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 4994-95سال تحصیلیاول سال در ویمروزاوه  4994 ورودی مهر سال دکتری عمومیبروامه هفتگی دوره 

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 (2کالثذ پایِ گشٍُ) -ع (01-03:51)صتاى خاسجی   (2)جاًَسشٌاسی ػوَهی گشٍُ -ع شٌثِ

 0اًذیشِ اسالهی (01-03:51صتاى فاسسی ) (0کالثذ پایِ گشٍُ) -ع  یکشٌثِ

  (01-03:51صتاى فاسسی )  0تیَشیوی  دٍشٌثِ

  (0)جاًَسشٌاسی ػوَهی گشٍُ -ع جاًَسشٌاسی ػوَهی کالثذشٌاسی پایِ شٌثِسِ

  (01-03:51خاسجی )صتاى  فیضیک پضشکی -ع فیضیک پضشکی چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم 4994شده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی مهر سال واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 14/00/44 00-00 00444016 دکتش احوذی  -دکتش ًجفی  0 کالثذشٌاسی پایِ

 - - 00444011 دکتش احوذی  -دکتش ًجفی 0 - ػولیات کالثذ پایِ

 01/01/44 00-00 00444040 دکتش فشًاص هلکی فشد  3 جاًَرشٌاسی ػوَهی

 - - 00444043 دکتش فشًاص هلکی فشد 0  ػولیات جاًَر شٌاسی

 36/01/44 4-00 00444113 دکتش هْذی ایواًی - 3 0تیَشیوی 

 33/01/44 00-00 00444004 دکتش سیذ هحوذ ّاشوی - 64/0 فیشیک پششکی

   00444006 دکتش سیذ هحوذ ّاشوی 04/1  فیشیک پششکی-ع

    گشٍُ صتاى ٍادتیات فاسسی - 0 ستاى خارجی

 --- --  ّای خاسجیگشٍُ صتاى - 0 ستاى فارسی

 ---- --  گشٍُ هؼاسف اسالهی - 3 0اًذیشِ اسالهی

     04/3 64/04 01 :ٍاحذجوغ 
 .تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذصهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هی تذکز:

  



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم 4999سال  بهمه بروامه هفتگی دوره دکتری عمومی ورودی

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 آئیي صًذگی - 0کالثذ هقایسِ ای 0شٌاسی تافت  شٌثِ

 (2)گ  0تافت  -ع (2گ ) 0تافت  -ع 0فیضیَلَطی (0:51-01) 2تیَشیوی  یکشٌثِ

 (0گ ) 0کالثذ  -ع (0گ ) 0کالثذ  -ع

 (2گ )2تیَشیوی -ع (0گ)2یَشیویت -ع - طًتیک حیَاًی دٍشٌثِ

 (2گ ) 0کالثذ -ع (2)گ  0کالثذ -ع 0فیضیَلَطی (0:51-01) 2 تیَشیوی شٌثِسِ

 (0)گ0تافت -ع (0گ)0تافت -ع

  (2گ ) 0کالثذ -ع (0گ ) 0کالثذ -ع - چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم 4999سال  بهمهشده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى اهتحاىساػت  کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 36/01/44 00-00 00444114 دکتش ػشفاى پشست-دکتش ًفیسی-دکتش توذًفشد - 4 0فیشیَلَصی

 33/01/44 00-00 00444013 دکتش ساصی -دکتششالیضاس - 0 0تافت شٌاسی

 - - 00444010 دکتش ساصی -دکتششالیضاس 3 - 0تافت شٌاسی -ع

 01/01/44 00-00 00444006 دکتش ایواًی - 0 3تیَشیوی 

 - - 00444001 دکتش ایواًی 0 - 3تیَشیوی  -ع

 10/00/44 00-00 00444010 احوذیدکتش -ًجفیدکتش -دکتش سلطاًؼلی ًظاد - 3 0ایکالثذشٌاسی هقایسِ

