تا  0های گروه

علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 بلوک اندام ها عملی  –عملی 

 6تا  4گروههای 

 

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن  

 B1 پیراپزشکی

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن

B1 پیراپزشکی   

 خانمها تاریخ امامت 

       B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 ایانآق تفسیر موضوعی قرآن  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  تفسیر موضوعی قرآن

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت 

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

 ایمونولوژی عملی  

 گروه ایمونولوژی

 ولوژی عملیایمون

 گروه ایمونولوژی

   



   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

  0انگل نظری گروه  3/3/98 شنبه

 ابن سینا، شهید باهنر  

  0گل نظری گروه ان

 ابن سینا، شهید باهنر  

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

   

 ،1بلوک قلب   

 داروسازی 0فیزیولوژی 

 B3 پیراپزشکی

 ،1بلوک قلب 

 داروسازی 0فیزیولوژی 

 B3 پیراپزشکی

 ،1بلوک قلب  

 داروسازی 0فیزیولوژی 

 B3 یراپزشکیپ

 

 خانمها  0اندیشه اسالمی  

B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی   

 

  آقایان  0اندیشه اسالمی  

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی 

A0 پیراپزشکی   

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B1 پیراپزشکی

 

 

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

تناسلی، -بلوک ادراری   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B1 پیراپزشکی

تناسلی، -وک ادراریبل

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B1 پیراپزشکی

  تناسلی-عملی بلوک ادراری 



 دندانپزشکی 0فیزیولوژی   

 C1 پیراپزشکی

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی 

 C1 پیراپزشکی

 فارسی 

 B  پیراپزشکی   

 

علوم تشریح اعصاب نظری       

 B6 پیراپزشکی

 علوم تشریح اعصاب نظری    

 B6 پیراپزشکی

دانش خانواده و جمعیت خانم  علوم تشریح اعصاب عملی 

 ها

B6پیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس   

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس 

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس  

 ویژه عملی

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 هسالن تربیت بدنی دانشگا

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

   0 میکروب نظری گروه 6/3/98 یک شنبه

 پزشکی، شهید صفاری

   0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

    1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی

    1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی

   

 ایمونولوژی  

یانشهید آذر پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

   

  0انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید باهنر  

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

   

  دانش خانواده و جمعیت آقایان   1انگل نظری گروه   1انگل نظری گروه   



 B4 پیراپزشکی ابن سینا، شهید بهشتی ابن سینا، شهید بهشتی

 لوک گوارشب  

 C0 پیراپزشکی

 بلوک گوارش

 C0 پیراپزشکی

  عملی بلوک گوارش 

 خانمها 1اندیشه اسالمی  

 Bپیراپزشکی  

 خانمها  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 1اندیشه اسالمی 

 Bپیراپزشکی  

 آقایان  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 0تربیت بدنی   

 گاهسالن تربیت بدنی دانش

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

دانش خانواده و جمعیت خانم  

 ها

B6پیراپزشکی 

 دانش خانواده و جمعیت خانم ها

B6پیراپزشکی 

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی،   

-داروسازی 1ولوژی فیزی

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

   

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

 فارسی 

A0 زشکیپیراپ  

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 انگل شناسی  گروه 

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

  0زبان تخصصی   0زبان تخصصی  0زبان تخصصی  3/3/98 دو شنبه



 A1 پیراپزشکی A1 پیراپزشکی A1 پیراپزشکی

   0میکروب نظری گروه   

 صفاریپزشکی، شهید  

    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

    1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی 

    1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی

   

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

 فارسی    

 A0 پیراپزشکی

 

