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ن ایثار، جنب بیمارستان افرابی آردس:                                                       کرمانشاه، میدا  

گار:                   8404648  -8402228تلفه: 8403628دورن

 

 سرکبر خبنن عببس پور 

 هسئول هحترم گروه هعبرف دانشگبه علوم پسشکی کرهبنشبه

 

 با سالم ٍ احتشام

ٍاگذزاس هذی گذشدد     بِ عْذُ اساتیذ هحتشم آى گشٍُ  95-96بذیٌَسیلِ تذسیس دسٍس هطشٍحِ ریل دس ًیوسال دٍم سال تحصیلی 

خَاّطوٌذ است چٌاًچِ بٌا بِ علل هَجِ هَفق بِ تطکیل بعضی اص جلسات کالس دسس ًطذیذ ضوي اطالع قبلذی  بشًاهذِ کذالس    

جبشاًی سا یک ّفتِ قبل اص تطکیل کالس بصَست کتبی بِ آهَصش داًطکذُ اسسال ًواییذ  الصم بِ تَضیح است کِ بشای ّذش ٍاحذذ   

 ساعت ضشٍسی ٍ الضاهی هی باضذ  قبالً اص حسي تَجِ سشکاسعالی ًْایت تطکش سا داسد  77 دسسی بِ حذ ًصاب سسیذى

 نبم درس نبم استبد
هقطع و رشته 

 تحصیلی

تعداد 

 واحد
 کالس سبعت  روز 

 7 4-6 یکطٌبِ 2 عوَهی )بشادساى( تفسیش هَضَعی قشآى کشین جٌاب آقای سضیذی

 4 4-6 یکطٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( قشآى کشینتفسیش هَضَعی  جٌاب آقای حسیي فتحی هجذ

 7 4-6 یکطٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( تفسیش هَضَعی قشآى کشین جٌاب آقای جلیلی

 3 4-6 یکطٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( تفسیش هَضَعی قشآى کشین حاج آقا جَاد افطاس

 6 4-6 یکطٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( تفسیش هَضَعی قشآى کشین سشکاس خاًن لطفی

 3 4-6 سِ ضٌبِ 2 عوَهی )بشادساى( آئیي صًذگی  بشٍهٌذ قبادیجٌاب آقای 

 2 4-6 سِ ضٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( آئیي صًذگی  بْشٍص اسذی جٌاب آقای 

 73 8:75-72:75 چْاسضٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( آئیي صًذگی  جٌاب آقای حسیي صسیي فام

 7 71:75-72:75 یکطٌبِ 2 عوَهی )بشادساى( ایشاىفشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ  جٌاب آقای هْذی عضتی

 8 71:75-72:75 یکطٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایشاى سشکاس خاًن پشی هلکی پَس

 7 8:75-71:75 یکطٌبِ 2 عوَهی )هختلط( فشٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایشاى جٌاب آقای آسش صبَسی

 7 4-6 ضٌبِ 2 عوَهی )خَاّشاى( جوعیتداًص خاًَادُ ٍ  سشکاس خاًن حسیٌی
 

 دکتر هجتبی لیوویی

 هعبوى آهوزشی دانشکده بهداشت


