
 
 

 به نام خدا
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 پزشکیدانشکده  
 ):95-96قالب نگارش طرح درس(نیمسال 

 
 ارشد فیزیولوژيترم اول : دانشجویان  مخاطبان                                                                  فیزیولوژي عنوان درس:

 )پزشکی دانشکده –(دفتر کار  شنبه ها ساعت مشاوره:                    واحد)      2(سهم استاد  واحد 5تئوري   تعداد و نوع واحد:
  15/10-15/12ها و چهارشنبه 15/10-15/12 ها شنبهسه و   15/8-15/10ها نبهشیک   زمان ارائه :

 دکتر فرشاد مرادپور  مدرس:
  تعداد دانشجویان:                                  ندارد                               درس پیش نیاز:

 

 دستگاه عصبیسلول، قلب و فیزیولوژي فراگرفتن   هدف کلی دوره :
 
 جلسات (جهت هر جلسه یک هدف): یاهداف کل

 
  سلول ارگانلهاي فیزیولوژي و بدن ایعاتس و بخشهاي مهموستازیفیزیولوژي، علم  با دانشجویانآشنایی  -1

 هاي انتقال مکانیسم وآشنایی دانشجویان با فیزیولوژي غشاء سلول  -2

 پتانسیل غشاء -پدیده اسمز دانشجویان با   ییآشنا -3

 اسکلتیعضله در  و انقباض کیجفت شدن تحرو  یه اسکلتضلانقباض ع مکانیسمآشنایی دانشجویان با  -4

 آن یمولکول سمیو مکان صافانقباض عضله ، انتقال سیناپسی شنایی دانشجویان باآ -5

 ه قلبی و الکترو فیزیولوژي قلبآشنایی دانشجویان با ساختار عضل -6

 آشنایی دانشجویان با انقباض عضله قلبی، دوره قلبی و عوامل موثر  کارکرد قلب -7

 فیزیولوژي حس و حرکت هاي عمومی و ویژگی بندي سیتم عصبیسازمان آشنایی دانشجویان با -8

 هاي سوماتیکفیزیولوژي حس آشنایی دانشجویان با -9

 هاي نخاعیو رفلکسآشنایی دانشجویان با  فیزیولوژي نخاع  -10

 نقش قشر و ساقه مغز در کنترل حرکتآشنایی دانشجویان با  -11



 اي در کنترل حرکتهاي قاعدهنقش مخچه و هستهآشنایی دانشجویان با  -12

 اعمال عالی مغزآشنایی دانشجویان با  -13

 و سیستم خود مختار فیزیولوژي حاالت خواب، بیداري و صرعآشنایی دانشجویان با  -14

 حس بینائی   يولوژیزیدانشجویان با ف آشنایی -15

 ژهیو ییایمیو ش ییشنوا  هايحس يولوژیزیدانشجویان با ف آشنایی         -16

 
 

 اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 
 جلسه اول

 هدف کلی: 
بدن و فیزیولوژي ارگانلهاي سلول  عاتیهموستازیس و بخشهاي ما ،يولوژیزیبا علم ف انیآشنایی دانشجو

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 فیزیولوژي را تعریف کند..-1-1
 دهد..ها را شرحترکیب مایعات بدن و توزیع آن -2-1
 هموستازیس را تعریف کند. – 3-1
 هاي هموستازیس را شرح دهد.مکانیسم -4-1
 هاي داخل سلولی را نام ببرد.ارگانل – 5-1
 هاي اصلی هر ارگانل را شرح دهد.عملکرد -6-1
 هاي حرکت سلولی را توضیح دهد.مکانیسم  -7-1
 روند آندوسیتوز و اگزو سیتوز را شرح دهد. – 8-1
 

 دومجلسه 
 :  یهدف کل

 لانتقا هايآشنایی دانشجویان با فیزیولوژي غشاء سلول و مکانیسم
 ژهیواهداف 

 ان دانشجو قادر باشد:یدر پا
 نقش غشاء سلولی را شرح دهد. -1-2
 ساختار غشاء سلولی را توضیح دهد. -2-2
 ا نام ببرد.رهاي گذر مواد از غشاء راه  -3-2
 را شرح دهد.گذر مواد از غشاء  هايراهخصوصیات  -4-2
 



