
 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              

 95 مهر ورودی :                       دوره: روزانه        اولنیمسال :             95-96سال تحصیلي :         علوم پایه  مقطع :     برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي         
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

 تاريخ امتحان ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 18/11/55 11/11-11/11 گروه     8-11  5/1 آناتومی اندام    نظری 1 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه     11-11  5/1 خانمها   آناتومی اندام عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه     11 -15  5/1 خانمها   آناتومی اندام عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -11     5/1 خانمها   عملیآناتومی اندام  11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه      11-11 5/1 آقایان    آناتومی اندام عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه      11 -15 5/1 آقایان  آناتومی اندام عملی  14 1114111

  11/11-11/11 دکترباریکانی    11 -11   1 (1بهداشت عمومی ) 1 1114141

 11/11/55 11/8-11/11 گروه    8 -11   1 روانشناسی 1 1114118

 15/11/55 11/8-11/11 گروه     11 -11  1 (1بیوشیمی  ) 1 1114111

 11/11/55 11/8-11/11 دکتر عابدیها      8:11-11:11 1 ادبیات فارسی 1 1111111

 1/11/55 11/8-11/11 آقای عباسی   11/15-11 11/15-11   1 زبان عمومی 1 1111115

 1/11/55 11/11-11/11 الکایی دکتر    11:11-18:11    1 زبان پیش دانشگاهی 1 1111114

 با هماهنگی گروه - گروه      11 -14 1 خانمها    (  1تربیت بدنی ) 11 1111114

 با هماهنگی گروه - گروه      14 -11 1 خانمها  (    1تربیت بدنی ) 11 1111114

 با هماهنگی گروه - گروه   11 -11    1 آقایان (      1تربیت بدنی ) 11 1111114

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -11     1 آقایان  (     1تربیت بدنی ) 11 1111114

 18/11/55 11/11-11/11 آقای ارجینی    11 -15   1 آشنایی با دفاع مقدس 1 1111114

 1/11/55 11/11-11/11 گروه  8 -11     1 فرهنگ وتمدن اسالم وایران 1 1111111

  11/8-11/11 دکتر غیبی   11 -15    1 فیزیک پزشکی   نظری 1 1114111

 با هماهنگی گروه - دکتر غیبی   11 -11    - خانمها  فیزیک پزشکی  عملی - -

 با هماهنگی گروه - دکتر غیبی   8 -11    - آقایان   فیزیک پزشکی عملی - -



 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              
 94مهر نیمسال : اول      دوره: روزانه                        ورودی :                95 -96سال تحصیلي     برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي                مقطع : علوم پایه

 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

 تاريخ امتحان ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 18/11/55 11/8-11/11 گروه    11 -11 11 -15   1 آناتومی سر و گردن نظری 1 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه   11 -15    1 خانمها آناتومی سروگردن عملی  11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه   15 -11    1 خانمها  آناتومی سروگردن عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه    15 -11   1 خانمها آناتومی سروگردن عملی  11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -15     1 آقایان  آناتومی سروگردن عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه  15-11     1 آقایان  آناتومی سروگردن عملی 14 1114111

آقای دکتر     11 -11 8 -11  4 (1) نظری فیزیولوژی  1 1114111
 اسماعیلی

11/11-11/11 11/11/55 

آقای دکتر نجفی      11 -11  1 ژنتیک 1 1114111
 پور

11/11-11/11 11/11/55 

 11/11/55 11/8-11/11 گروه      11 -15  1 (1بهداشت عمومی ) 1 1114141

 دکترکاظمی فر  8 -11     1 (1زبان تخصصی ) 1 1114181

 دکتر محمدی
11/11-11/8     1 /11/55 

 11/11/55 11/8-11/11 گروه    8 -11   1 تغذیه 1 1114115

آقای دکتر    8 -11    1 جنین شناسی 1 1114141
 محمودی 

11/11-11/11 5/11/55 

 1/11/55 11/11-11/11 گروه      11 -15 1 فرهنگ وتمدن اسالمی 1 1111111

 خانم دکتر الکایی      8:11-11:11 1 (1زبان تخصصی ) 1 1114181
 دکتر محمدی

15-11 1/11/55 

 

