
69علوم اعصاب ورودی  

 

  

تاریخ 

 امتحانات

شماره 

 کالس

ساعت 

 تدریس

روز 

 تدریس
همکار اساتید  نام مسئول درس 

تعداد 

 واحد
 عنوان درس

2/11  نوروبیولوژی سلولی و مولکولی 2 خانم دکتر زحمتکش دکتر فرهمندفر دوشنبه 11-8 2 

22/11  یکشنبه 11-8 1 
 دکتر فرهمندفر

 دکتر ریاحی
 نوروفیزیولوژی 2 خانم دکتر زحمتکش

22/11  شنبه 12-11 - 
 آقای دکتر اکبری

 آقای دکتر هدایت پور
 نوروآناتومی 2 زادهآقای دکتر حسن

22/11 دکتر عقابیانآقای  دکتر بتولی چهارشنبه 11-8 2   بررسی های پاراکلینیک 2 

2/11  نوروامبریولوژی و نوروهیستولوژی 2 زادهحسنآقای دکتر - سه شنبه 11-12 - 

2/11  علم عصب پایه شناختی 2 دوستتهرانیآقای دکتر  قویندکتر یونسی،دکتر شنبهسه  11-8 2 

1/11  
 2طبقه 

 )سایت(
12-12 رسانیسیستم های اطالع 1 دکتر یونسی - یکشنبه   



نود و پنجعلوم اعصاب ورودی   

 

 

نود و چهارعلوم اعصاب ورودی   

تاریخ 

 امتحانات
 شماره کالس

ساعت 

 تدریس
همکار اساتید روز تدریس  عنوان درس تعداد واحد نام مسئول درس 

1/11  نوروهیستوشیمی 1 فرهمندفردکتر  - یکشنبه 11-8 2 

 

  

تاریخ 

 امتحانات
 شماره کالس

ساعت 

 تدریس

روز 

 تدریس
همکاراساتید   

نام مسئول 

 درس

تعداد 

 واحد
درسعنوان   

21/11  - 11-8  شنبه 

دوستدکتر تهرانی  

 دکترترکمان

 دکتر زحمتکش

 دکتر یونسی

 دکتر وثوقی

 2 دکترفرهمندفر
 عصب روشهای پژوهش در علوم

 پایه

1/11  نوروهیستوشیمی 1 دکتر فرهمندفر - یکشنبه 11-8 2 

2/11 شنبهسه  12-11 2   روش تحقیق و آمار پیشرفته 2 دکتر ترکمان - 

2/11  چهارشنبه 11-8 1 
دکتر نقوی، دکتر 

 یونسی

دکتر تهرانی 

 دوست
 نوروسایکولوژی شناختی 2



69مطالعات اعتیاد ورودی   

 

تاریخ 

 امتحانات

شماره 

 کالس

ساعت 

 تدریس

روز 

 تدریس
همکاراساتید   

نام مسئول 

 درس

تعداد 

 واحد
 عنوان درس

2/11  
بیمارستان 

 امام
11-12  - دوشنبه 

دکتر حاجی 

 قاسم
 نوروبیولوژی سلولی و مولکولی 2

1/11 11-12 روزبه   2 دکتر رزاقی - یکشنبه 
مبانی شناختی رفتاری سوء 

 مصرف مواد

2/11 8-11 روزبه   روانپزشکی سوء مصرف مواد 2 دکتر رزاقی - یکشنبه 

21/11  
 2طبقه 

 )سایت(
21-12 شنبهیک   سیستم های اطالع رسانی 1 دکتر یونسی - 

21/11  2 11-8  سه شنبه 

دکتر تهرانی 

دوست،دکتر 

 نقوی

شناختی علم عصب پایه 2 دکتر یونسی  

22/11 2سالن طبقه    11-12  نوروژنتیک 2 دکتر وثوقی دکتر شاهسوند یکشنبه 

 

  



69مطالعات اعتیاد ورودی   

 

تاریخ 

 امتحانات

شماره 

 کالس

ساعت 

 تدریس

روز 

 تدریس
همکاراساتید   

نام مسئول 

 درس

تعداد 

 واحد
 عنوان درس

21/11  - 11-8  شنبه 

دوستدکتر تهرانی  

 دکترترکمان

زحمتکشدکتر   

 دکتر یونسی

 دکتر وثوقی

 2 دکترترکمان
روشهای پژوهش در علوم 

پایهعصب   

22/11  
سالن 

2طبقه   
11-12 کنوروژنتی 2 دکتر وثوقی دکتر شاهسوند یکشنبه   

2/11 شنبهسه  12-11 1   روش تحقیق و آمار پیشرفته 2 دکتر فرهمندفر - 

2/11  1 11-8 یونسیدکتر  دکتر تهرانی دوست،دکتر نقوی چهارشنبه   نوروسایکولوژی شناختی 2 