 
 سومجلسه 

 : یهدف کل
 پتانسیل غشاء -پدیده اسمز دانشجویان با   ییآشنا

 ژهیاهداف و
   ان دانشجو قادر باشد:یدر پا

 .پدیده اسمز را تعریف کند 1-3
 .عوامل موثر بر اسمز را نام ببرد -2-3
 .پتانسیل غشاء را تعریف کند – 3-3
 .پتانسیل انتشاري را تعریف کند – 4-3
 .معادله نرست را توضیح دهد -5-3
 .معادله گلدمن را شرح دهد –6-3
 .ها را نام ببردانواع کانال –7-3
 .ها را توضیح دهدمکانیسم نفوذپذیري انتخابی کانال -8-3
 پتانسیل عمل و نحوه گسترش آن را شرح دهد. -9-3
 

 چهارمجلسه 
 : یهدف کل

 یو انقباض در عضله اسکلت کیو جفت شدن تحر یانقباض عضله اسکلت سمیآشنایی دانشجویان با مکان 
 ژهیاهداف و

   دانشجو قادر باشد: انیدر پا
 .ساختار عضله اسکلتی را بشناسد -1-4
 .هاي دخیل در انقباض را شرح دهدپروتئین  -2-4
 .مکانیسم مولکولی انقباض عضله اسکلتی را شرح دهد  -3-4
 .روند جفت شدن تحریک و انقباض عضله اسکلتی را توضیح دهد  -4-4
 .انواع فیبر عضالنی را نام ببرد  -5-4
 .روابط بین طول و قدرت انقباضی را شرح دهد. -6-4
 

 پنجمجلسه 
  :یهدف کل

 آن یمولکول سمیانقباض عضله صاف و مکان ،یناپسیآشنایی دانشجویان با انتقال س
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 .را شرح دهدساختار   -1-5
 .روند انتقال پیام از عصب به عضله را شرح دهد  -2-5
 .ساختار عضله صاف را توضیح دهد  -3-5
 .هاي ساختاري و عملکردي عضله صاف را نام ببردتفاوت  -4-5



 .هاي افزایش کلسیم داخل سلولی را نام ببردمکانیسم  -5-5
 

 ششمجلسه 
 قلب يولوژیزیو الکترو ف یبا ساختار عضله قلب انیدانشجو ییآشنا

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .ساختار عضله قلبی را تشریح کند  -1-6
 .هاي قلبی و مسیرهاي هدایتی را نام ببردپیشاهنگ  -2-6
 .هاي ویژه پتانسیل عمل قلبی را شرح دهدمکانیسم  -3-6
 .عوامل تعیین کننده سرعت هدایت پیام در قلب را نام ببرد -4-6
 .اثر سیستم خودمختار بر فعالیت الکتریکی قلب را توضیح دهد -5-6
 .الکتروکاردیوگرام و نحوه ثبت آن را توضیح دهد -6-6
 

 هفتمجلسه 
 آشنایی دانشجویان با انقباض عضله قلبی، دوره قلبی و عوامل موثر  کارکرد قلب

 ژهیاهداف و 
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .دوره قلبی را تعریف کند  -1-7
 .سیستول و دیاستول را تعریف کند -2-7
 .فشار و حجم را د یک دوره قلبی شرح دهدتغییرات   -3-7
 .هاي قلبی را بشناسددریچه -4-7
 .هاي قلبی را توضیح دهدنقش دریچه  -6-7
 .نمودار حجم فشار قلبی را شرح دهد  -7-7
 

 هشتمجلسه 
 هدف کلی: 

  فیزیولوژي حس و حرکت هاي عمومی بندي سیتم عصبی و ویژگیسازمان آشنایی دانشجویان با
 ویژهاهداف 