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

عملی بلوک اسکلتی محوری  

 1و  0)سر و گردن( گروه های 

عملی بلوک اسکلتی محوری 

 4و  3)سر و گردن( گروه های 

 0وژی بلوک تنفس، فیزیول  

داروسازی،  علوم تشریح 

 دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

 0بلوک تنفس، فیزیولوژی 

داروسازی،  علوم تشریح 

 دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

  عملی بلوک تنفس 

 خانم ها انقالب اسالمی  

         B پیراپزشکی

 خانم ها  انقالب اسالمی

 B پیراپزشکی

 خانم ها انقالب اسالمی 

 B اپزشکیپیر

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی 

 B3 پیراپزشکی

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 بن سینا، شهیدهاشمی نژادا

 

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1مقدمات علوم پایه 

 ابن سینا، شهید باهنر  



فیزیولوژی غدد پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

غدد پزشکی،  فیزیولوژی

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

   

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی   

 B4 پیراپزشکی

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی 

 B4 پیراپزشکی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

Parasitology 
Lab for 
Pharmacy 
Students  

گروه انگل 

 شناسی

Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

    ایمونولوژی ایمونولوژی 8/3/98 سه شنبه



 شهید آذریان پیراپزشکی  شهید آذریان پیراپزشکی 

 -مقدمات علوم تشریح نظری   

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح نظری 

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح عملی  

 3مقدمات علوم پایه 

 )آزمایشگاه بافت شناسی( 

 4و  3مقدمات علوم پایه 

 )جنین شناسی(

 

 B4 پیراپزشکی

قلب و  علوم تشریح دستگاه  

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی 

علوم تشریح دستگاه قلب و 

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و  

عملی بلوک قلب  –عروق عملی 

0  

 

  تفسیر موضوعی قرآن  

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

رهنگ و تمدن اسالم و ایرانف   

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

  تفسیر موضوعی قرآن  

 آقایان

 Bپیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

 B پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 آقایان

B  پیراپزشکی  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

B پیراپزشکی   

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1مقدمات علوم پایه 

 باهنر   ابن سینا، شهید

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   



 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

 آقایان 0تربیت بدنی   

 بیت بدنی دانشگاهسالن تر

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

 1تخصصی  زبان 9/3/98 چهار شنبه

 پزشکی، شهید وفایی

 1زبان تخصصی 

 پزشکی، شهید وفایی

 1زبان تخصصی  

 پزشکی، شهید وفایی

 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی   

 بلوک اندام ها –نظری 

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح اسکلتی 

بلوک اندام  –عضالنی نظری 

 ها

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح 

اسکلتی 

عضالنی عملی 

وک اندام ها بل –

 عملی 

 3تا  0گروههای 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 بلوک اندام ها عملی  –عملی 

 6تا  4گروههای 

 

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن  

 B1 پیراپزشکی

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن

B1 پیراپزشکی   

 خانمها تاریخ امامت 

       B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان تفسیر موضوعی قرآن  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  تفسیر موضوعی قرآن

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت 

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 0گروه  ویروس شناسی   

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 1ویروس شناسی گروه  

 ابن سینا، شهیدهاشمی نژاد

 



 ایمونولوژی عملی  

 گروه ایمونولوژی

 ایمونولوژی عملی

 گروه ایمونولوژی

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

  0انگل نظری گروه  01/3/98 شنبه

 ابن سینا، شهید باهنر  

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر 

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

   

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب   

 داروسازی

 B3 پیراپزشکی

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب 

 داروسازی

 B3 پیراپزشکی

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب  

 داروسازی

 B3 پیراپزشکی

 

 خانمها  0اندیشه اسالمی  

B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی   

 

  آقایان  0اندیشه اسالمی  

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی 

A0 پیراپزشکی   

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

   

 

 تناسلی-بلوک ادراری   

 C0 پیراپزشکی

 تناسلی-بلوک ادراری

 C0 پیراپزشکی

  تناسلی-عملی بلوک ادراری 

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی   

 C1 پیراپزشکی

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی 

 C1 پیراپزشکی

 فارسی  

 B  پیراپزشکی    

 



