
 

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

 (A) گروه 2044( ورودی 0ترم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت/ایام 

 هفته

24-8 21-24 21-21 21-21 

 
 شنبه
 

 علوم تشریح دستگاه تنفس) نظری (
 عملی ( -فیزیولوژی تنفس) نظری

 کالس شهید باهنر

 ژنتیک
 کالس شهید باهنر

  

 تشریح سیستم حواس ویژه) نظری (علوم 

 عملی ( -فیزیولوژی اعصاب حواس ویژه)  نظری

 کالس شهید  باهنر

 علوم تشریح سیستم اعصاب)نظری( یکشنبه

 -عصبی)نظری -فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 عملی (

 کالس شهید  باهنر

 علوم تشریح سیستم اعصاب)نظری(

 -نظریعصبی)  -فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 عملی (

 کالس شهید  باهنر

 6گروه  61-61ساعت  2زبان تخصصی 
 کالس شهید  باهنر

 

 انگل شناسی پزشکی)نظری ( دوشنبه

 قارچ شناسی پزشکی )نظری ( 

 کالس شهید  باهنر

 

 روانشناسی سالمت
 کالس شهید  باهنر

 

  606تفسیر موضوعی قران گروه 
 کالس شهید مفتح

 

دانش خانواده و جمعیت گروه 
606  

 کالس شهید  باهنر
 

  602دانش خانواده و جمعیت گروه  

 کالس شهید  باهنر
 

  602تفسیر موضوعی قران گروه 

 کالس شهید مفتح 

 علوم تشریح سیستم اعصاب)نظری( سه شنبه

 -عصبی) نظری -فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

 عملی (

 کالس شهید  باهنر

 تشریح دستگاه تنفس) نظری (علوم 
 عملی ( -فیزیولوژی تنفس) نظری

 کالس شهید باهنر

 انگل شناسی پزشکی)نظری (

 قارچ شناسی پزشکی )نظری ( 

 کالس شهید  باهنر

 

 

 علوم تشریح سیستم حواس ویژه) نظری (

 عملی ( -فیزیولوژی اعصاب حواس ویژه)  نظری

 کالس شهید  باهنر

 606گروه -تشریح دستگاه تنفس) عملی ( علوم  چهارشنبه
ه گرو – علوم تشریح سیستم حواس ویژه) عملی (

606 

 

 606گروه   -علوم تشریح سیستم اعصاب)عملی(

 

 606گروه   -انگل شناسی پزشکی ) عملی(

 606گروه  -قارچ شناسی پزشکی )عملی (

 

 602گروه   -انگل شناسی پزشکی  ) عملی(

 602گروه  -)عملی (قارچ شناسی پزشکی 
 602گروه -علوم تشریح دستگاه تنفس) عملی ( 

 602گروه  – علوم تشریح سیستم حواس ویژه) عملی (

 

 602گروه  -علوم تشریح سیستم اعصاب)عملی(

 601گروه  -علوم تشریح سیستم اعصاب)عملی(

 

 601گروه   -انگل شناسی پزشکی  ) عملی(

 601گروه  -قارچ شناسی پزشکی )عملی (
 601گروه -علوم تشریح دستگاه تنفس) عملی( 

 – علوم تشریح سیستم حواس ویژه) عملی (

 601گروه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 21/06/6002 21/66/6006 مقدمات علوم تشریح - 1/0 علوم تشریح دستگاه تنفس) نظری ( 6 6600006601

*
*

*
*

*
ی میانترم) 

بازه آزمونها
21

 
تا 

14
 

ت
اردیبهش

 
20

41
) 

 

6600002601 606 

602 

601 

 مقدمات علوم تشریح 2/0 - علوم تشریح دستگاه تنفس)عملی (

 فیزیولوژی سلول 6/0 1/0 عملی(-فیزیولوژی تنفس)نظری  6 2611661

ویژه)  علوم تشریح سیستم حواس 6 6600006601

 نظری (

 10/01/6002 21/06/6002 مقدمات علوم تشریح - 8/0

660002601 606 

602 

601 

علوم تشریح سیستم حواس ویژه) 

