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17-16 16-15 15 -14 14-13 13-12 12-11 11 -10 10-9 9 -8 تاریخ 
روز

امور تحقیق و 
پژوهش

امور تحقیق و 
پژوهش

ق و امور تحقی
پژوهش

امور تحقیق و 
پژوهش امور تحقیق و پژوهش حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی نوع فعالیت

شنبه
مرکزآموزشی 

درمانی شهیدمدنی
مرکزآموزشی 

درمانی شهیدمدنی
مرکزآموزشی درمانی 

شهیدمدنی
مرکزآموزشی 

درمانی شهیدمدنی
زشی درمانی مرکزآمو

شهیدمدنی
-دانشکده پرستاري

مامایی
-دانشکده پرستاري

مامایی مامایی-دانشکده پرستاري -دانشکده پرستاري
مامایی محل فعالیت

امور تحقیق و 
پژوهش

امور تحقیق و 
پژوهش

امور تحقیق و 
پژوهش

بیوشیمی عملی 
Bدندانپزشکی

بیوشیمی عملی 
Bدندانپزشکی 

بیوشیمی عملی 
Aزشکی دندانپ

بیوشیمی عملی 
Aدندانپزشکی 

بیوشیمی عمومی عملی 
MSc

بیوشیمی عمومی عملی 
MSc

نوع فعالیت

مرکزآموزشی یکشنبه
درمانی 

شهیدمدنی

مرکزآموزشی 
درمانی 

شهیدمدنی

مرکزآموزشی 
درمانی شهیدمدنی گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی محل فعالیت

حضوردرگروه بیوشیمی 
MScعمومی

بیوشیمی 
MScعمومی

استادراهنماي 
بیوشیمی /پزشکی
MSc  / بیوشیمی

Cعملی داروسازي 

استادراهنماي 
/  MScبیوشیمی /پزشکی

Cبیوشیمی عملی داروسازي 

بیوشیمی عملی داروسازي 
B //ماماییبیوشیمی

بیوشیمی عملی داروسازي 
B //ماماییبیوشیمی Aبیوشیمی عملی داروسازي 

بیوشیمی عملی داروسازي 
A

نوع فعالیت
دوشنبه

گروه 7کالس-گروه 7کالس-گروه / 7کالس-گروه
گروه بیوشیمی

گروه / 7کالس-گروه
بیوشیمی

دانشکده /  /گروه بیوشیمی
مامایی- پرستاري

دانشکده /  /گروه بیوشیمی
مامایی- پرستاري گروه بیوشیمی گروه بیوشیمی محل فعالیت

حضوردرگروه حضوردرگروه حضوردرگروه حضوردرگروه حضوردرگروه
/  شوراي پژوهشی دانشگاه

ژورنال کالب
/  شوراي پژوهشی دانشگاه

ژورنال کالب شوراي عمومی گروه جلسه اخالق نوع فعالیت
سه شنبه

گروه گروه گروه گروه گروه 7کالس /آموزش کل 7کالس /آموزش کل رانساتاق کنف نمازخانه مرکزي محل فعالیت

راهنمایی 
پایاننامه

راهنمایی 
پایاننامه

راهنمایی 
پایاننامه

راهنمایی 
پایاننامه راهنمایی پایاننامه بیوشیمی بالینی 

MSc

بیوشیمی بالینی 
MSc

حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی نوع فعالیت
چهارشنبه

گروه گروه گروه گروه گروه مللی ارسبین ال بین المللی ارس مامایی-دانشکده پرستاري -دانشکده پرستاري
مامایی محل فعالیت

حضوردرگروه حضوردرگروه حضوردرگروه راهنمایی 
پایاننامه راهنمایی پایاننامه حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی نوع فعالیت

پنجشنبه
گروه گروه گروه گروه گروه -دانشکده پرستاري

مامایی
-دانشکده پرستاري

مامایی مامایی-دانشکده پرستاري -دانشکده پرستاري
مامایی محل فعالیت