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 سیستم اعصاب محیطی و مرکزي را بشناسد. -1-8
 هاي اعصاب آوران و وابران را نام ببرد.ویژگی -2-8
 هاي عصبی مرکزي را بشناسد.آناتومی اجمالی ساختار – 3-8
 ها را توضیح دهد.هاي آنهارا نام ببرد و ویژگیانواع سیناپس -4-8
 انتقال سیناپسی را شرح دهد.مکانیسم  – 5-8
 خصوصیات ویژه سیناپسها را نام ببرد. -6-8
 تغییرات الکتریکی در طی تحریک سلول عصبی را توضیح دهد.  -7-8
 ها را شرح دهد.مکانیسم عمل گیرنده – 8-8



 را نام ببرد. فیبرهاي عصبی تقسیم بندي انواع  -9-8
 هاي نورونی را توضیح دهد.مجتمعها در بندي پیامنحوه انتقال و جمع  -10-8

  
 نهمجلسه 

 :  یهدف کل
 هاي سوماتیکفیزیولوژي حس آشنایی دانشجویان با

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد:یدر پا

 هاي لمس و فشار در پوست را نام ببرد.انواع گیرنده -1-9
 هاي سوماتیک را تشریح کند.هاي گیرندهویژگی -2-9
 هاي سوماتیک به قشر مغز را رسم کند.انتقال حسمسیرهاي   -3-9
 هاي قشر حسی سوماتیک را توضیح دهد.ویژگی -4-9
 هاي حس وضعیت موجود در عضالت را نام ببرد.گیرنده -5-9
 هاي پوستی را شرح دهد.مفهوم درماتوم -6-9
 هاي درد را نام ببرد.انواع درد و گیرنده -7-9
 مغز را رسم کند.مسیرهاي انتقال درد به  -8-9
 هاي تعدیل درد را توضیح دهد.مکانیسم -4-9
 درد احشایی و ارجاعی را شرح دهد. -5-9
 هاي سردرد را نام ببرد.ءمنشا -6-9
 

 دهمجلسه 
 هاي نخاعیو رفلکسآشنایی دانشجویان با  فیزیولوژي نخاع 

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 ها را ببرد.انواع موتور نورون  -1-10
 .ها در طناب نخاعی را توضیح دهدبندي موتونورونسازمان -2-10
 .ها در تنظیم حرکت را توضیح دهدهاي عضالنی را نام ببرد و نقش آنانواع گیرنده  -3-10
 ها را نام ببرد.مناطق مغزي کنترل کننده گاما موتونورون -4-10
 .ببردانواع فیبرهاي عضالنی را نام   -6-10
 .هاي نخاعی را شرح دهد.رفلکسانواع   -7-10
 

 یازدهمجلسه 
 نقش قشر و ساقه مغز در کنترل حرکتآشنایی دانشجویان با 

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .هاي مختلف قشر حرکتی را نام ببردبخش  -1-11
 .هاي اصلی قشر حرکتی را توضیح دهدنقش  -2-11



 .هاي حرکتی به نخاع را شرح دهدانتقال پیاممسیرهاي  -3-11
 .ها را نام ببردهاي آننواحی حرکتی ساقه مغز و نقش  -4-11
 .هاي مشبک و دهلیزي در کنترل حرکت را توضیح دهدنقش هسته  -6-11
 .ساختار و نقش سیستم دهلیزي در کنترل حرکات را شرح دهد.  -7-11
 

 دوازدهمجلسه 
 اي در کنترل حرکتهاي قاعدهنقش مخچه و هستهآشنایی دانشجویان با 

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .آناناتومی عملکردي مخچه را توضیح دهد  -1-12
 . هاي مخچه را نام ببردها و خروجیورودي -2-12
 .هاي عمقی مخچه و محل آنها را نام ببردهسته -3-12
 .رسم کند.ساختار واحد عملکردي مخچه را   -4-12
 .اعمال حرکتی مخچه را نام ببرد  -5-12
 عملکردهاي مغز میانی را نام ببرند.  -6-12
 . اختالالت حرکتی ناشی از نقص عملکردي مخچه را نام ببرد  -7-12
 .اي را نام ببردهاي قاعدهاجزاء هسته  -8-12
 .اي را رسم کندهاي قاعدهمدارهاي حرکتی و شناختی هسته -9-12