 - - 00444014 دکتش احوذی -دکتش ًجفی-دکتش سلطاًؼلی ًظاد 0 - 0کالثذ شٌاسی هقایسِ ای-ع

 30/01/44 00-00 00444116 هختاس غفاسیدکتش  - 3 صًتیک حیَاًی

 - - - گشٍُ هؼاسف اسالهی - 3 آئیي سًذگی

     6 04 31:جوغ ٍاحذ

 تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذصهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هی تذکز:

  



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4999لبروامه هفتگی دوره دکتری عمومی ورودی مهر سا 

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 2اًذیشِ اسالهی (0گ) 2کالثذ -ع 2شٌاسیتافت 2 ایکالثذشٌاسی هقایسِ شٌثِ

 یکشٌثِ
 (0گ) 2کالثذ -ع (0گ) 2کالثذ -ع

-  
 (2گ) 2تافت  -ع (2گ) 2تافت  -ع

 - 2فیضیَلَطی  دٍشٌثِ
 (2گ) 2کالثذ -ع (2گ) 2کالثذ -ع

 (0گ) 2تافت  -ع (0گ) 2تافت  -ع

 (0)گ  2فیضیَ -ع (2)گ  2فیضیَ -ع 0صتاى تخصصی  آهاس صیستی شٌثِسِ

 (2گ ) 2کالثذ -ع - (01:51-00:51) شٌاسیجٌیي 2فیضیَلَطی  چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4999لشده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی مهر سا  واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 30/01/44 00-00 00444140 دکتشػشفاى پشست-دکتش ًفیسی-دکتش توذًفشد  - 4 3فیشیَلَصی 

 - - 00444144 دکتش ػشفاى پشست-دکتش ًفیسی-دکتش توذًفشد  0 - 3فیشیَلَصی-ع

 33/01/44 00-00 00444014 شالیضاس دکتش-ساصی دکتش-شْشٍص دکتش –صادُدکتش حسي - 0 3شٌاسی تافت

 - - 00444014 شالیضاس دکتش-ساصی دکتش  -شْشٍص دکتش –صادُدکتش حسي 3 - 3شٌاسی تافت -ع

 36/01/44 00-00 00444001 دکتش احوذی -دکتش ًجفی-دکتش سلطاًؼلی ًظاد  3 3ایکالثذ هقایسِ

 - - 00444000 دکتش احوذی -دکتش ًجفی-دکتش سلطاًؼلی ًظاد 0 - 3ایکالثذهقایسِ -ع

 10/00/44 4-00 00444034 دکتش کشین هشداًی - 3 آهارسیستی

 14/00/44 4-00 00444100 دکتش ًجفی - 0 شٌاسیجٌیي

 01/01/44 00-00 00444140 دکتش هجتثی ّادیاى - 3 0ستاى تخصصی 

 - - - گشٍُ هؼاسف  3 3اًذیشِ اسالهی

     6 04 31:جوغ ٍاحذ

 .تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذصهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هی تذکز:

  



 4994-95تحصیلیسال اول سال روزاوه در ویم4991ورودی بهمه سا لبروامه هفتگی دوره دکتری عمومی 

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 ایوٌی ٍ سشم شٌاسی شٌثِ
 (0)آسیة گ -ع

 هاّی شٌاسی
  (0) هاّی گ -ع

 (2) آسیة گ -ع (2)گ  هاّی -ع

 (2) تاکتشی گ -ع (0) تاکتشی گ -ع تاکتشی ػوَهی آسیة شٌاسی ػوَهی یکشٌثِ

   دٍشٌثِ
  (2) ایوٌی گ-ع (0) ایوٌی گ-ع

 (0)آسیة گ  -ع (2) آسیة گ -ع

 (0) فاسها گ -ع (2) گ فاسها –ع 0 فاسهاکَلَطی (9-01:51تْذاشت ٍ پشٍسش دام ) شٌثِسِ

 (2) پشٍسش دام گ -ع (0) پشٍسش دام گ -ع تْذاشت ٍ پشٍسش دام 0 فاسهاکَلَطی چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991سال بهمهشده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 30/01/44 4-00 00444034 دکتش اتطحی  3 ایوٌی ٍ سزم شٌاسی