علوم تشریح اعصاب نظری       

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح اعصاب نظری     

 B6 پیراپزشکی

دانش خانواده و جمعیت خانم  علوم تشریح اعصاب عملی 

 ها

B6پیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس   

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس 

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

ریح سیستم حواس علوم تش 

 ویژه عملی

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B1 پیراپزشکی

 

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 نم هاخا 1گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

03/3/9 یک شنبه

8 

   0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری 

   0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری 

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

   1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی  

   1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی  

   

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

   

  0انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید باهنر  

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر 

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 



 1بلوک گوارش، فیزیولوژی   

 داروسازی

C0پیراپزشکی 

 1بلوک گوارش، فیزیولوژی 

 داروسازی

C0پیراپزشکی 

  عملی بلوک گوارش 

 خانمها 1اندیشه اسالمی  

 Bپیراپزشکی  

 خانمها  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 1اندیشه اسالمی 

 Bپیراپزشکی  

 آقایان  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

دانش خانواده و جمعیت خانم  

 ها

B6پیراپزشکی 

دانش خانواده و جمعیت خانم 

 ها

B6پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

   

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

اسکلتی محوری )سر و  بلوک

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

 فارسی 

A0پیراپزشکی 

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

 0زبان تخصصی  04/3/98 دو شنبه

 A1 پیراپزشکی

 0زبان تخصصی 

 A1 زشکیپیراپ

 0زبان تخصصی  

 A1 پیراپزشکی

 



    0میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید صفاری

   0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری 

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

    1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی 

     1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی

   

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

 فارسی    

 A0 پیراپزشکی

 

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

عملی بلوک اسکلتی محوری  

 1و  0)سر و گردن( گروه های 

عملی بلوک اسکلتی محوری 

 4و  3)سر و گردن( گروه های 

 0بلوک تنفس، فیزیولوژی   

داروسازی،  علوم تشریح 

 دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

 0بلوک تنفس، فیزیولوژی 

داروسازی،  علوم تشریح 

 دستگاه تنفس نظری

 B1 پیراپزشکی

  عملی بلوک تنفس 

 خانم ها انقالب اسالمی  

         B کیپیراپزش

 خانم ها  انقالب اسالمی

 B پیراپزشکی

 خانم ها انقالب اسالمی 

 B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی 

 B3 پیراپزشکی

 آقایان تاریخ امامت

B3 زشکیپیراپ   

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1مقدمات علوم پایه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 اکتری شناسیگروه ب

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 



فیزیولوژی غدد پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

فیزیولوژی غدد پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

   

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3روه گ

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

خانم ها   0گروه   0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 0گروه  1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

 خانم ها  1گروه  0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 خانم ها 1گروه  1تربیت بدنی 

 نشگاهسالن تربیت بدنی دا

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه  

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

 ایمونولوژی 03/3/98 سه شنبه

 شهید آذریان پیراپزشکی 

 ایمونولوژی

 آذریان شهید پیراپزشکی 

   

 -مقدمات علوم تشریح نظری   

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح نظری 

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح عملی  

 3م پایه مقدمات علو

 )آزمایشگاه بافت شناسی( 

 4و  3مقدمات علوم پایه 

 )جنین شناسی(

 

 B4 پیراپزشکی



علوم تشریح دستگاه قلب و   

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی 

علوم تشریح دستگاه قلب و 

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و  

ک قلب عملی بلو –عروق عملی 

0  

 

  تفسیر موضوعی قرآن  

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

  تفسیر موضوعی قرآن  

 آقایان

 Bپیراپزشکی

 و ایران فرهنگ و تمدن اسالم

 آقایان

 B پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 آقایان

B  پیراپزشکی  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

B پیراپزشکی   

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1مقدمات علوم پایه 

 ینا، شهید باهنر  ابن س

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

 نآقایا 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

  1زبان تخصصی   1زبان تخصصی  1زبان تخصصی  06/3/98 چهار شنبه



 پزشکی، شهید وفایی     پزشکی، شهید وفایی     پزشکی، شهید وفایی    

علوم تشریح اسکلتی عضالنی   

 بلوک اندام ها –نظری 

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح اسکلتی 

بلوک اندام  –عضالنی نظری 

 ها

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح 

سکلتی ا

عضالنی عملی 

بلوک اندام ها  –

 عملی 

 3تا  0گروههای 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 بلوک اندام ها عملی  –عملی 