 



 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              

 93مهر دوره: روزانه               ورودی : نیمسال : اول                    95-96سال تحصیلي :      مقطع : علوم پایه     برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي      
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

نام  كالسساعات تشكيل 

 استاد

 تاريخ امتحان ساعت

 15/11/55 11/8-11/11 گروه  11-11 8-11    5/1 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه   11 -11    5/1 هاخانم  عملیانگل شناسی و قارچ شناسی  11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه    11 -11   5/1 هاخانم  انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه    11 -15   5/1 هاخانم  انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 11 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -11     5/1  انآقای  قارچ شناسی عملیانگل شناسی و  14 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -15     5/1 انآقای  انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 15 1114111

 با هماهنگی گروه - گروه    8 -11   5/1 انآقای  انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 11 1114111

 11/11/55 11-15 گروه 11 -11  11 -11    5/1 پاتولوژی عمومی نظری 1 1114451

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -11     5/1 خانمها  پاتولوژی عمومی عملی  11 1114451

 با هماهنگی گروه - گروه  11 -15     5/1 خانمها  تولوژی عمومی عملیاپ 11 1114451

 با هماهنگی گروه - گروه   11 -11    5/1 خانمها  پاتولوژی عمومی عملی 11 1114451

 با هماهنگی گروه - گروه    8 -11   5/1 آقایان  پاتولوژی عمومی عملی 14 1114451

 با هماهنگی گروه - گروه    11 -11   5/1 آقایان  پاتولوژی عمومی عملی 15 1114451

 با هماهنگی گروه - گروه    11 -15   5/1 آقایان  پاتولوژی عمومی عملی 11 1114451

 1/11/55 11-15 گروه  8- 11     1 انقالب اسالمی و ریشه های آن 1 1111118

 15/11/55 11-15 گروه 8 -11      1 (1اندیشه اسالمی ) 1 1111111

 

 

 

 



 
 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              

 92مهر نیمسال : اول      دوره: روزانه                        ورودی :            95-96سال تحصیلي :    2مقطع :   فیزیوپاتولوژی           برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي    
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

 تاريخ امتحان ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

  

 1مقدمات  - -
 

 11-14ساعت:     15/1/55مقدمات فارماکولوژی :  11 -14 گروه 11 -11و   8 -11 -
 11-14ساعت:       11/1/55 مقدمات پاتولوژی : 

 بیماری های گوارش  1 1114511
 

    11-14ساعت:    18/8/55بیماری های گوارش :  11 -14 آقا محمدی دکتر حاج 11-11و  8 -11 1
  11-14ساعت:  14/8/55فارماکولوژی و پاتولوژی :

 بیماری های ریه  1 1114515
 

 11-14ساعت :        11/5/55بیماری های ریه :  11 -14 دکتر زحل  11 -11و  8 -11 1
 11-14ساعت:      15/5/55: فارماکولوژی و پاتولوژی

 بیماری های خون  1 1114514
 

 11-14ساعت :     11/11/55بیماری های خون :  11 -14 دکتر معینی نیا  11 -11و  8 -11 1
 11-14ساعت:    11/11/55:  فارماکولوژی و پاتولوژی

 مهارت های ارتباطی - -
 

  11 -14 گروه روانپزشکی  11 -11و  8 -11 -

 با هماهنگی گروه گروه 11 -11و  8 -11 1 (1اختصاصی نظری )پاتولوژی  1 1114555

 با هماهنگی گروه گروه 11 -11و  8 -11 1 (1پاتولوژی اختصاصی عملی ) 11 1114111

 با هماهنگی گروه گروه 11 -11و  8 -11 5/1 (1فارماکولوژی نظری ) 1 1114551

 با هماهنگی گروه گروه 11 -11و  8-11 5/1 (1فارماکولوژی عملی ) 11 1114151



 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              
 دوره: روزانه                           نیمسال : اول                               95 -96مقطع :   کارآموزی          سال تحصیلي :      برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي      

