
  علوم تشریح   بندي جهت دانشجویان رشتهبرنامه ترم
 ترم اول

 

ساعت   واحد  نام درس  کد
  نظري

  اختیاري/ اجباري  پیشنیاز  جمع  ساعت عملی
  عملی  نظري

  اجباري  -  43  17  26  5/0  5/1  علوم تشریح اندام  1122114
 اجباري  -  34  17  17  5/0  1  بافت شناسی عمومی  1122115
 اجباري  -  34    17  -  1  شناسی عمومیجنین   1122116
  اجباري  -  68  68  -  2  -  میکرو آنااتومیماکرو و تکنیک هاي   1122108
  اجباري  -  34  34  -  1  -  کار آموزي  1122118
  جبرانی  -  26  17  9  5/0  5/0  سیستمهاي اطالع رسانی پزشکی  1122106
  جبرانی  -  34  -  17  -  1  آمار و روش تحقیق  122032



 ترم دوم
 

 
 

ساعت   واحد  نام درس  کد
  نظري

اختیاري/   پیشنیاز  جمع  ساعت عملی
  عملی  نظري  اجباري

  اجباري  -  17  -  17  -  1  بیولوژي سلولی و مولکولی  1122113

بافت شناسی عمومی   94  34  60  1  3,5  1تشریح تنه علوم   1122109
  جنین شناسی عمومی

  

  اجباري

  اجباري  بافت شناسی عمومی  26  17  9  0,5  0,5  ریزخون، سیستم لنفاوي و غدد درون   1122117

  اجباري  1تشریح تنه   43  17  26  5/0  1,5  2تشریح تنه  علوم  1122110

تکنیک هاي ماکرو و   60  51  9  1,5  0,5  تکنیک هاي پیشرفته علوم  تشریح  1122121
  میکرو آنااتومی

  اختیاري



 ترم سوم

ساعت   واحد  نام درس  کد
  نظري

اختیاري/   پیشنیاز  جمع  ساعت عملی
  عملی  نظري  اجباري

  بافت شناسی عمومی  77  34  43  1  2,5 تشریح سر و گردن علوم  1122111
  جنین شناسی عمومی 

  

 اجباري

  بافت شناسی عمومی  51  17  34  5/0  2 تشریح اعصاب علوم  1122022
  جنین شناسی عمومی 

  

 اجباري

 جبرانی  -  34  -  34  -  2 زبان انگلیسی (تخصصی)  1122104

 اختیاري  روش تحقیق و آمار حیاتی  17  -  17  -  1  سمینار  1122121

  بافت شناسی عمومی  68  68  -  1  - کارورزي  1122119
  جنین شناسی عمومی 

  

 اجباري



 
 

 
 ترم جهارم

 
 

 

ساعت   واحد  نام درس  کد
  نظري

  اختیاري/ اجباري  پیشنیاز  جمع  ساعت عملی

 اجباري  -  -  -  -  6  پایان نامه  1122120