 عملی (

 مقدمات علوم تشریح 6/0 -

فیزیولوژی اعصاب حواس ویژه)   6 26111660

 عملی (-نظری 

 فیزیولوژی سلول 6/0 1/0

 60/02/6002 21/66/6006 مقدمات علوم تشریح - 1/6 اعصاب)نظری(علوم تشریح سیستم  6 6600006608

6600002608 606 

602 

601 

 مقدمات علوم تشریح 0/0 - علوم تشریح سیستم اعصاب) عملی (

 -فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 6 2611660

 عملی(-عصبی)نظری

 فیزیولوژی سلول 6/0 8/0

 01/00/6002 20/66/6006 - - 2 روانشناسی سالمت 1 106660082

 00/00/6002 21/66/6006 6زبان تخصصی  - 1 2زبان تخصصی  6 1066606826

 01/01/6002 20/66/6006 - - 1/6 انگل شناسی پزشکی )نظری ( 6 6600086628

6600082628 606 

602 

601 

 - 0/0 - انگل شناسی پزشکی  ) عملی(

 - - 1/0 )نظری (قارچ شناسی پزشکی  6 6600086621

6600082621 606 

602 

601 

 - 6/0 - قارچ شناسی پزشکی) عملی(

1060000606 606  

602  

 01/00/6002 20/66/6006 - - 2 تفسیر موضوعی قرآن

106666662 606  

602  

 01/00/6002 20/66/6006 - - 2 دانش خانواده و جمعیت

 ژنتیک 6 1066606006

 

 

 

 

2 - - 01/62/6006 01/00/6002 



 

 

 

 (B) گروه 2044( ورودی 0ترم )دانشجویان رشته پزشکی ) علوم پایه( 2042-2041  دومبرنامه هفتگی نیمسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ساعت

 ایام هفته

24-8 21-24 21-21 21-21 

 
 شنبه
 

 علوم تشریح دستگاه گوارش) نظری ( 

 ( عملی-نظری فیزیولوژی گوارش) 

 کالس شهید مفتح

 باکتری شناسی

 کالس شهید مفتح

 ویروس شناسی
 کالس شهید  مفتح

 

 علوم تشریح غدد درون ریز) نظری (

 ( عملی-نظری فیزیولوژی غدد تولید مثل) 

 بیوشیمی هورمونها) نظری (

 کالس شهید مفتح

 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی) نظری ( یکشنبه
 ( عملی-نظری فیزیولوژی کلیه) 

 بیوشیمی کلیه)نظری (
 کالس شهید  مفتح

 علوم تشریح دستگاه گوارش) نظری ( 

 ( عملی-نظری فیزیولوژی گوارش) 

 کالس شهید مفتح

 6گروه  61-61ساعت  2زبان تخصصی 
 کالس شهید  باهنر

 

 علوم تشریح غدد درون ریز) نظری (

 ( عملی-نظری فیزیولوژی غدد تولید مثل) 

 هورمونها) نظری (بیوشیمی 

 کالس شهید مفتح

گروه  –علوم تشریح دستگاه گوارش) عملی (  دوشنبه

206 

 206گروه   -علوم تشریح غدد درون ریز)عملی(

 

روه گ  -علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی) عملی (

201 

 206گروه  -عملی باکتری شناسی

 

 

  -علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی) عملی ( 
 202گروه 

 

گروه –علوم تشریح دستگاه گوارش) عملی (  202گروه   -عملی باکتری شناسی

202 

 202گروه  -علوم تشریح غدد درون ریز)عملی(

 

 202گروه  -علوم تشریح دستگاه گوارش) عملی (  201گروه  -عملی باکتری شناسی

 202گروه   -علوم تشریح غدد درون ریز)عملی(

 

 -تناسلی) عملی (علوم تشریح سیستم ادراری 

 201گروه 

 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی) نظری ( سه شنبه
 ( عملی-فیزیولوژی کلیه) نظری

