
                                                                                                                                                                                                                            

 A( گروه  0410)ورودی  2دانشجویان رشته پزشکی )علوم پایه (ترم  0410-0412برنامه هفتگی نیمسال دوم 

 
 ساعت

 ایام هفته

01-8 02-01 01-01 01-01 

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق شنبه

 ) نظری(

 فیزیولوژی ،خون،گردش خون و قلب

 )نظری(

 مطهری دیکالس شه

 بیوشیمی دیسیپلین)نظری(

 مطهری  دیکالس شه
کالس شهید     101گروه  1زبان تخصصی 

 مطهری
 

  کالس شهید بهشتی 1زبان عمومی گروه 

  1 خواهران گروه 1 یبدن تیترب

 2 خواهران گروه 1 یبدن تیترب

 یکشنبه

 

علوم تشریح سروگردن  

 )عملی (
 101-1گروه 

 8-9ساعت 

علوم تشریح سروگردن  

 )عملی (
 101-2 گروه

 9-10ساعت 

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 101 گروه ) عملی(

 

 بیوشیمی دیسیپلین)عملی(

 101گروه 

 

 بیوشیمی دیسیپلین)عملی(

 102گروه 

علوم تشریح 

 سروگردن )عملی 

 102-1 گروه
 10-11ساعت

علوم تشریح سروگردن 

 )عملی (

 102-2 گروه
 11-12ساعت 

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 102 گروه ) عملی(

 

 

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 101 گروه ) عملی(

 بیوشیمی دیسیپلین)عملی(

 101گروه 

علوم تشریح 

گروه  سروگردن)عملی (

1-101 

 11-11ساعت

علوم تشریح سروگردن  

 101-2گروه  )عملی (

 11-11ساعت

 

 دوشنبه

 

 علوم تشریح سروگردن نظری

 مطهری  دیشه کالس
 قعروعلوم تشریح دستگاه قلب و 

 ) نظری(

فیزیولوژی ،خون،گردش خون و 

 قلب

 )نظری(

 مطهری  دیکالس شه

 امامت خیتار

 101گروه 

 بهشتیدیکالس شه

امامت خیتار  

102گروه  

 مطهریید  کالس شه
 2 یاسالم شهیاند

 102گروه 

 مطهری   دیکالس شه

 2اندیشه اسالمی

 101گروه 

 بهشتی  دیکالس شه

  101فیزیولوژی عملی گروه 102فیزیولوژی عملی گروه 101گروهفیزیولوژی عملی  سه شنبه

 5برادران  1تربیت بدنی  1برادران  1تربیت بدنی  

 6برادران  1تربیت بدنی  4برادران 1تربیت بدنی 

 

 چهارشنبه

 اصول اپیدمیولوژی

 مطهری   دیالس شهک
 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 ) نظری(

خون و  فیزیولوژی ،خون،گردش

 قلب

 )نظری(

 مطهری  دیکالس شه

 102گروه  1 یزبان تخصص

 مطهریکالس شهید  
 

 101گروه  1 یزبان تخصص 

 بهشتیکالس شهید 

 

 

 

 



 

 

 

 

 A( گروه  0410)ورودی  2دانشجویان رشته پزشکی )علوم پایه (ترم  0410-0412نیمسال دوم لیست واحدهای 
 نام درس

 )کوریکولوم جدید (

 نظری گروه کد درس

 ) واحد (

 عملی

 ) واحد (

 تاریخ پایان تاریخ شروع دروس پیشنیاز

بیوشیمی سلول  - 1/1 1 110002121 بیوشیمی دیسیپلین)نظری (

 مولکول

6/12/1101 22/1/1102 

 101 1100022120 بیوشیمی دیسیپلین) عملی (
102 
101 

بیوشیمی سلول  1/0 -

 مولکول

عروق) علوم تشریح دستگاه قلب و 

 نظری(

مقدمات علوم  - 1 1 1100011100

 تشریح

6/12/1101 10/2/1102 

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق) 

 عملی (

1100012000 101 
102 
101 

مقدمات علوم  1/0 -

 تشریح

 فیزیولوژی سلول - 1/0 1 1100011112 فیزیولوژی خون) نظری(

 فیزیولوژی سلول - 1/1 1 1100011111 (فیزیولوژی گردش خون)  نظری

 فیزیولوژی سلول -     1/0 1 1100011112 فیزیولوژی قلب)  نظری(

 1/1/1102 8/12/1101 - - 2/1 1 1100011101 علوم تشریح سر و گردن) نظری(

 101-1 1100012100 علوم تشریح سر و گردن) عملی (
2-101 
1-102 
2-102 
1-101 
2-101 

- 1/0 - 

 10/1/1102 6/12/1101 زبان عمومی - 1 101 1011111811 1زبان تخصصی 
 
102 
101 

   10/12/1101 11/1/1102 

زبان پیش  - 1 1 1010000011 زبان عمومی

 دانشگاهی

6/12/1101 10/1/1102 

اصول خدمات  - 2 1 1011111121 اصول اپیدمیولوژی

 سالمت

10/12/1101 11/1/1102 

  101 1010000011 2اندیشه اسالمی 
101  

 12/1/1102 8/12/1101 1اندیشه اسالمی  - 2

  101 1010000161 تاریخ امامت
101  

2 - - 8/12/1101 12/1/1102 

 خ 1 1010000001 1تربیت بدنی 
 خ 2
 ب 1
 ب 1
 ب 1
 ب 6

- 1 - - - 

 101 101111062 فیزیولوژی عملی
102 
101 

- 1 - - - 



 