 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

تاريخ  ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

 پایان بخش - گروه داخلی  ظهر 11صبح تا  1 5 کارآموزی داخلی عمومی 1 1114511

 پایان بخش - بخش روانپزشکی  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی روانپزشکی 1 1114511

 پایان بخش - بخش اعصاب  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی اعصاب 1 1114515

 11/11/55 11/11-11/11 گروه 8 -11    11-15  1 بیماریهای اعصاب 1 1114511

 5/11/55 11-15 گروه  8 -11      1 بیماریهای روان 1 1114511

 15/11/55 11-15 دکتر محمدی      11-15 1 آمار پزشکی و روش تحقیق  1 1114511

 11/11/55 11-15 دکترکاظمی فر  11 -15     1 تاریخ اخالق پزشکی  1 1114551

             

             

             

             

 

 قابل توجه دانشجویان : 

 )پنج شنبه ها(. درس بیماری های اعصاب و بیماری های روان : یک هفته در میان تشکیل می گردد.

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              
 دوره: روزانه                           نیمسال : اول                               95 -96مقطع :   کارآموزی          سال تحصیلي :      برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي      

 
 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

تاريخ  ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه امتحان

 پایان بخش - گروه زنان وزایمان  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی زنان و زایمان 1 1114514

  11-15 گروه زنان وزایمان  بعد از ظهر 11 -15 4 بیماری های زنان و زایمان 1 1114514

 پایان بخش - بخش رادیولوژی   ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی رادیولوژی  1 1114518

 پایان بخش - بخش عفونی  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی عفونی  1 1114511

 پایان بخش - گروه قلب  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی قلب  1 1114518

گروه پزشکی                  ظهر 14صبح تا  1 1 کارآموزی بهداشت  1 1114551
 اجتماعی

 پایان بخش -

 پایان بخش - بخش پوست  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی پوست 1 1114515

 پایان بخش - ENTبخش   ظهر 11صبح تا  ENT 1 1کارآموزی  1 1114511

 پایان بخش - بخش چشم  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی چشم 1 1114515

  11/11-11/11 بخش عفونی    11 -15  1 بیماری های عفونی  1 1114511

  11-15 خانم دکتر باریکانی   15 -11    1 بیماری های شایع اپیدمیولوژی 1 1114518

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی              

 دوره: روزانه       نیمسال : اول               95-96سال تحصیلي :         برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي               مقطع :   کارآموزی     
                     

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

تاريخ  ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

 پایان بخش - گروه اطفال   ظهر 11صبح تا  1 5 کارآموزی اطفال   1 1114511

 52/8/52 11-15 گروه اطفال  بعد از ظهر 11 -15 1 بیماری های اطفال   1 1114515

 پایان بخش - بخش پوست  ظهر 11صبح تا  1 1 کاراموزی پوست 1 1114515

 پایان بخش - بخش چشم  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی چشم 1 1114515

 پایان بخش - ENTبخش   ظهر 11صبح تا  ENT 1 1کارآموزی  1 1114511

 پایان بخش - بخش رادیولوژی   ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی رادیولوژی  1 1114518

 پایان بخش - گروه قلب  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی قلب  1 1114518

 پایان بخش - اجتماعیگروه پزشکی  ظهر 14صبح تا  1 1 کارآموزی بهداشت  1 1114551

 18/5/55 11-15 دکتر کاظمی فر     15 -11  1 ومسمومیتهاپزشکی قانونی  1 1114181

 دکتر میر اکبری 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی           

    
 دوره: روزانه       نیمسال : اول                    96/95سال تحصیلي :         مقطع :   کارآموزی          برنامه درسي دانشجويان رشته

                     

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

تاريخ  ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 امتحان

 پایان بخش - گروه جراحی  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی جراحی  1 1114541

 پایان بخش - گروه  ظهر 11صبح تا  1 1 کاراموزی  ارولوژی  1 1114541

 پایان بخش - گروه  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی ارتوپدی  1 1114541

