
  

  30/7/401ت لغای1/7/401از تاریخ   ENTبرنامه کالس درس دانشجویان 

 محل تشکیل کالس موضوع تاریخ  استاد ردیف

  صبح الزهراء Dis   12-8و  OSA  ،TMYجنرال اتوالرنگولوژي ،   7/7  دکتر عسکري  1

  صبح الزهراء 8-12  تروماي صورت –رینوزسینوزیت –آناتومی بینی   7/7  دکتر عسکري  2

  صبح کاشانی SSCD , CPA Tumor  12-8 ،وزوز گوش آناتومی گوش ، نوار گوش،   12/7  دکتر ربیعی  3

  صبح کاشانی 8-12  اورژانس هاي گوش و اتیت ها   12/7  دکتر ربیعی  4

  صبح الزهراء9-7:30  اتوالرنگولوژي اطفال  14/7  دکتر مختاري نژاد  5

  صبح الزهراء9-12  اپروچ توده هاي گردن و بدخیمی هاي سر و گردن  14/7  دکتر کارگشایی  6

  صبح الزهراء9-12  آناتومی و اورژانس هاي گردن  14/7  دکتر کارگشایی  7

  صبح کاشانی Inv Padi   10-8اورژانس هاي رینولوژي و   19/7  هاشمی دکتر  8

  صبح کاشانی 10-12  اختالالت صدا و بلع  19/7  دکتر اسحاقیان   9

  صبح الزهراء 8-12  و سرگیجه  شنواییکاهش    21/7  دکتر ابطحی  10

  صبح الزهراء 8-12  تیروئید و عصب فاسیال  21/7  دکتر ابطحی  11

  صبح الزهراء 8-12  غدد بزاقی  26/7  دکتر رضائیان  12

  درمانگاه  آناتومی و اورژانس هاي حنجره  حضوري  دکتر برجیس  13

  درمانگاه  رینیت ها و کاهش بویایی  حضوري  دکتر رقاع  14

 

 

      30/7/1401پایان بخش   تاریخ -  1/7/01تاریخ شروع بخش 

 می باشد 28/7/1401شفاهی  تاریخ امتحان  -می باشد  سالن تدبیر دانشگاه 30/7/1401کتبی  تاریخ امتحان 

 : اساتید محترم جهت برگزاري امتحان شفاهی دراین تاریخ 

 دکتر مختاري نژآد -دکتر عسکري  –دکتر هاشمی   -آقایان دکتر رضائیان  

  صبح بیمارستان کاشانی 10لغایت  8:30فاهی : ساعت و محل  امتحان ش



  30/7/401ت لغای1/7/401از تاریخ   ENTبرنامه کالس درس دانشجویان 

 محل تشکیل کالس موضوع تاریخ  استاد ردیف

   Disو  OSA  ،TMYجنرال اتوالرنگولوژي ،   7/7  دکتر عسکري  1
  صبح الزهراء 12-8

  تروماي صورت –رینوزسینوزیت –آناتومی بینی   7/7  دکتر عسکري  2

  SSCD , CPA Tumor ،وزوز گوش آناتومی گوش ، نوار گوش،   12/7  دکتر ربیعی  3

  صبح کاشانی 12-8

  اورژانس هاي گوش و اتیت ها   12/7  دکتر ربیعی  4

  صبح الزهراء9-7:30  اتوالرنگولوژي اطفال  14/7  دکتر مختاري نژاد  5

  اپروچ توده هاي گردن و بدخیمی هاي سر و گردن  14/7  دکتر کارگشایی  6
  صبح الزهراء12-9

  آناتومی و اورژانس هاي گردن  14/7  دکتر کارگشایی  7

  صبح کاشانی Inv Padi   10-8اورژانس هاي رینولوژي و   19/7  هاشمی دکتر  8

  صبح کاشانی 10-12  اختالالت صدا و بلع  19/7  دکتر اسحاقیان   9

  و سرگیجه  شنواییکاهش    21/7  دکتر ابطحی  10

  صبح الزهراء 12-8

  تیروئید و عصب فاسیال  21/7  دکتر ابطحی  11

  صبح الزهراء 8-12  غدد بزاقی  26/7  دکتر رضائیان  12

  درمانگاه  آناتومی و اورژانس هاي حنجره  حضوري  دکتر برجیس  13

  درمانگاه  رینیت ها و کاهش بویایی  حضوري  دکتر رقاع  14

 

 

      30/7/1401پایان بخش   تاریخ -  1/7/01تاریخ شروع بخش 

 می باشد 28/7/1401شفاهی  تاریخ امتحان  -می باشد  سالن تدبیر دانشگاه 30/7/1401کتبی  تاریخ امتحان 

 : اساتید محترم جهت برگزاري امتحان شفاهی دراین تاریخ 

 دکتر مختاري نژآد -دکتر عسکري  –دکتر هاشمی   -آقایان دکتر رضائیان  

 صبح بیمارستان کاشانی 10لغایت  8:30فاهی : ساعت و محل  امتحان ش 

  

 
   



  

  

 

   ENTرنامه کالس درس دانشجویان ب

 فصل ها موضوع استاد ردیف

  Dis   1.6-1.5-1.4-1.3-1.2-1.1-1.0و  OSA  ،TMYجنرال اتوالرنگولوژي ،   دکتر عسکري  1

  4.0-4.2-4.6-9.1  تروماي صورت –رینوزسینوزیت –آناتومی بینی   دکتر عسکري  2

  SSCD , CPA Tumor  3.4-3.0 - 3.9-3.8-3.7 ،وزوز گوش آناتومی گوش ، نوار گوش،   دکتر ربیعی  3

3.1-3.2-3.3  اورژانس هاي گوش و اتیت ها   دکتر ربیعی  4  

  3.5-3.6  و سرگیجه  شنواییکاهش    دکتر ابطحی  5

  7.3-7.8-9.2  تیروئید و عصب فاسیال  دکتر ابطحی  6

  Inv Padi   4.4-4.1اورژانس هاي رینولوژي و   دکتر هاشمی  7

  4.3-4.5  رینیت ها و کاهش بویایی  دکتر رقاع  8

  5.0-5.1  آناتومی و اورژانس هاي حنجره  دکتر برجیس  9

  5.3-5.4-5.5  اختالالت صدا و بلع  دکتر اسحاقیان   10

  6.0-6.1  آناتومی و اورژانس هاي گردن  دکتر کارگشایی  11

  6.2-6.3  و گردن اپروچ توده هاي گردن و بدخیمی هاي سر  دکتر کارگشایی  12

  6.4  غدد بزاقی  دکتر رضائیان  13

  8  اتوالرنگولوژي اطفال  دکتر مختاري نژاد  14