 .دمی را شرح دهدپوتامن و هاي هستهاختالالت مربوط به نقص عملکردي  -10-12
 .نقش حرکتی سیستم عصبی را جمع بندي کند  -11-12

 
 دهمسیزجلسه 

 اعمال عالی مغزآشنایی دانشجویان با 
 ژهیاهداف و 

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 .نام ببرد هاي آن راساختار قشر مغز توضیح دهد و انواع سلول  -1-13
 . هاي مختلف قشر مغز را نام ببرداعما اختصاصی قسمت  -2-13
 .مفهوم نیمکره غالب را توضیح دهد -3-13
 .را نام ببرد نواحی ارتباطیعملکردهاي   -4-13
 .نقش نواحی ویژه در تکلم و فهم کالم را توضیح دهد  -5-13
 . آنها را تشریح کندهاي انواع حافظه را نام ببرد و مکانیسم -7-13
 هاي ساقه مغز در بیدار نگه داشتن قشر را توضیح دهد.نقش پیام  -1-13
 .اجزاء سیستم لیمبیک را نام ببرد  -3-13
 . هاي نباتی هیپوتاالموس را شرح دهدنقش -4-13
 .سیستم پاداش و تنبیه سیستم لیمبیک را شرح دهد  -7-13
 .نقش هیپوکمپ را توضیح دهد  -8-13
 . نقش آمیگدال را شرح دهد  -9-13



 نقش قشر لیمبیک را توضیح دهد.  -10-13
 

 چهاردهمجلسه 
 و سیستم خودمختار فیزیولوژي حاالت خواب، بیداري و صرعآشنایی دانشجویان با 

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 انواع خواب را نام ببرد.  -1-14
 الکتروانسفالوگرام مغز در حاالت مختلف را شرح دهد.هاي ویژگی  -2-14
 هاي خواب را توضیح دهد.تئوري  -3-14
 .تشنج و صرع را تعریف کند -4-12
 .انواع صرع را نام ببرد  -5-14
 سیستم خود مختار را توصیف کند.  -6-14
 .بندي سیستم خودمختار را شرح دهد.سازمان  -7-13
 .را توضیح دهد خود مختارهاي پایه سیستم مکانیسم  -8-14
  را توضیح دهد. خودمختارعملکرد سیستم   -9-14

 .نقش مدوالي آدرنال را شرح دهد  -10-14
 .هاي اتونومیک را شرح دهدرفلکس  -11-14
 .هاي مایع مغزي نخاعی را نام ببرد.نقش -12-14

 
 پانزدهمجلسه 

 : یهدف کل
   حس بینائی يولوژیزیفآشنایی دانشجویان با 

 ژهیاهداف و
   ان دانشجو قادر باشد:یدر پا

 اصول کلی فیزیک اپتیک را شرح دهد. – 1-15
 ساختار چشم به عنوان یک دوربین عکاسی را تشریح کند. -2-15
 مکانیسم تطابق را توضیح دهد. – 3-15
 گیري آن را شرح دهد.مفهوم حدت بینایی و روش کلینیکی اندازه – 4-15
 هاي درك عمق را شرح دهد.تئوري -5-15
 نحوه ترشح مایع زاللیه را توضیح دهد. –6-15
 اختالالت انکساري چشم را شرح دهد. –7-15
 ساختار شبکیه را توضیح دهد. -8-15
 مکانیسم شیمیایی درك نور را توضیح دهد. -9-15

 مکانیسم خودکار تغییر حساسیت به شدت نور را توضیح دهد. -10-15
 مکانیسم دید رنگی را شرح دهد.  -11-15
 هاي گانگلیونی را رسم کند.مسیرهاي انتقال پیام به سلول  -12-15
 هاي گانگلیونی را نام ببرد.انواع سلول  -13-15



 هاي شبکیه را توصیف کند.میدان دریافت انواع سلول  -14-15
 مسیر انتقال پیام به قشر بینایی را شرح دهد. -15-15
 جانبی تاالموس را توضیح دهد.-صوصیات هسته زانوییخ -16-15
 هاي قشر بینایی را شرح دهد.ویژگی  -17-15

