
موضوع13-17عملی چهارشنبه  ساعت تدريساستادنام درسنام گروهوروديرشتهسالماه روزايام هفته

مقدمات و تاريخچهآقاي دکتر حسن زاده10-8آقاي دکتر حسن زاده1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی871394چهارشنبه

سلول3-1خانم تک زارع1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1171394شنبه

بافت شناسیخانم تک زارع10-8خانم تک زارع1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1571394چهارشنبه

کلیات بافت همبند و انواع آن3-1آقاي دکتر مینايی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1871394شنبه

بافت شناسی خون و خونسازيعملی آقاي دکتر مینايی10-8آقاي دکتر مینايی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2271394چهارشنبه

گامتوژنز و لقاح3-1آقاي دکتر ابوالحسنی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2571394شنبه

هفته هاي اول و دومعملی آقاي دکتر مینايی10-8آقاي دکتر ابوالحسنی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2971394چهارشنبه

هفته هاي سوم و دوره رويانی10-8آقاي دکتر ابوالحسنی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی681394چهارشنبه

دوره جنینی و پرده جنینی و جفت3-1آقاي دکتر عمیدي1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی981394شنبه

استخوان و استخوان سازي- بافت شناسی غضروفآقاي دکتر مینايی10-8آقاي دکتر مینايی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1381394چهارشنبه

ناهنجاري هاي مادرزادي3-1آقاي دکتر عمیدي1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1681394شنبه

استخوان شناسیخانم مهران نیا10-8خانم مهران نیا1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2081394چهارشنبه

استخوان شناسی3-1خانم مهران نیا1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2381394شنبه

کلیات مفاصل و عضالتخانم مهران نیا10-8خانم مهران نیا1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2781394چهارشنبه

آناتومی عضالت تنه و اندام ها به بعد3عملی خانم مهران نیا 3-1خانم مهران نیا1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی3081394شنبه

بافت شناسی عضالت و مفاصلعملی خانم دکتر رستگار10-8خانم دکتر رستگار1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی491394چهارشنبه

بافت عصبی و اعصاب محیطی به بعد3عملی خانم دکتر رستگار 3-1خانم دکتر رستگار1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی791394شنبه

آناتومی دستگاه گردش خون3-1خانم دکتر پاس بخش1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1491394شنبه

آناتومی دستگاه تنفسخانم دکتر پاس بخش10-8خانم دکتر پاس بخش1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی1891394چهارشنبه

بافت شناسی سیستم گردش خون و لنفاويعملی خانم ملک10-8خانم ملک1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2591394چهارشنبه

آناتومی دستگاه گوارش به بعد عملی3خانم دکتر پاس بخش 3-1خانم دکتر پاس بخش1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2891394شنبه

گوارش و غدد ضمیمهعملی خانم دکتر پاس بخش10-8خانم دکتر پاس بخش1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی2101394چهارشنبه

آناتومی سیستم ادراري10-8خانم دکتر پاس بخش1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی5101394شنبه

بافت شناسی دستگاه گوارش به بعد عملی3خانم ملک 3-1خانم ملک1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی5101394شنبه

10-8 خانم دکتر پاس بخش  عملی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی6101394يک شنبه

عملی 12-10 خانم دکتر پاس بخش  عملی1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی7101394دوشنبه

آناتومی سیستم تناسلی به بعد10خانم دکتر پاس بخش 10-8خانم دکتر پاس بخش1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی8101394سه شنبه

بافت شناسی غدد ضمیمه گوارش و دستگاه تنفس به بعد عملی14خانم ملک 10-8خانم ملک1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی9101394چهارشنبه

بافت شناسی پوست و پستان به بعد عملی14خانم تک زارع 14-12خانم تک زارع1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی9101394چهارشنبه

بافت شناسی سیستم ادراري و دستگاه تناسلی مرد10-8خانم تک زارع1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی12101394شنبه

بافت شناسی سیستم تناسلی زن به بعد عملی10خانم تک زارع 12-10خانم تک زارع1علوم تشريحی آناتومی94دندانپزشکی12101394شنبه
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