 - - 00444036 دکتش اتطحی 0 - ایوٌی ٍ سزم شٌاسی -ع 

 01/01/44 4-00 00444031 تْشاًیدکتش   3 آسیة شٌاسی ػوَهی

 - - 00444030 دکتش تْشاًی 3 - آسیة شٌاسی ػوَهی-ع

 30/01/44 4-00 00444034 دکتش ػٌاصشی - 0 تْذاشت ٍ پزٍرش دام

 - - 00444001 دکتش ػٌاصشی 0 - تْذاشت ٍ پزٍرش دام -ع

 30/01/44 4-00 00444000 خاًن دکتش احوذی -دکتش اًٍق - 3 تاکتزی شٌاسی ػوَهی

 - - 00444003 خاًن دکتش احوذی -دکتش اًٍق 0 - تاکتزی شٌاسی ػوَهی-ع

 10/00/44 00-00 00444000 دکتش هشکیٌی - 0 هاّی شٌاسی

 - - 00444004 دکتش هشکیٌی 0 - هاّی شٌاسی-ع

 36/01/44 4-00 00444003 دکتش هلکی ًظاد - 0 (0فارهاکَلَصی )

 - - 00444000 هلکی ًظاددکتش  0  (0فارهاکَلَصی )-ع

     1 00 31:جوغ ٍاحذ

 .تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذصهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هی تذکز:

  



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991ورودی مهر سا ل عمومی دکتری دوره هفتگی بروامه

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 (2گ ) 5اًگل -ع (0گ ) 5اًگل -ع شٌاسی اختصاصیآسیة (0:51-9:53) 5شٌاسی اًگل شٌثِ

 ٍیشٍسی ٍ تیواسیْاشٌاسی ٍیشٍع تاکتشی شٌاسی اختصاصی یکشٌثِ
 (2گ ) 2اًگل  -ع (0گ ) 2اًگل  -ع

 (0ٍیشٍع گ ) -ع (2ٍیشٍع گ ) -ع

  2 فاسهاکَلَطی دٍشٌثِ
 (0گ ) 2فاسها -ع (0) تاکتشی گ -ع

 (2تاکتشی گ) -ع (2گ ) 2فاسها  -ع

 (9 -01) 2 شٌاسیاًگل شٌثِسِ
 ٍیشٍسی تیواسیْا ٍ شٌاسی¬ٍیشٍع

 (01:51-9) 

 (0آسیة گ) -ع (0تاکتشی گ) -ع

 (2تاکتشی گ) -ع (2آسیة گ ) -ع

 (2آسیة گ ) -ع (0آسیة گ ) -ع شٌاسی اختصاصیآسیة  چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991شده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی مهر سا ل واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 30/01/44 4-00 00444004 دکتش تْشاًی  –دکتش فششیذ   0 شٌاسی اختصاصیآسیة