 
 شانزدهم جلسه

 و شیمیایی ویژه هاي  شنواییفیزیولوژي حس آشنایی دانشجویان با :یهدف کل
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 .ساختار گوش را بشناسد  -1-16
 خارجی در درك صوت را توضیح دهد.نقش گوش   -2-16
 هاي تقویت صوت را شرح دهد.مکانیسم  -3-16
 .خصوصیات غشاء پایه را توصیف کند  -4-16
 .عملکرد اندام کورتی را توضیح دهد  -5-16
 هاي صوتی به قشر را شرح دهد.مسیر انتقال پیام -6-16
 . هاي صوتی را توضیح دهدنقش قشر مغز در درك پیام  -7-16
 هاي درك جهت صوت را توضیح دهد.مکانیسم  -8-16
 .کري هدایتی و عصبی و نحوه افتراق آنها را توضیح دهد  -9-16

 هاي چشایی و محل آنها را نام ببرد.انواع جوانه  -10-16
 هاي اصلی را توضیح دهد.مکانیسم تشخیص مزه  -11-16
 ح دهد.هاي چشایی به مغز را توضیمسیر انتقال پیام  -12-16
 مفهوم ترجیح مزه و تغذیه را توضیح دهد. -13-16
 .هاي حس بویایی را توضیح دهدگیرنده خصوصیات -14-16
 مسیرهاي انتقال پیام بویایی به مغز را تشریح کند. -15-16
 ساختار پیاز بویایی را شرح دهند. -16 -16
 نقش مراکز بویایی در مغز را توضیح دهد. -17-16

 
 فیزیولوژي گایتون، فیزیولوژي گانونگ و فیزیولوژي برن و لوي: منابع

 سخنرانی، پرسش و پاسخ در کالس، بحث گروهی  روش تدریس:
 وایت برد  –دئوپروژکتور یو  رسانه هاي کمک آموزشی :

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سنجش وارزشیابی
 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

انجام پرسش شفایی قبل از شروع هر 
 مطالب جلسه قبلجلسه از 

 هر جلسه 1 تشریحی جواب کوتاه
به  جلسه دوم

 بعد
 12 4/8/96 3 ندارد آزمون  میان ترم

 ينه ایچند گز آزمون پایان ترم
نمره  7

 يتئور
 پایان ترم

بر اساس 
برنامه آموزش 

 دانشکده
 مقررات درس و انتظارات  از دانشجو:

 
 خروج درطی کالس خودداري نمایند. و ازدانشجویان باید به موقع در سرکالس حاضر باشند  .۱
اداشت ی) مطالب را  يسکوت را رعایت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار (نت بردار .۲

 کنندوکامالً  به نکات مطرح شده توجه نمایند
 هرجلسه با مطالعه دروس جلسات گذشته آمادگی براي پرسش شفایی داشته باشند. .۳
 کنند در بحث هاي گروهی شرکت .۴
 تلفن همراه خود را در کالس خاموش کنند. .۵

 
 

 نام و امضاي مدرس: 
 تاریخ تحویل:
 

  
 امضاي مدیر گروه: 

 تاریخ ارسال:
 

 

 EDO نام و امضاي مسئول 
 دانشکده:

 تاریخ ارسال:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95-96دندانپزشکی نیمسال اول برنامه ترمی فیزیولوژي 
 15/8-15/10یکشنبه: 
 15/10-15/12سه شنبه: 
 15/10-15/12چهارشنبه: 

 

 مدرس موضوع درس تاریخ ایام هفته
 دکترمرادپور فیزیولوژي سلول 21/6/95 یکشنبه

 دکترمرادپور فیزیولوژي سلول 23/6/95 سه شنبه

 دکترمرادپور فیزیولوژي سلول 24/6/95 چهارشنبه

 دکترمرادپور فیزیولوژي سلول 28/6/95 یکشنبه

 ----- تعطیل رسمی 30/6/95 سه شنبه

 دکترمرادپور فیزیولوژي سلول 31/6/95 چهارشنبه

تئوري فیزیولوژي خون +  4/7/95 یکشنبه
 Hb & Hctآزمایش 

 دکتر گودینی

 نجفیدکتر گردش خونفیزیولوژي  6/7/95 سه شنبه
 دکترمرادپور فیزیولوژي قلب 7/7/95 چهارشنبه
 مرادپور دکتر فیزیولوژي قلب 11/7/95 یکشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي گردش خون 13/7/95 سه شنبه
 دکتر گودینی RBCخون+ تئوري فیزیولوژي  14/7/95 چهارشنبه
+ تئوري  فیزیولوژي گردش خون 18/7/95 یکشنبه

