
 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم گرٍُ ّای زاًطکسُ پیراپسضکی

............................................................................... 
 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل    ظال تحصیلی  

 اٍلترم7    علَم آزهایشگاّیرشت7ِ  

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 717716 آقای برازٍاى 71-71 آًاتَهی ًظری 22/10/97 ضٌبِ

 717751 آقای زکتر رظتویاى 5-71 زباى تقَیتی 23/10/97 یک ضٌبِ

     24/10/97 زٍ ضٌبِ

 717711 آقای زکتر کشتکار 5-71 فیسیک عوَهی 25/10/97 سِ ضٌبِ

 71-71 زاًش ذاًَازُ ٍجوعیت 26/10/97 چْارضٌبِ
 آقای شریفیخ   

 ب   اقای اهاهی
 

     27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 717711 ذاًن هٌْسض رهضاًی 71-71 شیوی عوَهی 29/10/97 ضٌبِ

     30/10/97 یک ضٌبِ

  -آقای زکتر ابطحی 71-71 زیعت شٌاظی ظلَلی هلکَلی 01/11/97 زٍ ضٌبِ

 ذاًن عطارزی
717715 

     02/11/97 سِ ضٌبِ

 5-71 بْساشت عوَهی ٍ اپیس هیَلَشی 03/11/97 چْار ضٌبِ
 اقای زکتر هطلبی

 آقای زکتر شوط
717793 

     04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 ظَم ترم7    علَم آزهایشگاّیرشت7ِ  

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 717711 ذاًن زکتر صالحی 71-71 اًگل شٌاظی 22/10/97 ضٌبِ

     23/10/97 یک ضٌبِ

     24/10/97 زٍ ضٌبِ

 717711 آقای زکتر ابطحی 71-71 7بیَشیوی پسشکی 25/10/97 سِ ضٌبِ

     26/10/97 چْارضٌبِ

 71-71 1اًسیشِ 27/10/97 پٌج ضٌبِ
 ازراىذَاّراى ٍ بر 

 اظالهی یآقا 
 

     28/10/97 جوعِ

     29/10/97 ضٌبِ

 717737 آقای قرباًی 5-71 ذَى شٌاظی 30/10/97 یک ضٌبِ

     01/11/97 زٍ ضٌبِ

     02/11/97 سِ ضٌبِ

 717713 آقای زکترحاجَی 5-71 ایوٌی شٌاظی پسشکی 03/11/97 چْار ضٌبِ

     04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

 

 

                          



      

 پایاى ترمبرًاهِ اهتحاًات                                                               

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 پٌجن ترم7    علَم آزهایشگاّیرشت7ِ 

 

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 717741 آقای زکتر هحوسزازُ 5-71 باکتری شٌاظی پسشکی 22/10/97 ضٌبِ

     23/10/97 یک ضٌبِ

 71-71 تفعیر هَضَعی قراى 24/10/97 زٍ ضٌبِ
 ذاًن زکتر گَّریخ 

 ب آقای هحوسیاى
 

 717721 آقای زکتر هَهٌی 71-71 1بیَشیوی پسشکی 25/10/97 سِ ضٌبِ

     26/10/97 چْارضٌبِ

 717796 آقای هٌْسض هظلَم 5-71 آهار حیاتی 27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 717735 آقای زکتر هیٌَئیاى 71-71 قارچ شٌاظی پسشکی 29/10/97 ضٌبِ

     30/10/97 یک ضٌبِ

 717731 آقای قرباًی 5-71 ایوًََّواتَلَشی 01/11/97 زٍ ضٌبِ

 717745 زکتر هحوسزازُ 71-71 ظویٌار 02/11/97 سِ ضٌبِ

     03/11/97 چْار ضٌبِ

 71-71 تارید اظالم 04/11/97 پٌج ضٌبِ
 خ آقای فاطوی

 ب آقای ٍافی 
717771 

     05/11/97 جوعِ



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 اٍلترم7   تکٌَلَشی پرتَشٌاظیرشت7ِ   

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 777712 ذاًن ترابی 71-71 7آًاًَهی 22/10/97 ضٌبِ