 - - 00444006 دکتش تْشاًی –دکتش فششیذ  3 - شٌاسی اختصاصیآسیة -ع 

 36/01/44 00-00 00444001 دکتش ػثذالغفاس اًٍق - 3 تاکتزی شٌاسی اختصاصی

 - - 00444000 دکتش ػثذالغفاس اًٍق 3 - تاکتزی شٌاسی اختصاصی -ع

 30/01/44 4-00 00444004 دکتش حثیة دستوالچی - 0 شٌاسی ٍ تیواریْا ٍیزٍط

 - - 00444041 دکتش حثیة دستوالچی 0 - شٌاسی ٍ تیواریْا ٍیزٍط -ع

 30/01/44 00-00 00444040 دکتش یخچالی -دکتش اسوؼیل ًظاد - 0 ّای پْيکزم 3شٌاسی اًگل

 - - 00444043 دکتش یخچالی -دکتش اسوؼیل ًظاد 0 - ّای پْيکزم3سی شٌااًگل -ع

 01/01/44 4-00 00444040 دکتش تَسلی -دکتشاسوؼیل ًظاد - 0 یاختِتک 0شٌاسی اًگل

 - - 00444044 دکتش تَسلی -دکتشاسوؼیل ًظاد 0 - یاختِتک 0شٌاسی اًگل -ع

 14/00/44 4-00 00444004 دکتش هلکی ًظاد - 3 (3فارهاکَلَصی )

 - - 00444004 دکتش هلکی ًظاد 0  (3فارهاکَلَصی )-ع

     0 03 31:جوغ ٍاحذ

 .تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذصهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هی تذکز:



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4994ورودی بهمه سا ل عمومی دکتری دوره هفتگی بروامه
 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 تاسیخ اسالم (03-01پشٍسش هاّی) ٍ تکثیش پشٍسش طیَستْذاشت ٍ   شٌثِ

 (01:51-02اصَل تغزیِ دام ) (9:51- 01:51) 1اًگل شٌاسی  یکشٌثِ
 (2اصَل تغزیِ گ ) -ع (0اصَل تغزیِ گ ) -ع

 (0گ )1اًگل  -ع (2گ )  1اًگل  -ع

 (0تکثیش ٍ پشٍسش هاّی گ) -ع (2-5اصالح ًظاد ) - اصَل تغزیِ دام دٍشٌثِ

 (0:51-9:51قاسچ شٌاسی ) شٌثِسِ

 (2قاسچ شٌاسی گ) -ع (2گ ) 0اًگل  -ع
 (2تکثیش ٍ پشٍسش هاّی.)-ع

 (0گ ) 0اًگل  -ع (0قاسچ شٌاسی گ) -ع

 (2تْذاشت ٍ پشٍسش طیَس گ )-ع (0تْذاشت پشٍسش طیَسگ)-ع  )کشم ّای گشد(  0اًگل  شٌاسی چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4994شده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی بهمه سال واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 14/00/44 04-06 00444044 دکتش ػثذالغفاس اًٍق  0 قارچ شٌاسی

 - - 00444046 اًٍقدکتش ػثذالغفاس  0 - قارچ شٌاسی -ع

 30/01/44 4-00 00444104 غفاسیدکتش  - 0 اصالح ًضاد دام

 36/01/44 04-06 00444041 غٌی ئیدکتش  - 3 تْذاشت ٍ پزٍرش طیَر

 - - 00444040 غٌی ئیدکتش  0 - تْذاشت ٍ پزٍرش طیَر-ع

 30/01/44 04-06 00444040 دکتش یخچالی-دکتش اسوؼیل ًظاد - 3 گزد ّایکزم، 0شٌاسی اًگل

 - - 00444043 دکتش یخچالی-دکتش اسوؼیل ًظاد 0 - گزدّای کزم، 0شٌاسیاًگل -ع

 01/01/44 4-00 00444044 دکتش تَسلی-دکتشاسوؼیل ًظاد - 0 تٌذپا، 4شٌاسی اًگل

 - - 00444041 دکتش تَسلی-دکتشاسوؼیل ًظاد 0 - تٌذپا ،4شٌاسی اًگل -ع

 10/00/44 4-00 00444040 هشکیٌیدکتش  - 0 تکثیزٍپزٍرش هاّی

 - - 00444044 هشکیٌیدکتش 0  تکثیزٍپزٍرش هاّی-ع

 33/01/44 4-00 00444044 دکتش ػٌاصشی  0 اصَل تغذیِ دام

 - - 00444046 دکتش ػٌاصشی 0 - اصَل تغذیِ دام-ع

      3 تاریخ اسالم

     6 00 04جوغ ٍاحذ:

 تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذػولی ّفتِ پایاًی تشم هی: صهاى تشگضاسی اهتحاًات تذکز



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4994ورودی مهر سا ل عمومی دکتری دوره هفتگی بروامه

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 (2گ ) شیش صٌایغ ٍ تْذاشت -ع تفسیش هَضَػی (00:51-02:51) شیش صٌایغ ٍ تْذاشت کٌتشل شیویایی هَاد غزایی شٌثِ

 اصَل هؼایٌِ دام تیواسیْای هاّی یکشٌثِ
 (2) تیواسیْای هاّی گ -ع (0) تیواسیْای هاّی گ -ع

 (0اصَل کالثذ گ) -ع (2)اصَل کالثذ گ  -ع

 (2)ک شیویایی گ  -ع (0ک شیویایی گ -ع  (0گ ) شیش صٌایغ ٍ تْذاشت -ع دٍشٌثِ

 (2سن شٌاسی گ ) -ع (0سن شٌاسی گ ) –ع سن شٌاسی اصَل جشاحی ٍ َّشثشی شٌثِسِ

 تغزیِ اختصاصی طیَس ((0:51-9:51) تغزیِ اختصاصی دام چْارشٌثِ
 (2) اصَل جشاحی گ -ع  (0) اصَل جشاحی گ -ع

 (0) اصَل هؼایٌِ گ -ع (2)اصَل هؼایٌِ گ  -ع

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4994شده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی مهر سا ل واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 11/00/44 4-00 00444103 دکتش ػلیشضا طالثی - 0 تغذیِ اختصاصی طیَر

 36/01/44 4-00 00444041 هشادی دکتش - 0 تْذاشت ٍ صٌایغ شیز

 - - 00444040 دکتش هشادی 0 - تْذاشت ٍ صٌایغ شیز -ع

 30/01/44 04-06 00444044 دکتش هْذی صادُ - 0 کٌتزل شیویایی هَاد غذایی

 - - 00444061 دکتش هْذی صادُ 0 - کٌتزل شیویایی هَاد غذایی -ع

 10/00/44 04-06 00444060 دکتش هشکیٌی - 64/0 تیواریْای هاّی

   00444063 دکتش هشکیٌی 04/1 - تیواریْای هاّی-ع

 16/00/44 04-06 00444030 دکتشتْشاًی 0 - اصَل کالثذ گشایی

 01/01/44 04-06 00444100 دکتش احساى ػٌاصشی - 0 تغذیِ اختصاصی دام

 14/00/44 00-00 00444060 دکتش تْفش–دکتش هظاّشی  - 0 اصَل جزاحی ٍ َّشثزی

  - 00444064 دکتش تْفش–دکتش هظاّشی  0 - اصَل جزاحی ٍ َّشثزی-ع

 30/01/44 04-06 00444064 خاًن دکتش صادُ ّاشن - 0 سن شٌاسی

  - 00444066 خاًن دکتش صادُ ّاشن 0 - سن شٌاسی-ع

 33/01/44 4-00 00444061 دکتش جلیل صادُ-دکتش ًجاس ًظاد - 0 اصَل هؼایٌِ دام

 - - 00444060 دکتش جلیل صادُ-دکتش ًجاس ًظاد 0 - هؼایٌِ داماصَل -ع

 - - - گشٍُ هؼاسف اسالهی - 3 تفسیز هَضَػی

     04/6 64/01  01 :جوغ ٍاحذ

 تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذ: صهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هیتذکز

 



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991ورودی بهمه سا ل عمومی دکتری دوره هفتگی بروامه

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 تیواسیْای هتاتَلیک هاهایی داهپضشکی شٌثِ
 (0) گ هاهایی -ع (0) هاهایی گ -ع

 (2) گ تضسگ دام جشاحی -ع (2گ ) جشاحی دام تضسگ -ع

 کلیٌیکال پاتَلَطی تا هٌشا داهیصٌایغ غزایی  یکشٌثِ
 (2) گ. ج کلیٌیکال -ع (2) کلیٌیکال ج. گ -ع