 6تا  4گروههای 

 

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن  

 B1 پیراپزشکی

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن

B1 پیراپزشکی   

 خانمها تاریخ امامت 

       B پیراپزشکی

 هاخانم تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان تفسیر موضوعی قرآن  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  تفسیر موضوعی قرآن

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت 

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 ایمونولوژی عملی  

 گروه ایمونولوژی

 ایمونولوژی عملی

 گروه ایمونولوژی

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

  0انگل نظری گروه  09/3/98 شنبه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر 

   

  1گل نظری گروه ان  

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

   

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب   

 داروسازی

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب 

 داروسازی

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب  

 داروسازی

 



 B3 پیراپزشکی B3 پیراپزشکی B3 پیراپزشکی

    0اندیشه اسالمی  

 B4 پیراپزشکی

   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی 

   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی 

 

 خانمها  0اندیشه اسالمی  

B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی   

 

  آقایان  0اندیشه اسالمی  

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی

A0 یپیراپزشک   

  آقایان  0اندیشه اسالمی 

A0 پیراپزشکی   

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B1 پیراپزشکی

 

 تناسلی-بلوک ادراری   

 C0 پیراپزشکی

 تناسلی-بلوک ادراری

 C0 پیراپزشکی

  تناسلی-عملی بلوک ادراری 

 شکیدندانپز 0فیزیولوژی   

 C1 پیراپزشکی

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی 

 C1 پیراپزشکی

 فارسی    

 B پیراپزشکی

 

علوم تشریح سیستم حواس   

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس 

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس  

 ویژه عملی

 

علوم تشریح اعصاب نظری       

 B6 پیراپزشکی

ب نظری     علوم تشریح اعصا

 B6 پیراپزشکی

دانش خانواده و جمعیت خانم  علوم تشریح اعصاب عملی 

 ها

B6پیراپزشکی 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

    0میکروب نظری گروه  11/3/98 یک شنبه

 پزشکی، شهید صفاری

    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0هگرو

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 



03-01 

    1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی 

     1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی

   

 ایمونولوژی  

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی  

   

  0انگل نظری گروه   

 د باهنر ابن سینا، شهی 

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر 

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

 بلوک گوارش  

C0پیراپزشکی 

 بلوک گوارش

C0پیراپزشکی 

  عملی بلوک گوارش 

 خانمها 1میاندیشه اسال  

 Bپیراپزشکی  

 خانمها  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 1اندیشه اسالمی 

 Bپیراپزشکی  

 آقایان  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

دانش خانواده و جمعیت خانم  

 ها

B6پیراپزشکی 

دانش خانواده و جمعیت خانم 

 ها

B6پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

   

محوری )سر و بلوک اسکلتی   

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

)سر و  بلوک اسکلتی محوری

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

 فارسی 

A0پیراپزشکی 

 



A0پیراپزشکی A0پیراپزشکی 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

انگل شناسی گروه   

   

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

11/3/9 سه شنبه

8 

 ایمونولوژی

شهید آذریان پیراپزشکی   

 ایمونولوژی

ید آذریانشه پیراپزشکی  

   

 -مقدمات علوم تشریح نظری   

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح نظری 

)بافت 3مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه  -شناسی( 

 )جنین شناسی( 4

 B4 پیراپزشکی

 -مقدمات علوم تشریح عملی  

 3لوم پایه مقدمات ع

 )آزمایشگاه بافت شناسی( 

 4و  3مقدمات علوم پایه 

 )جنین شناسی(

 