 777773 آقای زکتر اهیری 71-71 زباى عوَهی 23/10/97 یک ضٌبِ

     24/10/97 زٍ ضٌبِ

 777792 آقای زکترکشتکار 5-71 اصطالحات پسشکی زر رازیَلَشی 25/10/97 سِ ضٌبِ

 71-71 زاًش ذاًَازُ ٍ جوعیت  26/10/97 چْارضٌبِ
 آقای هٌْسض باقریخ   

 ب   اقای اهاهی
 

 5-71 7اًسیشِ 27/10/97 پٌج ضٌبِ
 خ آقای ذاکشَر

 ب آقای قریشی
 

     28/10/97 جوعِ

 777715 آقای زکتر عباض ًصاز 71-71 فیسیَلَشی 29/10/97 ضٌبِ

 777711 آقای هٌْسض هظلَم 71-71 ریاضی عوَهی 30/10/97 یک ضٌبِ

     01/11/97 زٍ ضٌبِ

 777711 ذاًن زکتر هحوسی 5-71 فیسیک عوَهی 02/11/97 سِ ضٌبِ

 777797 ازقٌسیآقای  71-71 آشٌایی با فٌاٍری ًَیي اطالعات 03/11/97 چْار ضٌبِ

     04/11/97 پٌج ضٌبِ

 

 



 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 ظَم ترم7    تکٌَلَشی پرتَ شٌاظیرشت7ِ  

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 777714 ذاًن ترابی 71-71 9آًاتَهی 22/10/97 ضٌبِ

     23/10/97 یک ضٌبِ

 777791 آقای هٌْسض صازقی 71-71 کاربرزرایاًِ زر تصَیربرزاری 24/10/97 زٍ ضٌبِ

 777711 آقای هٌْسض هعصَهی 71-71 1رٍشْای پرتَ ًگاری 25/10/97 سِ ضٌبِ

     26/10/97 چْارضٌبِ

  حاج آقا اظالهیخ ٍ ب   71-71 1اًسیشِ 27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 777791 آقای زکتر ذَاجَی 71-71 هسیریت بیوارظتاًی ٍ رفتار ظازهاًی 29/10/97 ضٌبِ

     30/10/97 یک ضٌبِ

 777795 آقای زکتر کشتکار 71-71 فیسیک پرتَشٌاظی تشریصی 01/11/97 زٍ ضٌبِ

     02/11/97 سِ ضٌبِ

 ذاًن زکترهحوسی  5-71 رازیَبیَلَشی 03/11/97 چْار ضٌبِ

 آقای زکتر کیاى هْر
777711 

 777711 آقای زکترهحوَزآبازی 71-71 بیواری شٌاظی 04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

 

 

 

 



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 پٌجن ترم7 تکٌَلَشی پرتَشٌاظی   رشت7ِ 

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 111157 آالای هٌْسض هعصَهی 8-10 حفاظت زر برابر پرتَّای... 22/10/97 ضٌبِ

     23/10/97 یک ضٌبِ

 111147 آلای زکتر هحوَز آبازی 10-12 ارزیابی تصاٍیر پسضکی 24/10/97 زٍ ضٌبِ

 111159 آلای زکتر کطتکار 12-14 سویٌار 25/10/97 سِ ضٌبِ

 111153 آلای زّماى 8-10 تکٌیک ّا ٍ جٌبِ ّای بالیٌی 26/10/97 چْارضٌبِ

 111115 ذاًن عطایی 8-10  فارسی عوَهی 27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 111146 آلای زکتر هحوَز آبازی  10-12 رٍش ّای پرتَ ًگاری اذتصاصی 29/10/97 ضٌبِ

     30/10/97 یک ضٌبِ

 111154 آلای زکتر هٌتظرابسی 8-10 برزاریی سیستن ّای تصَیراصَل فیسیک 01/11/97 زٍ ضٌبِ

  آلای هٌْسض بالریخ ٍ ب   12-14 فرٌّگ ٍتوسى 02/11/97 سِ ضٌبِ

 111158 آلای هٌْسض هعصَهی 8-10 تعویرات ٍ ًگْساری همسهاتی 03/11/97 چْار ضٌبِ

  ب ٍ خ آلای ٍافی 10-12 تارید تحلیلی صسر اسالم 04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

 

 

 

 



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 اٍل ترم7    َّشبری رشت7ِ  

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 601300 ذاًن فاًی 10-12 1آًاتَهی 22/10/97 ضٌبِ

 601349 آلای زکتر رستویاى 8-10 زباى تمَیتی 23/10/97 یک ضٌبِ

     24/10/97 زٍ ضٌبِ

 601306 آلای زکترهٌَهٌی 10-12 بیَضیوی بالیٌی 25/10/97 سِ ضٌبِ

 خ   آلای هٌْسض بالری 12-14 زاًص ذاًَازُ ٍجوعیت 26/10/97 چْارضٌبِ

 آلای ضریفی     ب
 

  ذاکطَر یحاج آلاخ ٍ ب   8-10  1اًسیطِ 27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 601302 آلای زکتر عباض ًصاز 10-12 1فیسیَلَشی 29/10/97 ضٌبِ