 (0) گ تضسگ دام جشاحی -ع (0) گ تضسگ دام جشاحی -ع

 (2)کٌتشل تاکتشیایی گ  -ع (0) کٌتشل تاکتشیایی گ -ع  تیواسیْای طیَس دٍشٌثِ

 هسوَهیت دام (9:51-01:51) کٌتشل تاکتشیایی شٌثِسِ
 (0) گ. ج کلیٌیکال -ع (0) گ. ج کلیٌیکال -ع

 (2) گ هاهایی -ع (2) هاهایی گ -ع

    جشاحی ػوَهی دام ّای تضسگ چْارشٌثِ

 

 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991سا ل بهمهشده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی  واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط استادًام  ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 30/01/44 04-06 00444064 دکتش ٍحیذ هحوذی–دکتش سیاهک ػصشی  - 3 کلیٌیکال پاتَلَصی

  - 00444011 دکتش ٍحیذ هحوذی–دکتش سیاهک ػصشی  3 - کلیٌیکال پاتَلَصی -ع

 30/01/44 04-06 00444141 دکتش غٌی ئی - 3 تیواریْای طیَر

 11/00/44 4-00 00444164 دکتش حسیي تاجیک - 3 غذایی تا هٌشا داهیصٌایغ 

 30/01/44 4-00 00444146 دکتش دلیش ًقذُ - 3 تیواریْای هتاتَلیک

 36/01/44 04-06 00444010 دکتش هظاّشی-دکتش هحوذی-دکتش سؼیذ ػضیضی - 0 جزاحی ػوَهی دام تشرگ

   00444013 دکتش هظاّشی-دکتش هحوذی-ػضیضیدکتش سؼیذ  3 - جزاحی ػوَهی دام تشرگ -ع

 14/00/44 00-00 00444146 دکتش هْام - 0 هسوَهیت دام

 01/01/44 04-06 00444010 دکتش ػلی اکثشلَ - 0 کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی

 - - 00444014 دکتش ػلی اکثشلَ 0 - کٌتزل تاکتزیایی هَاد غذایی-ع

 10/00/44 4-00 00444014 دکتش هحسي اسالهی -سلیواًضادُدکتش ػلی  - 3 هاهایی داهپششکی

 - - 00444016 دکتش هحسي اسالهی -دکتش ػلی سلیواًضادُ 3 - هاهایی داهپششکی-ع

     1 00 31 :جوغ ٍاحذ

 تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذ: صهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی ّفتِ پایاًی تشم هیتذکز

 



 
 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991سا لمهر ورودی  عمومی دکتری دوره هفتگی بروامه

 4-6 3-4 01:01-03:01 0:01-01:01 رٍس

 (0) تْذاشت ٍ تاصسسی گَشت گ -ع  تیواسیْای داخلی دام تضسگ تیواسیْای تَلیذ هثل شٌثِ

 (0) گ گَشت تاصسسی ٍ تْذاشت -ع تیواسیْای اًذاهْای حشکتی -ع دام کَچکتیواسیْای داخلی  تیواسیْای اًذاهْای حشکتی یکشٌثِ

 (2) گ گَشت تاصسسی ٍ تْذاشت -ع   جشاحی ػوَهی داهْای کَچک دٍشٌثِ

 (01:51-00:51تْذاشت ٍ تاصسسی گَشت ) سادیَلَطی داهپضشکی شٌثِسِ
 (0) گ کَچک د ج -ع (2) ج د کَچک گ -ع

 (2) گ سادیَلَطی -ع (0)سادیَلَطی گ  -ع

 (2) گ گَشت تاصسسی ٍ تْذاشت -ع اًقالب اسالهی تیواسیْای داخلی دام تضسگ (0.51-9.51) تیواسیْای تَلیذ هثل چْارشٌثِ

 
 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4991شده به داوشجویان دوره دکتری عمومی ورودی مهر سا ل واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

