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يالحظات استاد عنٌاٌ تاريخ جهسو 

1 30/6/92 
يقذيات رًضيای يطانعو در بافت 

ضناسی 
 فزسادی دكتز 

  دكتز فزسادیسهٌل ضناسی  1/7/92 2

  دكتز فزسادیىاي پٌضطي ً غذدي بافت 6/7/92 3

ىاي پٌضطي ً غذدي بافت 8/7/92 4
 دكتز فزسادی

 

ىاي ىًبنذ بافت 13/7/92 5
 1کوییز  ظييزیدكتز  

 (آياده ساسی ً سهٌل)

  ظييزیدكتز بافت ىًبنذ  15/7/92 6

  ظييزیدكتز استخٌاٌ + غضزًف  20/7/92 7

  ظييزیدكتز استخٌاٌ + غضزًف  22/7/92 8

ىاي عضالنی بافت 27/7/92 9
 2کوییز دكتز فزسادی

پٌضطی،ىى بنذ،غضزًف ً )
 (استخٌاٌ

  دكتز فزسادیىاي عضالنی بافت 29/7/92 10

  ظييزیدكتز بافت عصبي  4/8/92 11

  ظييزیدكتز بافت عصبي  6/8/92 12

  ظييزیدكتز دستگاه گزدش خٌٌ  11/8/92 13

  ظييزیدكتز  یخٌنساس+ خٌٌ ً ننف  13/8/92 14

  دكتز فزسادیدستگاه ایًنی  18/8/92 15

  دكتز فزسادیدستگاه ایًنی  20/8/92 16

  ظييزیدكتز پٌست  25/8/92 17

  ظييزیدكتز  (تا اًل يعذه)دستگاه گٌارش  27/8/92 18

دستگاه گٌارش  2/9/92 19
امتحان میان ترم  ظييزیدكتز 

 (تا اًل سيستى ایًنی )

  ظييزیدكتز ضًيًو دستگاه گٌارش غذد  4/9/92 20

  دكتز فزسادیدستگاه تنفس  9/9/92 21

  دكتز فزسادیدستگاه تنفس  11/9/92 22

دستگاه ادراري  16/9/92 23
 3کوییز  دكتز فزسادی

 (پٌست ًگٌارش ،ایًنی)

  دكتز فزسادیتناسهي يزد  18/9/92 24

  دكتز فزسادیتناسهي يزد  23/9/92 25

26 25/9/92 
تخًذاٌ ً نٌنو )دستگاه تناسهي سنانو

 (رحى
 ظييزیدكتز 
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 (ادايو)دستگاه تناسهي سنانو 30/9/92 27
 4کوییز ظييزیدكتز 

غذد ضًيًو دستگاه )
گٌارش،تنفس ً ادراری 

عيذ قزباٌ -تعطيم رسًی 2/10/92 28
 

 

غذد درًنزیش بعيذه دانطجٌ  29
 -بعيذه دانطجٌ

 ظييزیدكتز 
 

چطى  7/10/92 30
 دكتز فزسادی

 

چطى  9/10/92 31
 دكتز فزسادی

 

گٌش  14/10/92 32
 ظييزیدكتز 

 

گٌش  17/10/92 33
 ظييزیدكتز 

 

  10-8ساعت ً دً ضنبو ىا ىا ضنبو: سياٌ بزگشاري  
      

        02/09/92 :ايتحاٌ يياٌ تزو
: تزوايتحاٌ پاياٌ

 
 :ينبع يطانعو

 1- Lawrence H. et al(1)- Gray,s anatomy(2)- Churchill livingstone(3).  The last Eddition  

2. Garthner (1)- color and text book of histology(2)- The last Eddition 

 آخریه چاپ . (2)بافت شىاسی پایه  -(1)جان کویرا، لوئیزا کارلوس -3

 آخریه چاپ  -(2)بافت شىاسی -(1)سلیماوی راد جعفر -4

  
 