 601305 آلای زکتر هحوسزازُ 10-12 هیکرٍب ضٌاسی ٍ استریلساسیَى 30/10/97 یک ضٌبِ

     01/11/97 زٍ ضٌبِ

 8-10 فیسیک پسضکی 02/11/97 سِ ضٌبِ
 ذاًن زکتر هحوسی

 الای زکتر کیاى هْر
601304  

     03/11/97 چْار ضٌبِ

 601317 اییسذاًن عرب ذ 10-12 هْارتْای پرستاری ٍ کاربرز زر اتاق عول 04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

 

 



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 ظَم  ترم7رشت7ِ  َّشبری 

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

 601309 آلای زکتر حوسُ ای 8-10   ٍاشُ ضٌاسی پسضکی 22/10/97 ضٌبِ

     23/10/97 یک ضٌبِ

 601313 ذاًن زکتر بصیری 10-12 ًطاًِ ضٌاسی ٍ هعایٌات بسًی 24/10/97 زٍ ضٌبِ

     25/10/97 سِ ضٌبِ

 601326 ًاظوی یحاج آلا 8-10 2بیَْضی 26/10/97 چْارضٌبِ

     27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 601318 آلای زکتر حوسُ ای 12-14 1بیواریْای زاذلی ٍ جراحی 29/10/97 ضٌبِ

     30/10/97 یک ضٌبِ

 601321 ذاًن زکتر بصیری 12-14 رٍش تحمیك 01/11/97 زٍ ضٌبِ

     02/11/97 سِ ضٌبِ

 601315 ذاًن عرب ذسایی 10- 12  1فَریت ّای پسضکی 03/11/97 چْار ضٌبِ

 601311 آلای هٌْسض هظلَم 8-10 آهار زیستی 04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

 

 

 

 



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 پٌجن  ترم7   َّشبری رشت7ِ   

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

     22/10/97 ضٌبِ

 601141 ذاًن عرب ذسایی 12-14 زباى ترصصی 23/10/97 یک ضٌبِ

 12-14 تفسیر هَضَعی لرآى 24/10/97 زٍ ضٌبِ
 خ  زکتر گَّری

 ب  آلای هحوسیاى
 

     25/10/97 سِ ضٌبِ

 601146 آلای زکتر صاحباى 8-10 3رٍش بیَْضی  26/10/97 چْارضٌبِ

     27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

 601142 ذَاجَیآلای زکتر  12-14 هسیریت زر بیَْضی 29/10/97 ضٌبِ

     30/10/97 یک ضٌبِ

 601151 آلای زکتر صاحباى 10-12 زارٍضٌاسی اذتصاصی 01/11/97 زٍ ضٌبِ

     02/11/97 سِ ضٌبِ

 601130 ذاًن حاج ٍثَق 8-10 رٍاًطٌاسی 03/11/97 چْار ضٌبِ

     04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

 

 



 

 برًاهِ اهتحاًات پایاى ترم

 7964-65ًیوعال اٍل  ظال تحصیلی  

 زٍم ًاپیَظتِ ترم7  َّشبریرشت7ِ    

 

 کس زرض استاز ساعت زرض اهتحاًی تارید ایام ّفتِ

     22/10/97 ضٌبِ

 613121 ذاًن عرب ذسایی 12-14 زباى ترصصی 23/10/97 یک ضٌبِ

     24/10/97 زٍ ضٌبِ

 613123 آلای لرباًی 8-10 ذَى ضٌاسی ٍ اًتمال ذَى 25/10/97 سِ ضٌبِ

     26/10/97 چْارضٌبِ

     27/10/97 پٌج ضٌبِ

     28/10/97 جوعِ

     29/10/97 ضٌبِ

 12-14 اًمالب اسالهی ایراى 30/10/97 یک ضٌبِ
 آلای حسي پَرخ    

 ب   الای ٍافی
 

 613120 آلای زکتر حوسُ ای 12-14 فیسیَپاتَلَشی 01/11/97 زٍ ضٌبِ

     02/11/97 سِ ضٌبِ

 613125 آلای زکتر ذسازازی 8-10 یرٍضْای بیَْضی زر جراحی ّا 03/11/97 چْار ضٌبِ

     04/11/97 پٌج ضٌبِ

     05/11/97 جوعِ

                           

 

 


