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 صبح 9

 89فیزیوتراپی  96فیزیوتراپی  97فیزیوتراپی  97پزشکی  98پزشکی  98پرستاری  97دندانپزشکی  98دندانپزشکی  روز تاریخ

 فیزیولوژی عمومی (1فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی) تمرین درمانی ایمنی شناسی پزشکی مقدمات علوم تشریح فیزیولوژی علوم تشریح)3( علوم تشریح )1( دوشنبه 19/03/99

 کمکهای اولیه رادیولوژی تاریخ تحلیلی صدر اسالم فیزیک پزشکی فیزیولوژی خون اصول  اپیدمیولوژی آئین زندگی فیزیک پزشکی چهار شنبه 21/03/99

 انگل شناسی ژنتیک انسانی زبان پیش دانشگاهی شنبه 24/03/99
 بیوشیمی 

 سلول -ملکول
 فیزیولوژی کلیه

 بیماریهای قلبی 

 عروقی و تنفسی
 تشریح سر و گردن ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها

 ------ ------ دانش خانواده صدر اسالم تاریخ تحلیلی  (1آداب پزشکی ) ------ ------ ------ یکشنبه 25/03/99

(1اندیشه اسالمی ) ------ ------ علوم تشریح  غدد زبان پیش دانشگاهی (1)اندیشه اسالمی  آناتومی و مورفولوژی دندان اندیشه اسالمی )1( دوشنبه 26/03/99  

 وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی عمومی جراحی  بیوشیمی  کلیه و هورمون ها ------ ------ ------ ------ سه شنبه 27/03/99
 اصول توانبخشی

و فیزیوتراپی   

 تشریح فیزیولوژی نظری)2( بیوشیمی نظری شنبه 31/03/99
 علوم تشریح 

 اسکلتی عضالنی
 تشریح سر گردن و تنه علوم تشریح سرو گردن

 کینزیولوژی و بیومکانیک

 )ستون مهره ای(

 تشریح تنه

 ادبیات فارسی دوشنبه 02/04/99
آموزش مهارتهای ارتباطی 

 بالینی
 اخالق حرفه ای اعصاببیماریهای مغز و  روانپزشکی اصول کلی تغذیه فیزیولوژی سلول بیوشیمی

 روانشناسی سالمت زبان پیش دانشگاهی تاریخ تحلیلی صدر اسالم سالمت دهان و جامعه چهار شنبه 04/04/99
 علوم تشریح

 سیستم حواس ویژه 
 زبان پیش دانشگاهی بیماریهای روماتیسمی و پوستی زبان تخصصی

 اصول خدمات سالمت پرستاریاصول و مهارت  انگل و قارچ شناسی ------ شنبه 07/04/99
 علوم تشریح

 سیستم ادراری تناسلی
------ 

 فیزیوتراپی در بیماریهای

 قلبی و عروقی و تنفسی

 بافت شناسی

 دوشنبه 09/04/99
 تفسیر موضوعی قرآن الکتروتراپی فیزیولوژی غدد و تولید مثل (1اندیشه اسالمی) اخالق اسالمی ------ ------

 روانشناسی عمومی

و بیماران   

 تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم و ایران تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ------ (1زبان تخصصی ) آیین زندگی ------ ------ ------ سه شنبه 10/04/99