  عضله قورباغه
 دکتر نجفی +

 ----- تعطیل رسمی 20/7/95 سه شنبه

 ----- تعطیل رسمی 21/7/95 چهارشنبه

فیزیولوژي گردش خون + تئوري  25/7/95 یکشنبه
 قلب قورباغه

 دکتر نجفی

 دکتر نجفی فیزیولوژي گردش خون  27/7/95 سه شنبه
 مرادپوردکتر  فیزیولوژي اعصاب 28/7/95 چهارشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي گردش خون 2/8/95 یکشنبه



 دکتر نجفی فیزیولوژي گردش خون  4/8/95 سه شنبه
فیزیولوژي غدد+تئوري  5/8/95 چهارشنبه

 diffcountآزمایشگاه 
 دکترگودینی

 دکتر نجفی فیزیولوژي گوارش 9/8/95 یکشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي گوارش 11/8/95 سه شنبه
فیزیولوژي غدد + تئوري  12/8/95 چهارشنبه

 BT,CT آزمایشگاه
 دکترگودینی 

 دکترنجفی گوارش فیزیولوژي 16/8/95 یکشنبه
فیزیولوژي تنفس + تئوري  18/8/95 شنبهسه 

 آزمایشگاه فشارخون
 دکترنجفی

 دکترمرادپور فیزیولوژي اعصاب 19/8/95 چهارشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي تنفس 23/8/95 یکشنبه
 دکترگودینی  غدد  25/8/95 سه شنبه
+ تئوري غددفیزیولوژي  26/8/95 چهارشنبه

 ECGآزمایشگاه 
دکتر گودینی+ 

 مرادپوردکتر 
 ----- تعطیل رسمی 30/9/95 یکشنبه

 دکتر نجفی فیزیولوژي تنفس  2/9/95 سه شنبه
 دکترمرادپور فیزیولوژي اعصاب 3/9/95 چهارشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي تنفس  7/9/95 یکشنبه
فیزیولوژي تنفس + تئوري  9/9/95 سه شنبه

 اسپیرومتري
 دکتر نجفی

 ----- رسمیتعطیل  10/9/95 چهارشنبه

 دکتر نجفی فیزیولوژي کلیه  14/9/95 یکشنبه
فیزیولوژي کلیه + تئوري  16/9/95 سه شنبه

 آزمایشگاه رفلکسها 
 دکتر نجفی

 دکترگودینی فیزیولوژي غدد 17/9/95 چهارشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي کلیه 21/9/95 یکشنبه
 دکتر نجفی فیزیولوژي کلیه 23/9/95 سه شنبه



 دکتر مرادپور فیزیولوژي اعصاب  24/9/95 چهارشنبه
 دکتر مرادپور فیزیولوژي اعصاب  28/9/95 یکشنبه
 دکترگودینی فیزیولوژي غدد  30/9/95 سه شنبه
 دکترمرادپور فیزیولوژي اعصاب  1/10/95 چهارشنبه
 دکترمرادپور فیزیولوژي اعصاب  5/10/95 یکشنبه
 دکترگودینی فیزیولوژي غدد  7/10/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور حواس ویژه  8/10/95 چهارشنبه
 دکتر مرادپور حواس ویژه  12/10/95 یکشنبه
 دکتر گودینی غدد  14/10/95 سه شنبه
   15/10/95 چهارشنبه

 
 

قلب سه شنبه سلول و مباحث امتحان میان ترم: 
 15/12ساعت  4/8/95

 دانشکده پزشکیسالن امتحانات  محل امتحانات:
 
 
 
 