 بیوشیمی کلیه)نظری (
 کالس شهید  مفتح

 باکتری شناسی

 کالس شهید مفتح

 علوم تشریح دستگاه گوارش) نظری ( 

 ( عملی-نظری فیزیولوژی گوارش) 

 کالس شهید مفتح

 

 تشریح غدد درون ریز) نظری (علوم 

 (  عملی-نظری فیزیولوژی غدد تولید مثل) 

 بیوشیمی هورمونها) نظری (

 کالس شهید مفتح

 فیزیک پزشکی چهارشنبه
 کالس شهید  مفتح

 تغذیه
 کالس شهید  مفتح

  201گروه  -انقالب اسالمی ایران
 کالس شهید مفتح

گروه  -فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
201 

 شهید باهنرکالس 
 

 202گروه  -فرهنگ و تمدن اسالم و ایران
 کالس شهید باهنر

 

 –انقالب اسالمی ایران 
  202گروه 

 کالس شهید مفتح



 

 

 دانشجویان رشته پزشکی ) علوم پایه( 2042-2041  دومبرنامه نیمسال 

 (B) گروه 2044( ورودی 0ترم )

 

 

 

 کوریکولوم جدید(نام درس) گروه شماره درس
 تعدادواحد

 توضیحات تاریخ پایان تاریخ شروع دروس پیش نیاز

 عملی نظری

 00/02/1002 22/11/1001 مقدمات علوم تشریح - 5/0 )نظری (علوم تشریح دستگاه گوارش 2 0011100011

        
      *

*
*

*
*

*
ی میانترم

بازه آزمونها
 (

21
 

تا 
14

 
ت

اردیبهش
 

2041
 )

 
 

0011102011 

210 

212 

212 

 مقدمات علوم تشریح 5/1 - )عملی (علوم تشریح دستگاه گوارش

 فیزیولوژی سلول 0/1 1/1 عملی( -فیزیولوژی گوارش)نظری 2 2012001

 20/02/1002 00/02/1002 مقدمات علوم تشریح - 2/1 )نظری (علوم تشریح غدد درون ریز 2 0011100011

0011102011 

210 

212 

212 

 مقدمات علوم تشریح 2/1 - )عملی ( علوم تشریح  غدد درون ریز

2012002 2 
 (عملی -فیزیولوژی غدد و تولید مثل )نظری

 فیزیولوژی سلول 0/1 2/0

 - 1/1 بیوشیمی هورمونها 2 0011120022
 بیوشیمی -بیوشیمی مولکول و سلول

 دیسیپلین

 00/02/1002 22/11/1001 مقدمات علوم تشریح - 2/1 ادراری تناسلی)نظری علوم تشریح سیستم  2 0011100001

0011102001 

210 

212 

212 

 مقدمات علوم تشریح 2/1 - ادراری تناسلی)عملی علوم تشریح  سیستم

 فیزیولوژی سلول 0/1 1/1 عملی ( -فیزیولوژی کلیه) نظری 2 2012002

 - 2/1 بیوشیمی کلیه)نظری ( 2 0011120022
 بیوشیمی -بیوشیمی مولکول و سلول

 دیسیپلین

 00/00/1002 22/11/1001 - - 2/0 فیزیک پزشکی) نظری( 2 0011250021
 - 2/1 - فیزیک پزشکی)عملی ( 2 0011252021

 12/02/1002 20/11/1001 - - 0/2 باکتری شناسی) نظری ( 2 0011110021

0011112021 

210 

212 

212 

 - 1/1 - باکتری شناسی) عملی (

5100000220 
0 

 
 - 2 2تخصصی زبان 

 0زبان تخصصی 

 

21/66/6006 00/00/6002 

5101111020 
210 

212 
 - - 2 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

22/11/1001 00/00/1002 

5101111000 
210 

212 
 - - 2 انقالب اسالمی ایران

22/11/1001 00/00/1002 

 - - 2 تغذیه پزشکی 2 5100002510
22/11/1001 00/00/1002 

 12/02/1002 02/12/1001 - - 0 ویروس شناسی 2 5100002210


