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  " 95 مهرورودي  برنامه هفتگی دانشجویان دکتراي تخصصی طب سنتی"

  )95-96نیمسال اول (

 واحد عملی نظري روز  ساعت  مکان  اساتید

  دکتر دباغیان

 دکتر شجاعی

سیستمهاي اطالع  0.5 0.5 شنبه 15-13 دانشکده

 رسانی پزشکی

  دکتر قدس

  ماهروزادهدکتر 

  دکتر علی اصل

 2 شنبه  12-8 3کالس

 

قرائت تفسیر و  1

 تصحیح متون فارسی

خانم دکتر 

  دباغیان

  دکتر شجاعی

12-9 3کالس  آمار و روش تحقیق  1 1  یکشنبه 

  کلیات و امور طبیعی   2 دوشنبه 10-8 3کالس  امینیدکتر 

اسباب و علل و دالیل    2 دوشنبه 12-10 3کالس  امینیدکتر 

  و عالئم نظري

  فقه پزشکی    1  یکشنبه   15-13  3کالس  دکتر رجب نژاد

  

    



  بسمه تعال

 

2 

 

  

  

  " 93 بهمن ورودي دانشجوي دکتراي تخصصی طب سنتی  زالی  دکتربرنامه هفتگی خانم "

  95-96اول نیمسال 

  95ترم سوم مهر 

همراهی  روز ساعت  مکان اساتید

  ورودي

 واحد عملی نظري

  دباغیاندکتر 

  دکتر شجاعی

  سیستمهاي اطالع رسانی  0.5  0.5    شنبه  13-15  

  تغذیه 1 1  93 یکشنبه 16-13 1کالس دکتر صادق پور

گروه داروسازي 

 سنتی

  موسسه

 )آزمایشگاه(

8-12  

13-15 

 مفردات نظري 2.5 1.5  94 دوشنبه

  امینیدکتر 

 قدسدکتر 

  سه شنبه  

 یکشنبه

  1کارورزي 2    

  قدس دکتر

  ماهروزادهدکتر 

  دکتر علی اصل 

 دکتر محمدي 

مبانی عالج   2  94 سه شنبه 15-13 1کالس

 )1درمانشناسی(
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  " 94 بهمن ورودي  برنامه هفتگی دانشجویان دکتراي تخصصی طب سنتی"

  )95-96نیمسال اول (

  

  95ترم دوم مهر

 واحد عملی نظري روز ساعت  مکان اساتید

 مباحث جامع  3 شنبه 12-8 3کالس  دکتر امینی

  دکتر دباغیان

  دکتر شجاعی

  آمار و روش تحقیق 1  1  یکشنبه  12-9  3کالس

گروه 

داروسازي 

 سنتی

  موسسه

 1کالس

8-12  

13-15 

 مفردات 2.5 1.5 دوشنبه

  دکتر امینی

  دکتر بهرامی

  دکتر منفرد

  سه شنبه 12-8 1کالس

 

اسباب و علل و دالیل  2 

 عالئم عملی

قدس  دکتر

  دکتر محمدي  

 1مبانی عالج  2  سه شنبه 15-13 1کالس 

 )1درمانشناسی(
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  " 93بهمن ورودي  برنامه هفتگی دانشجویان دکتراي تخصصی طب سنتی"

  )95-96نیمسال اول (

  95ترم چهارم مهر

 واحد عملی نظري روز ساعت  مکان اساتید

 دکتر+ناظماستاد  (

دکتر  +اصل علی

  قدس

(  

   دکتر مینایی

  دکتر محمدي 

  ماهروزاده دکتر     

  

درمانگاه 

  بهشت

  دوشنبه 8-12

  

  

  

 یکشنبه

 2  

 

 2کارورزي

 تغذیه 1 1 یکشنبه 16-13  1کالس  صادق پوردکتر 

  امینی دکتر 

  بهرامیدکتر 

درمانگاه 

  بهشت

 7هر دانشجو (

 )روز

8-12  

 

  سه شنبه

 

تدابیر حفظ  1 

 الصحه عملی

 


