
۱۳۹۶/۰۹/۲۹
ندارد

۶۰۷۵۱۹/د/۵

مدیرمحترم گروه آموزشی  داخلی  - پزشکی اجتماعی    
موضوع : برنامه درسی و امتحانی کورس غدد – آمارپزشکی و روش تحقیق در نیمسال  ۹۶۲ 

با سالم و احترام 
ضمن تق   ضمن تقدیر از تقبل تدریس ، بدین وسیله برنامه درسی و امتحانی کورس غدد -   آمارپزشکی و روش 

تحقیق برای دانشجویان رشته پزشکی ورودی ۹۴۱ مقطع پیش بالینی (  ترم ۶ ) در نیم سال دوم  ۹۷-۹۶  به 
ارزش   ۲واحد و ۳۴    ساعت به شرح ذیل جهت استحضار و اعالم به اساتید محترم آن گروه آموزشی به 

حضورتان ایفاد می گردد. درخواست می شود برنامه زمان بندی شده را حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ تنظیم و به 
این معاونت ارسال نمائید .

۴/۵-۶/۵ -۴/۵
۲/۵

۱۲-۱۴ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰ تاریخ روز ردیف

کورس غدد آمار پزشکی  ۹۷/۴/۳ یک شنبه ۱
کورس غدد آمار پزشکی  ۹۷/۴/۴ دوشنبه ۲
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۵ سه شنبه  ۳
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۶ چهارشنبه  ۴
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۷ پنج شنبه  ۵
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۹ شنبه  ۶
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۰ یک شنبه  ۷
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۱ دوشنبه ۸
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۲ سه شنبه  ۹
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۳ چهارشنبه  ۱۰
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۴ پنج شنبه  ۱۱
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۶ شنبه  ۱۲
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۷ یک شنبه  ۱۳
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۱۹ سه شنبه ۱۴
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۲۰ چهارشنبه ۱۵
کورس غدد آمار پزشکی ۹۷/۴/۲۱ پنج شنبه  ۱۶

- محل تشکیل کالسها : کالس شماره ۱ خواهد بود .
-امتحان درس آمار پزشکی            روز یک شنبه    مورخه ۹۷/۴/۲۴ از ساعت  ۱۲  الی ۱۴  در دانشکده پزشکی خواهد بود .

- امتحان  کورس غدد                      روز سه شنبه         مورخه   ۹۷/۵/۲ از ساعت ۱۲ الی  ۱۴    در دانشکده پزشکی خواهد بود .
رونوشت : ۱- آقای بهادری     ۲- خانم جوادی


