
 

 

 

 دانشجویان رشته پزشکی ) علوم پایه( 2042-2041برنامه هفتگی نیمسال اول  

 (A) گروه 2044( ورودی 3ترم )

 ساعت

 ایام هفته
01-8 01-01 01-01 01-01 

 

 شنبه

 

 )نظری (علوم تشریح دستگاه گوارش

  ( عملی -فیزیولوژی گوارش)نظری
 باکتری شناسی

 کالس شهید مفتح

 ویروس شناسی

 شهید  مفتحکالس 
 

 )نظری (علوم تشریح غدد درون ریز

 (عملی-)نظریغدد و تولید مثل فیزیولوژی 

 بیوشیمی هورمونها

 کالس شهید  مفتح

 یکشنبه

 ادراری علوم تشریح سیستم 

 (تناسلی)نظری

 ( عملی -)نظریکلیه فیزیولوژی 

 بیوشیمی کلیه)نظری (

 کالس شهید  مفتح

 )نظری (علوم تشریح دستگاه گوارش

 (عملی-نظریفیزیولوژی گوارش)
 انقالب اسالمی ایران      

 خواهران 010گروه 

 کالس شهید مفتح

انقالب اسالمی ایران گروه 

 برادران 011

 کالس شهید مفتح

 )نظری (علوم تشریح غدد درون ریز
 (عملی-)نظریغدد و تولید مثل فیزیولوژی 

 بیوشیمی هورمونها

 کالس شهید  مفتح

 دوشنبه

 )عملی (علوم تشریح دستگاه گوارش

 010گروه 

 )عملی ( علوم تشریح  غدد درون ریز 

 010گروه 

 ادراری تناسلی علوم تشریح  سیستم

 010گروه  )عملی(

 010گروه  عملی باکتری شناسی

 

 011عملی باکتری شناسی گروه  

 )عملی (علوم تشریح دستگاه گوارش

 011گروه 

 )عملی ( علوم تشریح  غدد درون ریز 

 011گروه 

 ادراری تناسلی علوم تشریح  سیستم

 011گروه  )عملی(

 ادراری تناسلی علوم تشریح  سیستم

 011گروه  )عملی(
 011گروه  عملی باکتری شناسی

 )عملی (علوم تشریح دستگاه گوارش

 011گروه 

 )عملی ( علوم تشریح  غدد درون ریز 

 011گروه 

 شنبه سه

 ادراری علوم تشریح سیستم 

 تناسلی)نظری

 ( عملی-)نظریکلیه فیزیولوژی 

 بیوشیمی کلیه)نظری (

 کالس شهید مفتح

 

 باکتری شناسی

 کالس شهید مفتح

 

 )نظری (علوم تشریح دستگاه گوارش

  ( عملی-فیزیولوژی گوارش)نظری
 0زبان تخصصی  کالس شهید مفتح

 0گروه  

 کالس شهید  مفتح

 )نظری (علوم تشریح غدد درون ریز

 ( عملی-)نظریغدد و تولید مثل فیزیولوژی 

 بیوشیمی هورمونها

 کالس شهید مفتح

 چهارشنبه

 فیزیک پزشکی

 کالس شهید مفتح

 

 تغذیه

 کالس شهید مفتح

 010گروه  -1زبان تخصصی 

 کالس شهید مفتح

 

 011گروه  -1زبان تخصصی

 کالس شهید مفتح

 

 پنجشنبه

 61گروه –خواهران  2تربیت 

 دانشکده مدیریت و پرستاری

 61گروه –خواهران  2تربیت 

 دانشکده مدیریت و پرستاری

 61گروه –خواهران  2تربیت 

 دانشکده مدیریت و پرستاری

 

 

 61گروه –برادران  2تربیت 

  سالن شهیدهمت

  22گروه –برادران  2تربیت 

 سالن شهیدهمت

 26گروه –برادران  2تربیت 

 سالن شهیدهمت

 22گروه –برادران  2تربیت 

 سالن شهیدهمت
 

 22گروه –برادران  2تربیت  -

 سالن شهیدهمت

  



 دانشجویان رشته پزشکی ) علوم پایه( 2042-2041برنامه نیمسال اول  

 (A) گروه 2044( ورودی 3ترم )

 کوریکولوم جدید(نام درس) گروه شماره درس
 تعدادواحد

 تاریخ شروع دروس پیش نیاز
تاریخ 

 پایان

 توضیحات

 عملی نظری

0011100011 0 
علوم تشریح دستگاه 

 )نظری (گوارش
 12/60/1061 72/60/1061 مقدمات علوم تشریح - 1/0
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0011101011 