 B( گروه  0410)ورودی  2دانشجویان رشته پزشکی )علوم پایه (ترم  0410-0412رنامه هفتگی نیمسال دوم ب

 

 ساعت

 ایام هفته

01-8 02-01 01-02 01-01 01-01 

 بیوشیمی دیسیپلین)نظری( شنبه

 رجایی دیکالس شه
 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 ) نظری(

 فیزیولوژی ،خون،گردش خون و قلب

 )نظری(

 رجایی دیکالس شه

-   

 گروه 1زبان تخصصی  -

201 

 رجایی دیشه کالس 

  1زبان عمومی گروه  -

 کالس شهید بهشتی

 

 یکشنبه

 

 202فیزیولوژی عملی گروه 201فیزیولوژی عملی گروه

 

 201فیزیولوژی عملی گروه -

 
 

 - 

 202 گروه 1یزبان تخصص -

 رجایی دیکالس شه

 

 

 دوشنبه

 

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 نظری() 

 فیزیولوژی ،خون،گردش خون و قلب

 )نظری(

 رجایی دیکالس شه

 اصول اپیدمیولوژی

 رجایی دیکالس شه

  2اندیشه اسالمی -

 شهید عباسیکالس  201گروه 

2یاسالم شهیاند  

کالس شهید  202گروه 

 رجایی

 تاریخ امامت  -

 شهیدرجایی  دیکالس شه202گروه
 ت امام خیتار

شهید  کالس  201گروه

 عباسی

علوم تشریح اسکلتی  سه شنبه

 101-1عضالنی عملی 

 8-9ساغت 

علوم تشریح 

اسکلتی عضالنی 

 101-1عملی 

 9-10ساعت 

 )عملی علوم تشریح دستگاه قلب وعروق 

101 

بیوشیمی دیسیپلین)عملی( گروه  -

201 

 

علوم تشریح اسکلتی  202بیوشیمی دیسیپلین)عملی( گروه 

 101-1عضالنی عملی 

 10-11ساعت

علوم تشریح اسکلتی 

 101-1عضالنی عملی 

 11-11ساعت 

علوم تشریح دستگاه قلب وعروق  -

 101)عملی ( 

 علوم تشریح دستگاه قلب وعروق

 101)عملی ( 
علوم تشریح  - 201بیوشیمی دیسیپلین)عملی( گروه 

 اسکلتی عضالنی

 عملی  1-102 
 11-11ساعت 

علوم تشریح 

اسکلتی عضالنی 

 102-1عملی 
 11-11ساعت 

 

 چهارشنبه

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 ) نظری(

 فیزیولوژی ،خون،گردش خون و قلب

 )نظری(

 رجایی دیکالس شه

 علوم تشریح اسکلتی عضالنی )نظری(

 رجایی دیکالس شه

 1یبدن تیترب

  خواهران گروه

7 

10/11-12 

  8  خواهران گروه 1یبدن تیترب

 9  خواهران گروه 1یبدن تیترب -

 201گروه1یزبان تخصص -

 رجایی دیکالس شه

 

 

 

 

 

 

 



 B( گروه  0410)ورودی  2دانشجویان رشته پزشکی )علوم پایه (ترم  0410-0412نیمسال دوم لیست واحدهای 

 نام درس

 )کوریکولوم جدید (

 نظری گروه کد درس

 ) واحد (

 عملی

 ) واحد (

 تاریخ پایان تاریخ شروع دروس پیشنیاز

 22/1/1102 6/12/1101 بیوشیمی سلول مولکول - 1/1 2 110002121 بیوشیمی دیسیپلین)نظری (

 201 1100022120 بیوشیمی دیسیپلین) عملی (

202 

201 

 بیوشیمی سلول مولکول 1/0 -

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 ) نظری(

 10/2/1102 6/12/1101 مقدمات علوم تشریح - 1 2 1100011100

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

 ) عملی (

1100012000 201 

202 

201 

 مقدمات علوم تشریح 1/0 -

 فیزیولوژی سلول - 1/0 2 1100011112 فیزیولوژی خون) نظری(

 فیزیولوژی گردش خون

 )  نظری(

 فیزیولوژی سلول - 1/1 2 1100011111

 فیزیولوژی سلول - 1/0 2 1100011112 فیزیولوژی قلب)  نظری(

 11/1/1102 10/12/1101 مقدمات علوم تشریح - 8/1 2 1100011102 علوم تشریح اسکلتی عضالنی)نظری (

 علوم تشریح اسکلتی عضالنی

 ) عملی (

1100012101 1-201 

2-201 

1-202 

2-202 

1-201 

2-201 

 مقدمات علوم تشریح 6/0 -

 10/1/1102 6/12/1101 زبان عمومی - 1 201 1011111811 1زبان تخصصی 

202    7/11/1001 11/0/1001 

201    10/12/1101 10/0/1001 

 1 1010000011 زبان عمومی

 

 10/1/1102 6/12/1101 زبان پیش دانشگاهی - 1

 16/1/1102 8/12/1101 اصول خدمات سالمت - 2 2 1011111121 اصول اپیدمیولوژی

  101 1010000011 2اندیشه اسالمی 

101  

 12/1/1102 8/12/1101 1اندیشه اسالمی  - 2

  101 1010000161 تاریخ امامت

101 

2 - - 8/12/1101 12/1/1102 

 خ 2 1010000001 1تربیت بدنی 
 خ 8
 خ 9

 

 - - 1تربیت بدنی  1 -

 201 101111062 فیزیولوژی عملی
202 
201 

- 1 - - - 

 


