
 

 بسمه تعالي

 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابي              

 (3)ترم 69بهمن ورودی :     دوره: روزانه                   دومنیمسال :           65 -69سال تحصیلي    مقطع : علوم پایه             برنامه درسي دانشجویان رشته پزشكي   
 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 
 واحد

 تشكيل كالس ساعات
 تاريخ امتحان ساعت نام استاد

 23/0/69 13-12 گروه   13 -12 03/10-03/11   2 آناتومی سر و گردن نظری 1 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه   03/10-03/11    1 آناتومی سروگردن عملی  خانمها 13 1114112

 با هماهنگی گروه - گروه   03/11-03/11    1 آناتومی سروگردن عملی  خانمها 11 1114112

 با هماهنگی گروه - گروه    03/11 -03/11   1 آناتومی سروگردن عملی  خانمها 12 1114112

 با هماهنگی گروه - گروه     03/11-03/11  1 آناتومی سروگردن عملی  آقايان 10 1114112

 با هماهنگی گروه - گروه     03/11-03/16  1 آناتومی سروگردن عملی  آقايان 14 1114112

 28/0/69 8-13 گروه    13 -12 8 -13  4 (1فيزيولوژی  نظری ) 1 1114913

 1/4/69 13-12 گروه     13 -12  2 ژنتيک 1 1114313

 22/0/69 8-13 گروه     03/10 -03/11  2 (0بهداشت عمومی ) 1 1114140

 0/69/ 03 8-13 گروه      03/8-03/11 0 (2زبان تخصصی ) 1 1114182

 24/0/69 10-11 گروه    8 -13   2 تغذيه 1 1114321

 9/4/69 8-13 گروه   8 -13    2 جنين شناسی 1 1114340

      14-19 2 1انديشه اسالمی  1 1333019
 حجت االسالم 

 اقای عباس قدس
13-8 0/4/69 

 03/30/69 8-13 گروه  8-33/6    8-33/6 0 (1زبان تخصصي  ) 1 1114181

 تشكیل میشود.. 2همزمان با ترم  1زبان تخصصي 



 
 

 بسمه تعالي

 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابي

 (2)ترم 65 مهرورودی :                   دوره : روزانه         دومنیمسال :          65-69مقطع : علوم پایه سال تحصیلي :                    برنامه درسي دانشجویان رشته پزشكي     
 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكیل كالس
 تاریخ امتحان ساعت نام استاد

 23/0/69 8-13 گروه    8-6303  13-03/11 1/2 آناتومی تنه نظری 1 1114413

1114411 13 
آناتومی تنه عملی 

 خانمها
 با هماهنگی گروه ____ گروه    03/11-03/10   1/1

1114411 11 
آناتومی تنه عملی 

 خانمها
 با هماهنگی گروه ____ گروه    03/11-03/11   1/1

1114411 12 
آناتومی تنه عملی     

 خانمها
 با هماهنگی گروه ____ گروه   03/11-03/10    1/1

1114411 10 
آناتومی تنه عملی     

 آقايان
 با هماهنگی گروه ____ گروه    03/16-03/11   1/1

1114411 14 
آناتومی تنه عملی     

 آقايان
 با هماهنگی گروه ____ گروه   03/11-03/11    1/1

1114411 11 
آناتومی تنه عملی      

 آقايان
 با هماهنگی گروه ____ گروه   03/16-03/11    1/1

1114211 1 
بافت شناسی           

 نظری
 28/0/69 13-12 گروه   8 -03/6  03/11-13  0

1114212 13 
بافت شناسی عملی    

 خانمها
 با هماهنگی گروه ____ گروه     03/11-03/11  1

1114212 11 
بافت شناسی عملی    

 خانمها
 با هماهنگی گروه ____ گروه   03/11-03/10    1

1114212 12 
بافت شناسی عملی    

 خانمها
 با هماهنگی گروه ____ گروه   03/11-03/11    1

1114212 10 
بافت شناسی عملی     

 آقايان
 با هماهنگی گروه ____ گروه      03/11-03/10 1

1114212 14 
بافت شناسی عملی    

 آقايان
 با هماهنگی گروه ____ گروه      03/11-03/11 1

1114212 11 
بافت شناسی عملی     

 آقايان
 با هماهنگی گروه ____ گروه     03/11-03/10  1



 

 

 (2)ترم 65ورودی : مهر                   دوره : روزانه       نیمسال : دوم           65-69مقطع : علوم پایه سال تحصیلي :                    برنامه درسي دانشجویان رشته پزشكي     

 

 

 تعداد واحد نام درس گروه كد درس
 ساعات تشكیل كالس

 تاریخ امتحان ساعت نام استاد
 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه

 21/0/69 8-13 گروه  13 -12     2 (2بهداشت   عمومی ) 1 1114142

 20/0/69 13-12 گروه   13-11303  8-6303  0 (2بيوشيمی    نظری ) 1 1114330

 با هماهنگی گروه ____ گروه      03/10-03/11 1 بيوشيمی عملی خانمها 13 1114334

 با هماهنگی گروه ____ گروه      03/11-03/11 1 بيوشيمی عملی  خانمها 11 1114334

 با هماهنگی گروه ____ گروه     03/10-03/11  1 بيوشيمی عملی خانمها 12 1114334

 با هماهنگی گروه ____ گروه   03/11-03/11    1 آقايانبيوشيمی عملی  10 1114334

 با هماهنگی گروه ____ گروه     03/11-03/11  1 بيوشيمی عملی آقايان 14 1114334

 با هماهنگی گروه ____ گروه    03/10-03/11   1 بيوشيمی عملی  آقايان 11 1114334

 با هماهنگی گروه ____ گروه    03/11-03/11   1 بيوشيمی عملی آقايان 19 1114334

 03/0/69 8-13 گروه  8-03/6    8-03/6 0 (1زبان تخصصی  ) 1 1114181

 1/4/69 8-13 ی دكتر ايرج گلجانیاآق    13-12   2 زندگی آيين 1 1333039

 با هماهنگی گروه ____گروه      12-14 1 (    خانمها2تربيت بدنی ) 23 1333113

 با هماهنگی گروه ____ گروه     12-14  1 (    خانمها2تربيت بدنی ) 21 1333113

 با هماهنگی گروه ____ گروه   12-14    1 (     آقايان2تربيت بدنی ) 22 1333113

 با هماهنگی گروه ____ گروه   14-19    1 (    آقايان2تربيت بدنی ) 20 1333113

 گروه یبا هماهنگ ____ گروه  12-14     1 اني(    آقا2) یبدن تيترب 24 1333113

 03/30/69 13-12 گروه   33/15-11 33/15-11   0 زبان عمومي 1 1333126



 

 يتعالبسمه 
 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابي                

 (9)ترم 69نیمسال : دوم      دوره: روزانه               ورودی :  مهر        65 -69سال تحصیلي     برنامه درسي دانشجویان رشته پزشكي                مقطع : علوم پایه
 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 
 واحد

 كالسساعات تشكيل 
 تاريخ امتحان ساعت نام استاد

 21/0/69 8-13 گروه   8-13  8-13  0 باكتری شناسی نظری 1 1114641

 0/4/69 13-12 گروه  13-12     1 ويروس شناسی نظری 1 1114649

 با هماهنگی گروه - گروه   03/10-03/14  03/10-03/14  1 ميكروب شناسی عملی  خانمها 13 1114641

 با هماهنگی گروه - گروه   03/14-03/11  03/14-03/11  1 ميكروب شناسی عملی  خانمها 11 1114641

 با هماهنگی گروه - گروه   03/11-03/19  03/11-03/19  1 ميكروب شناسی عملی  خانمها 12 1114641

 با هماهنگی گروه - گروه  03/10-03/14  03/10-03/14   1 ميكروب شناسی عملی  آقايان 10 1114641

 با هماهنگی گروه - گروه  03/14-03/11  03/14-03/11   1 ميكروب شناسی عملی  آقايان 14 1114641

 با هماهنگی گروه - گروه  03/11-03/19  03/11-03/19   1 عملی  آقايان ميكروب شناسی 11 1114641

 9/4/69 13-12 گروه    8-03/13   1/2 ايمنی شناسی نظری 1 1114041

 با هماهنگی گروه - گروه    03/10-03/14   1/3 عملی  خانمها ايمنی شناسی 13 1114042

 با هماهنگی گروه - گروه    03/14-03/11   1/3 ايمنی شناسی عملی  خانمها 11 1114042

 با هماهنگی گروه - گروه    03/11-03/19   1/3 ايمنی شناسی عملی  خانمها 12 1114042

 با هماهنگی گروه - گروه    03/19-03/11   1/3 ايمنی شناسی عملی  آقايان 10 1114042

 با هماهنگی گروه - گروه    03/11-03/18   1/3 ايمنی شناسی عملی  آقايان 14 1114042

 
 
 
 



 

 (9)ترم 69نیمسال : دوم      دوره: روزانه               ورودی :  مهر        65 -69سال تحصیلي     برنامه درسي دانشجویان رشته پزشكي                مقطع : علوم پایه
 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 
 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 تاريخ امتحان ساعت نام استاد

 با هماهنگی گروه - گروه    03/18-03/16   1/3 ايمنی شناسی عملی  آقايان 11 1114042

 21/0/69 8-13 گروه   13-12  31-12  4 2فيزيولوژی نظری  1 1114921

 با هماهنگی گروه - گروه    03/10-03/11   1 فيزيولوژی عملی  خانمها 13 1114922

 با هماهنگی گروه - گروه    03/11-03/11   1 فيزيولوژی عملی  خانمها 11 1114922

 با هماهنگی گروه - گروه   03/10-03/11    1 فيزيولوژی عملی  خانمها 12 1114922

 با هماهنگی گروه - گروه     03/10-03/11  1 فيزيولوژی عملی  آقايان 10 1114922

 با هماهنگی گروه - گروه     03/11-03/11  1 فيزيولوژی عملی  آقايان 14 1114922

 با هماهنگی گروه - گروه   03/11-03/11    1 فيزيولوژی عملی  آقايان 11 1114922

    11-10   2 دانش خانواده و جمعيت خانمها 1 1333021
خانم دكترفاطمه 

 محمدبيگی
12-13 26/0/69 

  8-13     2 دانش خانواده و جمعيت آقايان 13 1333021
 حجت االسالم 

 اقای كريم عسگری
12-13 26/0/69 

      19-18 2 تفسير موضوعی قرآن 1 1333014
 حجت االسالم 

 عباس قدس یاقا
12-13 01/0/69 

      14-19 2 تاريخ تحليلی صدر اسالم 1 1333012
 حجت االسالم 

 اقای داود بخشايی
13-8 20/0/69 

 03/30/69 8-13 گروه      03/8-03/11 0 (2زبان تخصصی ) 1 1114182

 
 تشكیل میشود.. 3همزمان با ترم  2زبان تخصصي 

 
 
 
 
 