010 

011 

011 

دستگاه علوم تشریح 

 )عملی (گوارش
 مقدمات علوم تشریح 1/1 -

 فیزیولوژی سلول 0/1 1/1 عملی( -)نظریفیزیولوژی گوارش 0 1011001

0011100011 0 
)نظری علوم تشریح غدد درون ریز

) 
  مقدمات علوم تشریح - 1/1

70/60/1061 

 

11/16/1061 

 0011101011 

010 

011 

011 

 علوم تشریح  غدد درون ریز

 )عملی (
 مقدمات علوم تشریح 1/1 -

1011008 0 

 فیزیولوژی غدد و تولید مثل

 فیزیولوژی سلول 0/1 1/0 عملی( -)نظری

 - 1/1 بیوشیمی هورمونها 0 0011110011
 -بیوشیمی مولکول و سلول

 بیوشیمی دیسیپلین

0011100001 0 
ادراری  علوم تشریح سیستم 

 تناسلی)نظری
  علوم تشریحمقدمات  - 8/1

72/60/1061 

 

70/60/1061 

 
0011101001 

010 

011 

011 

ادراری  علوم تشریح  سیستم

 تناسلی)عملی
 مقدمات علوم تشریح 1/1 -

 فیزیولوژی سلول 0/1 1/1 ( عملی -فیزیولوژی کلیه) نظری 0 1011002

 - 1/1 بیوشیمی کلیه)نظری ( 0 0011110011
 -بیوشیمی مولکول و سلول

 بیوشیمی دیسیپلین

 71/16/1061 16/60/1061 - - 8/0 فیزیک پزشکی) نظری( 0 0011110011

 - 1/1 - فیزیک پزشکی)عملی ( 0 0011111011

  - - 0/1 باکتری شناسی) نظری ( 0 0011110011

72/60/1061 
 

 

11/62/1061 
 0011111011 

010 

011 

011 

 - 1/1 - باکتری شناسی) عملی (

1100000810 
010 

011 
 0زبان تخصصی  - 1 1زبان تخصصی 

16/60/1061 71/16/1061 

 71/16/1061 72/60/1061 زبان عمومی - 1 0زبان تخصصی  0 1100000800

1101111000 
 خ 010

 ب 011
 - - 1 انقالب اسالمی ایران

72/60/1061 10/16/1061 

 71/16/1061 16/60/1061 - - 1 تغذیه پزشکی 0 1100001110

 17/62/1061 67/62/1061 - - 0 ویروس شناسی 0 1100001810

112111111 

01 

 خواهران      01

08 

 0تربیت بدنی  0 -  1تربیت بدنی 

11/60/1061 11/16/1061 

112111111 

02 

11 

 برادران        10

11 

11 

 0تربیت بدنی  0 -  1تربیت بدنی 

11/60/1061 11/16/1061 



 

 دانشجویان رشته پزشکی ) علوم پایه( 2042-2041برنامه هفتگی نیمسال اول  

 (B) گروه 2044( ورودی 3ترم )
 

 ساعت

 ایام هفته
16-0 17-16 11-11 12-11 

 شنبه

 علوم تشریح دستگاه تنفس) نظری (

 ( عملی-فیزیولوژی تنفس)نظری
 اصول اپیدمیولوژی

 شهید باهنر

 110گروه  1زبان تخصصی 

 باهنرشهید 
 علوم تشریح سیستم حواس ویژه) نظری ( 

 عملی(-فیزیولوژی اعصاب حواس ویژه) نظری

 شهید باهنر

 یکشنبه

 علوم تشریح سیستم اعصاب)نظری(

عصبی  -فیزیولوژی اعصاب و حواس  ویژه

 ( عملی-)نظری

 شهید باهنر

 علوم تشریح سیستم اعصاب)نظری(

عصبی  -فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 ( عملی-)نظری

 شهید باهنر

 111گروه  1زبان تخصصی 

 شهید باهنر

 

 

 دوشنبه
 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

 شهید باهنر

 

 روانشناسی سالمت

 شهید باهنر

 

 خواهران 110تفسیر موضوعی قران گروه 

 شهید باهنر

تفسیر موضوعی قران 

 برادران 767گروه 
 شهید باهنر

 سه شنبه

 اعصاب)نظری(علوم تشریح سیستم 

 

عصبی  -فیزیولوژی اعصاب و حواس     ویژه

 ( عملی-)نظری

 شهید باهنر

 (علوم تشریح دستگاه تنفس) نظری

 ( عملی-)نظریفیزیولوژی تنفس
 انگل شناسی و قارچ شناسی

 شهید باهنر

 

 