 36/01/44 04-06 00444011 دکتش سحین هحوذی-دکتش سؼیذ ػضیضی - 4/1 تیواریْای اًذاهْای حزکتی

 - - 00444010 دکتش سحین هحوذی-دکتش سؼیذ ػضیضی 4/1 - تیواریْای اًذاهْای حزکتی -ع

 30/01/44 4-00 00444144 دکتش اسالهی-سلیواًضادُدکتش  - 0 تیواریْای تَلیذ هثل

 01/01/44 04-06 00444014 دکتش تاجیک - 0 تْذاشت ٍ تاسرسی گَشت

 - - 00444001 دکتش تاجیک 3 - تْذاشت ٍ تاسرسی گَشت -ع

 14/00/44 4-00 00444000 دکتش هحوذ ّاشوی - 0 رادیَلَصی داهپششکی

   00444003 هحوذ ّاشویدکتش  0 - رادیَلَصی داهپششکی -ع

 33/01/44 4-00 00444141 دکتش جلیل صادُ-دکتش ًجاسپَس-دکتش ساهیي دکتش هْام  -دکتش دلیشًقذُ - 4 تیواریْای داخلی دام تشرگ

 10/00/44 04-06 00444000 دکتشتْفش-دکتش هظاّشی-صادُدکتش فششیذ صشاف - 0 جزاحی ػوَهی داهْای کَچک

 - - 00444004 دکتشتْفش-دکتش هظاّشی-صادُدکتش فششیذ صشاف 0 - کَچک جزاحی ػوَهی داهْای -ع

 11/00/44 4-00 00444140 دکتش شْشام جَادی دکتش هجتثی ّادیاى - 3 تیواریْای داخلی دام کَچک

 - -  اًقالب اسالهی -- 3 اًقالب اسالهی

     4/4 4/04 04 :جوغ ٍاحذ

 .تاشذ کِ تَسط استاد هحتشم دسع جضئیات آى هشخص خَاّذ شذّفتِ پایاًی تشم هی: صهاى تشگضاسی اهتحاًات ػولی تذکز

 



 4994-95سال اول سال تحصیلیروزاوه در ویم4939شده به داوشجویان دور ه دکتری عمومی ورودی سا ل واحدهای ارایه

 تاریخ اهتحاى ساػت اهتحاى کذ درط ًام استاد ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظزی ًام درط

   00444110 -دکتش ًجاسًضاد-دکتش جلیل صادُ-دکتش ساهیي دکتش هْام -دکتش دلیشًقذُ  3 - (0درًٍی دام تشرگ) کارٍرسی

   00444113 دکتش شْشام جَادی دکتش هجتثی ّادیاى 0 - (0کارٍرسی درًٍی دام کَچک )

   00444114 تْفشدکتشسحین هحوذی دکتش  –دکتش ػضیضی  -دکتشهظاّشی  3 - (0کارٍرسی جزاحی دام تشرگ)

   00444114 دکتش تْفش  -دکتش هظاّشی -دکتش سحین هحوذی 0 - (0کارٍرسی جزاحی دام کَچک )

   00444116 دکتش تاتَاًی دکتش آیي -دکتش ػلَی شَشتشی 3 - (0کارٍرسی هاهائی )

   00444110 دکتش غٌی ئی-هْشدکتش هٌَچْش ػالی -دکتش ػلیشضا طالثی 0 - (0کارٍرسی طیَر )

   00444110 دکتش ٍحیذ هحوذی -دکتش سیاهک ػصشی سضایی 0 - کارٍرسی آسهایشگاُ هزکش تشخیص

   00444106 ------- 3 - (3پایاى ًاهِ )

     03 - 03 :جوغ ٍاحذ

 کاسٍسصی تَسط هذیشاى هحتشم گشٍّْای آهَصشی ری ستط اػالم هیگشدد.: صهاى تشگضاسی اهتحاًات تذکز

 