 11/11/55 11-15 گروه جراحی   بعد از ظهر 11 -15 11 بیماری های جراحی  1 1114511

 پایان بخش - بخش پوست  ظهر 11صبح تا  1 1 کاراموزی پوست  1 1114515

 پایان بخش - بخش چشم  ظهر 11صبح تا  1 1 کارآموزی چشم 1 1114515

 پایان بخش - ENTبخش   ظهر 11صبح تا  ENT 1 1وزی کارآم 1 1114511

 پایان بخش - گروه پزشکی اجتماعی                   ظهر 14صبح تا  1 1 کارآموزی بهداشت 1 1114551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 دفتر برنامه ریزی و ارزشیابی

 
 94ورودی : بهمن                   دوره : روزانه       نیمسال : اول             95-96مقطع : علوم پایه سال تحصیلي :                    برنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي     

 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

 تاریخ امتحان ساعت  نام استاد ساعات تشكيل كالس

 18/11/55 11-15 گروه    8-5:11  11-11:11 5/1 آناتومی تنه نظری 1 1114451

آناتومی تنه عملی  11 1114451
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه    15-11   5/1

آناتومی تنه عملی  11 1114451
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه    11-15   5/1

آناتومی تنه عملی      11 1114451
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه   15-11    5/1

آناتومی تنه عملی      11 1114451
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه    15-11   5/1

آناتومی تنه عملی      14 1114451
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه   11-15    5/1

آناتومی تنه عملی       15 1114451
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه   15-11    5/1

بافت شناسی            1 1114111
 نظری

 11/11/55 11/11-11/11 گروه   8 -11/5  11/11-11  1

بافت شناسی عملی     11 1114111
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه     11-15  1

بافت شناسی عملی     11 1114111
 خانمها

 هماهنگی گروهبا  ____ گروه   15-11    1

بافت شناسی عملی     11 1114111
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه   11-15    1

بافت شناسی عملی      11 1114111
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه      15-11 1

بافت شناسی عملی     14 1114111
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه      11-15 1

بافت شناسی عملی      15 1114111
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه     15-11  1



 

 یابیو ارزش یزیدفتر برنامه ر
 94: بهمن  یوروددوره : روزانه            نیمسال : اول             95-96سال تحصیلي :         هیبرنامه درسي دانشجويان رشته پزشكي                     مقطع : علوم پا

 

 

تعداد  نام درس گروه كد درس

 واحد

 تاریخ امتحان ساعت نام استاد ساعات تشكيل كالس

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه

 5/11/55 11-15 دکتر باریکانی  11 -11     1 (1بهداشت   عمومی ) 1 1114141

 11/11/55 11-15 گروه   11-11:11  8-5:11  1 (1بیوشیمی    نظری ) 1 1114111

 با هماهنگی گروه ____ گروه     15-11  1 بیوشیمی عملی خانمها        11 1114114

 با هماهنگی گروه ____ گروه    11-15   1 بیوشیمی عملی  خانمها       11 1114114

 با هماهنگی گروه ____ گروه    15-11   1 بیوشیمی عملی خانمها 11 1114114

 با هماهنگی گروه ____ گروه   15-11    1 بیوشیمی عملی خانمها         11 1114114

 با هماهنگی گروه ____ گروه      11-15 1 بیوشیمی عملی آقایان         14 1114114

 با هماهنگی گروه ____ گروه      15-11 1 بیوشیمی عملی  آقایان 15 1114114

 با هماهنگی گروه ____ گروه     11-15  1 بیوشیمی عملی آقایان        11 1114114

 دکتر محمدی       11/8-11/11 1 (1زبان تخصصی  ) 1 1114181
 الکاییدکتر 

15-11 1/11/55 

 1/11/55 11/8-11/11 آقای عباسی   11/15-11 11/15-11   1 زبان عمومی 1 1111115

-11/11 حاج آقا قدس  11-15     1 آیین زندگی 1 1111111
11/11 

15/11/55 

(    1تربیت بدنی ) 11 1111111
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه      14-11 1

(    1تربیت بدنی ) 11 1111111
 خانمها

 با هماهنگی گروه ____ گروه     14-11  1

(     1تربیت بدنی ) 11 1111111
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه   14-11    1

(    1تربیت بدنی ) 14 1111111
 آقایان

 با هماهنگی گروه ____ گروه   11-14    1