  0زبان تخصصی 

 0گروه 

 باهنرشهید 

 علوم تشریح سیستم حواس ویژه

 ) نظری (

 حواس ویژهفیزیولوژی اعصاب 

 شهید باهنر( عملی-)نظری

 چهارشنبه

 110علوم تشریح دستگاه تنفس)عملی( گروه 

 علوم تشریح سیستم حواس ویژه)عملی(

علوم تشریح سیستم اعصاب) عملی( گروه 

110 

 

عملی انگل شناسی و قارچ شناسی گروه 

110 

 

 

 111گروه  عملی انگل شناسی و قارچ شناسی

 111تنفس)عملی( گروه علوم تشریح دستگاه 

علوم تشریح سیستم حواس ویژه)عملی ( 

 111گروه 

علوم تشریح سیستم اعصاب)عملی ( گروه 

111 

 111عملی انگل شناسی و قارچ شناسی گروه  111علوم تشریح سیستم اعصاب) عملی ( گروه 

علوم تشریح دستگاه تنفس)عملی( گروه 

111 

 علوم تشریح سیستم حواس ویژه) عملی (

 111گروه 

 پنجشنبه

 10گروه –خواهران  1تربیت 

 دانشکده مدیریت و پرستاری

 11گروه –خواهران  1تربیت 

 دانشکده مدیریت و پرستاری

 11گروه –خواهران  1تربیت 

 دانشکده مدیریت و پرستاری

 

 11گروه –برادران  1تربیت 

 سالن شهیدهمت
 

 18گروه –برادران  1تربیت 

 سالن شهیدهمت

 12گروه –برادران  1تربیت 

 سالن شهیدهمت
 

 11گروه –برادران  1تربیت  -

 سالن شهیدهمت

- 

 

 

  



 دانشجویان رشته پزشکی ) علوم پایه( 2042-2041برنامه نیمسال اول  

 (B) گروه 2044( ورودی 3ترم )

 توضیحات تاریخ پایان تاریخ شروع دروس پیشنیاز عملی نظری گروه کد درس نام درس )کوریکولوم جدید (

 62/60/1061 72/60/1061 مقدمات علوم تشریح - 1/6 7 1166601161 علوم تشریح دستگاه تنفس) نظری (
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 761 1166607161 علوم تشریح دستگاه تنفس)عملی (

767 

761 

 مقدمات علوم تشریح 7/6 -

 فیزیولوژی سلول 1/6 0/6 7 7101111 ( عملی-فیزیولوژی تنفس)نظری

 76/16/1061 16/60/1061 مقدمات علوم تشریح - 0/6 7 1166601162 علوم تشریح سیستم حواس ویژه) نظری (

 761 116607162 علوم تشریح سیستم حواس ویژه) عملی (

767 

761 

 مقدمات علوم تشریح 1/6 -

-فیزیولوژی اعصاب حواس ویژه) نظری 

 (عملی

 فیزیولوژی سلول 1/6 0/6 7 71011110

 11/62/1061 72/60/1061 مقدمات علوم تشریح - 1/1 7 1166601160 علوم تشریح سیستم اعصاب)نظری(

 761 1166607160 علوم تشریح سیستم اعصاب) عملی (

767 

761 

 مقدمات علوم تشریح 0/6 -

 -فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 (عملی -عصبی)نظری

 فیزیولوژی سلول 1/6 0/6 7 7101110

 12/16/1061 70/60/1061 - - 2 2 161110607 روانشناسی سالمت

 761 1611101071 7زبان تخصصی 

767 

 67/62/1061 1زبان تخصصی  - 1

72/60/1061 

12/16/1061 

10/16/1061 

 71/16/1061 72/60/1061 زبان عمومی - 1 7 1611101011 1زبان تخصصی 

 71/62/1061 70/60/1061 - - 0/1 7 1166601170 انگل شناسی )نظری (

 761 1166607170 انگل شناسی ) عملی(

767 

761 

- 0/6 - 

 - - 2/6 7 1166601172 قارچ شناسی پزشکی )نظری (

 761 1166607172 قارچ شناسی پزشکی) عملی(

767 

761 

- 1/6 - 

 خ 761 1616666121 تفسیر موضوعی قرآن

 ب 767

7 - - 70/60/1061 12/16/1061 

 12/16/1061 67/62/1061 اصول خدمات سالمت - 7 7 1611101071 اصول اپیدمیولوژی

 112111111  1تربیت بدنی 

10 

 هرانخوا        11

11 

 0تربیت بدنی  0 -

11/60/1061 11/16/1061 

 112111111  1تربیت بدنی 

11 

 برادران         18

12         

11 

 0تربیت بدنی  0 -

11/60/1061 11/16/1061 

 

 