 B4 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و   

  0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی  

علوم تشریح دستگاه قلب و 

   0بلوک قلب  –عروق نظری 

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح دستگاه قلب و  

لوک قلب عملی ب –عروق عملی 

0  

 

  تفسیر موضوعی قرآن  

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

 B1 پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ها

B1 پیراپزشکی   

  تفسیر موضوعی قرآن  

 آقایان

 Bپیراپزشکی

 م و ایرانفرهنگ و تمدن اسال

 آقایان

 B پیراپزشکی

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 

 آقایان

B  پیراپزشکی  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 آقایان

B پیراپزشکی   

 0مقدمات علوم پایه   

 C0 پیراپزشکی

 0مقدمات علوم پایه 

 C0 پیراپزشکی

 1مقدمات علوم پایه  

 ابن سینا، شهید باهنر  

 1مقدمات علوم پایه 

 سینا، شهید باهنر   ابن



       

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

13/3/9 چهار شنبه

8 

 1زبان تخصصی 

 پزشکی، شهید وفایی    

 1زبان تخصصی 

 پزشکی، شهید وفایی    

 1زبان تخصصی  

 پزشکی، شهید وفایی    

 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی   

 بلوک اندام ها –نظری 

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح اسکلتی 

بلوک اندام  –عضالنی نظری 

 ها

 پزشکی، شهید صفاری

علوم تشریح 

اسکلتی 

عضالنی عملی 

بلوک اندام ها  –

 عملی 

 3تا  0گروههای 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی 

 بلوک اندام ها عملی  –عملی 

 6تا  4گروههای 

 

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن  

 B1 پیراپزشکی

 خانمها تفسیر موضوعی قرآن

B1 شکیپیراپز   

 خانمها تاریخ امامت 

       B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان تفسیر موضوعی قرآن  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  تفسیر موضوعی قرآن

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت 

B3 پیراپزشکی   

 آقایان تاریخ امامت

B3 پیراپزشکی   

 ایمونولوژی عملی  

 ژیگروه ایمونولو

 ایمونولوژی عملی

 گروه ایمونولوژی

   

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 



 گروه انگل شناسی گروه انگل شناسی

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

16/3/9 شنبه 

8 

  0انگل نظری گروه 

 باهنر ابن سینا، شهید 

  0انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید باهنر  

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

   

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب   

 داروسازی

 B3 پیراپزشکی

 0، فیزیولوژی 1بلوک قلب 

 داروسازی

 B3 پیراپزشکی

  1عملی بلوک قلب  

 خانمها  0ه اسالمیاندیش  

B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی

 B4 پیراپزشکی   

 خانمها   0اندیشه اسالمی 

 B4 پیراپزشکی   

 

  آقایان  0اندیشه اسالمی  

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی

A0 پیراپزشکی   

  آقایان  0اندیشه اسالمی 

A0 پیراپزشکی   

 

 دندانپزشکی 0فیزیولوژی   

 C1 زشکیپیراپ

Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B1 پیراپزشکی

 

 تناسلی-بلوک ادراری   

 C0 پیراپزشکی

 تناسلی-بلوک ادراری

 C0 پیراپزشکی

  تناسلی-عملی بلوک ادراری 

علوم تشریح سیستم حواس   

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

ستم حواس علوم تشریح سی

 ویژه نظری

Bپیراپزشکی 

علوم تشریح سیستم حواس  

 ویژه عملی

 

علوم تشریح اعصاب نظری       

 B6 پیراپزشکی

علوم تشریح اعصاب نظری     

 B6 پیراپزشکی

دانش خانواده و جمعیت خانم  علوم تشریح اعصاب عملی 

 ها



B6پیراپزشکی 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 
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8 

   0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

   0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

    1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی

    1میکروب نظری گروه 

 وفاییپزشکی، شهید 

   

