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 جدول زمان بندی ارائه دروس
 

 هثحج تاسیخ سدیف

 آًاتَهی ٍ فیضیَلَطی سیستن اػصاب 16/11/93 1

 هشاقثتْای پشستاسی(افضایش فشاس داخل جوجوِ )تؼشیف، ػلل، ػالئن، دسهاى،  23/11/93 2

 ضشتِ ّای هغضی )تؼشیف، ػلل، اًَاع، دسهاى، هشاقثتْای پشستاسی( 30/11/93 3

 سکتِ ّای هغضی )تؼشیف، اًَاع، ػالئن، دسهاى ٍ هشاقثتْای پشستاسی( 7/12/93 4

 ضشتِ تِ طٌاب ًخاػی ) تؼشیف، اًَاع، ػالئن، دسهاى ٍ هشاقثتْای پشستاسی( 14/12/93 5

 تیواسیْای سیستن خاسج ّشهی )کشُ، پاسکیٌسَى( 21/12/93 6

 تیواسیْای ػفًَی سیستن اػصاب) هٌٌظیت ٍ آًسفالیت( 28/12/93 7

 صشع ٍ تشٌج)اًَاع، ػالٍم، دسهاى ٍ هشاقثتْای پشستاسی( 20/1/94 8

 هیاستٌی گشاٍ، گیلي تاسُ، اسکلشٍص هتؼذد 27/1/94 9

 ُ ایسشدسد، فتق دیسک ّای تیي هْش 3/2/94 10
 


