
 

 

 

 

تاریخ 

 امتحانات

مکان 

 کالس
 ساعت کالس

روز 

 کالس
 مسئول درس اساتید همکار

تعداد 

 واحد
 مقطع نام درس

22/01/79 4 01-8  دکتر فرهمندفر دوشنبه 
دکتر مریم 
 زحمتکش

0 
نوروبیولوژی سلولی و 

 ملکولی

 دکتری 79

22/01/79 4 01-01  دکتر حاجی قاسم شنبه 
دکتر غالمرضا 

 حسن زاده
1 

نوروآناتومی و رشد سیستم 
 عصبی

01-01 سایت 22/01/79  سیستم های اطالع رسانی 0 دکتر علی یونسی دکتر بتولی دوشنبه 

0/00/79 
و  سایت

 3کالس
01-01  شنبه 

 دکتر زهرا خزاعی پور
 دکتر تهرانی دوست

 دکتر یونسی
 دکتر ترکمان

دکتر سید 
 امیرحسین بتولی

1 
روش تحقیق و آمار 

 پیشرفته

27/01/79 
 بیمارستان

 امام
01-01  دکتر فرهمندفر یکشنبه 

دکتر محمودرضا 
 حاجی قاسم

 ترمیم سیستم عصبی 0

3/00/79 
سالن 

 شورا
01-8  دکتر یونسی یکشنبه 

دکتر مریم 
 زحمتکش

1 
اصول علوم 

 اعصاب)سیستم حرکتی(

2/00/79 2 01-8  سه شنبه 
 دکتر یونسی

 دکتر زحمتکش
دکترمریم 
 فرهمندفر

1 
اصول علوم اعصاب 

 )سیستم حسی(

22/01/79 4 

01-8  

کالس تئوری 
 01-01ساعت 

 برگزار میشود

 سه شنبه

 دکتر تهرانی دوست
 دکترترکمان

 دکتر زحمتکش
 دکتر یونسی
 دکتر وثوقی

 دکتر حاجی قاسم
 دکتر بتولی

دکتر مریم 
 فرهمندفر

4 
پژوهش در  روش های

 علوم عصب پایه

 دکتری 76

0/00/79 
و  سایت

 3کالس
01-01  شنبه 

 دکتر زهرا خزاعی پور
 دکتر فرهمندفر
 دکتر زحمتکش

 دکتر حاجی قاسم

دکتر آناهیتا 
 ترکمان بوترابی

1 
روش تحقیق و آمار 

 پیشرفته

22/01/79 
 بیمارستان

 روزبه
01- 01  یکشنبه 

 دکتر شاهسوند
 دکتر حاجی قاسم

وثوقیدکتر نسیم   نوروژنتیک 1 

 علوم اعصاب گروه لیست دروس 
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تاریخ 

 امتحانات

مکان 

 کالس
 ساعت کالس

روز 

 کالس
 مسئول درس اساتید همکار

تعداد 

 واحد
 مقطع نام درس

22/01/79 
بیمارستان 

 امام
01-01  دوشنبه 

ترکماندکتر   
 دکتر فرهمندفر

 محمودرضا دکتر
 حاجی قاسم

1 
نوروبیولوژی سلولی و 

 ملکولی

 دکتری79 

8-01 روزبه 27/01/79  
 یکشنبه
 سه شنبه

تهرانی دوست دکتر دکتر فرهودیان  1 
روانپزشکی سوء مصرف 

 مواد

01-01 سایت 22/01/79 یونسی علی دکتر دکتر بتولی دوشنبه   0 
سیستم های اطالع 

 رسانی

0/00/79 
و  سایت

 3کالس
01-01  شنبه 

 دکتر زهرا خزاعی پور
 دکتر بتولی
 دکتر یونسی

وثوقی نسیم دکتر  1 
روش تحقیق و آمار 

 پیشرفته

3/00/79 3 01-8 دوستدکتر تهرانی چهارشنبه  یونسی علی دکتر  شناختیکولوژی ینوروسا 1   

22/01/79 4 

01-8  

کالس تئوری 
 01-01ساعت 

.برگزار میشود  

 سه شنبه

 دکتر تهرانی دوست
فرهمندفردکتر   

 دکتر زحمتکش
 دکتر یونسی
 دکتر وثوقی

 دکتر حاجی قاسم
 دکتر بتولی

 ترکمان آناهیتا دکتر
 بوترابی

1 
روش های پژوهش در 

 علوم عصب پایه

 دکتری76

0/00/79 
و  سایت

 3کالس
01-01  شنبه 

 دکتر زهرا خزاعی پور
 دکتر تهرانی دوست

 دکتر ترکمان
وثوقیدکتر   

 مریم دکتر
 فرهمندفر

1 
آمار روش تحقیق و 

 پیشرفته

3/00/79 3 01-8  دکتر یونسی چهارشنبه 
تهرانی  مهدی دکتر

 دوست
 نوروپسیکولوژی شناختی 1

 مطالعات اعتیادلیست دروس گروه 
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