  1انگل نظری گروه   

 ابن سینا، شهید بهشتی

  1انگل نظری گروه 

 ابن سینا، شهید بهشتی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

 0بلوک گوارش، فیزیولوژی   

 داروسازی

C0پیراپزشکی 

 0بلوک گوارش، فیزیولوژی 

 داروسازی

C0پیراپزشکی 

  عملی گوارش 

 خانمها 1اندیشه اسالمی  

 Bپیراپزشکی  

 خانمها  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 1اندیشه اسالمی 

 Bپیراپزشکی  

 آقایان  1اندیشه اسالمی

 Bپیراپزشکی   

 آقایان 0تربیت بدنی   

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

 آقایان 1تربیت بدنی 

 سالن تربیت بدنی دانشگاه

دانش خانواده و جمعیت خانم  

 ها

B6 راپزشکیپی  

دانش خانواده و جمعیت خانم 

 ها

B6پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

 فیزیولوژی اعصاب پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

B1پیراپزشکی 

   



بلوک اسکلتی محوری )سر و   

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

 و بلوک اسکلتی محوری )سر

گردن(نظری دانشجویان 

 اصفهان

A0پیراپزشکی 

 فارسی 

A0پیراپزشکی 

 

   Parasitology for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

Parasitology 
Lab for 
Pharmacy 
Students  

گروه انگل 

 شناسی

Parasitology Lab for 
Pharmacy Students  

 گروه انگل شناسی

 

 03.31-03.31 03.31-03.31 01-03.31 01-01 8-01 تاریخ روز 

18/3/9 دو شنبه

8 

 0زبان تخصصی 

 A1 پیراپزشکی

 0زبان تخصصی 

 A1 پیراپزشکی

 0زبان تخصصی  

 A1 پیراپزشکی

 

   0میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید صفاری 

 

    0میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید صفاری 

میکروب عملی 

 0گروه

03-01 

  1میکروب عملی گروه 

04-03 

 3میکروب عملی گروه 

04-03 

     1میکروب نظری گروه   

 پزشکی، شهید وفایی

     1میکروب نظری گروه 

 پزشکی، شهید وفایی

   

بلوک اسکلتی محوری )سر و   

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

بلوک اسکلتی محوری )سر و 

 گردن(

 A0 پیراپزشکی

عملی بلوک اسکلتی محوری  

 1و  0)سر و گردن( گروه های 

عملی بلوک اسکلتی محوری 

 4و  3)سر و گردن( گروه های 

 0بلوک تنفس، فیزیولوژی   

داروسازی،  علوم تشریح 

 دستگاه تنفس نظری

 0بلوک تنفس، فیزیولوژی 

داروسازی،  علوم تشریح 

 دستگاه تنفس نظری

  عملی بلوک تنفس 



 B1 پیراپزشکی B1 پیراپزشکی

 خانم ها انقالب اسالمی  

         B کیپیراپزش

 خانم ها  انقالب اسالمی

 B پیراپزشکی

 خانم ها انقالب اسالمی 

 B پیراپزشکی

 خانمها تاریخ امامت

       B پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی  

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی

 B3 پیراپزشکی

 آقایان  انقالب اسالمی 

 B3 پیراپزشکی

 آقایان تاریخ امامت

B3 زشکیپیراپ   

فیزیولوژی غدد پزشکی،   

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

فیزیولوژی غدد پزشکی، 

-داروسازی 1فیزیولوژی 

 پزشکی دندان

 B6 پیراپزشکی

 دانش خانواده و جمعیت آقایان 

 B4 پیراپزشکی

 

 0انگل عملی گروه   

9.3-8 

 1انگل عملی گروه 

00-9.3 

انگل عملی 

  3گروه 

01.3-00 

  4انگل عملی گروه 

03-03.3 

 

  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

 4/6/98 Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

 3/6/98 Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی

   

 6/6/98  Microbiology for 
Medicine Students  

 گروه باکتری شناسی
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