
 

 79ورودی مهر                                                                                      79-79نیمسال اول برنامه درسی 

 نام درس گروه شماره درس
تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس

 نام استاد
تاریخ 

 امتحان

ت اعس

 سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
چهار

 شنبه

پنج 

 شنبه

1115111 1 
 سلولی –مقدمات مولکولی 

 2/8/69لغایت  11/7/69
7/2 12-8    6/8/69 01/12 

1115112 1 
 مقدملت علوم تشریح نظری

 5/6/69لغایت  10/8/69
25/2 12-8    10/6/69 01/12 

1115110 71 
 مقدمات علوم تشریح عملی

 7/6/69لغایت  10/8/69
 هماهنگی گروهبا     12-8 25/1

1115111 1 

عضالنی  -علوم تشریح اسکلتی

 نظری

 12/11/69لغایت  18/6/69

75/1 12-8    16/11/69 01/12 

1115115 71 

عضالنی  -علوم تشریح اسکلتی

 عملی

 5/11/69لغایت  18/6/69

 با هماهنگی گروه    12-8 9/1

 01/8 2/11/69 آقای دکتر عابدیها      10-01/19 0 ادبیات فارسی 1 1111101

 01/8 1/11/69 حاج آقا قدس     10-15  2 1اندیشه  1 1111019

 10/- 20/11/69 آقای ساریچلو    10-15   2 روانشناسی سالمت 1 1115119

 01/8 01/11/69 خانم دکتر یزدی   10-15    5/1 اصول خدمات سالمت 1 1115117

 با هماهنگی گروه    می گرددمتعاقباً اعالم  5/1 1آداب پزشکی  71 1115118

 01/8 29/11/69 آقای عباسی   01/15-17 01/15-17   0 زبان عمومی 1 1111126

 01/8 29/11/69 خانم دکتر الکائی   01/19-01/18    2 زبان پیش  1 1111211

 

 



 

 79ورودی مهر                                                                                      79-79برنامه درسی نیمسال اول 

 نام درس گروه شماره درس
تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس

 نام استاد
تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
پنج 

 شنبه

 01/8 20/11/69 دکتر سلیمان نژاد –دکتر ظفری    11-12 10-15   2 آناتومی سروگردن نظری 1 1111711

1111712 

 خانمها -عملی آناتومی سروگردن  71

1 

   15-10   

 با هماهنگی گروه دکتر ظفری

   15-17    خانمها –عملی آناتومی سروگردن  71

    15-17   خانمها –عملی آناتومی سروگردن  72

  10-15     آقایان –عملی آناتومی سروگردن  70

  15-17     آقایان –عملی آناتومی سروگردن  71

      10-15 آقایان -عملی آناتومی سروگردن  75

      15-17 آقایان -عملی آناتومی سروگردن  79

    11-12 8-11  1 (1فیزیولوژی نظری ) 1 1111911
  -دکتر صوفی آبادی –دکتر اسماعیلی 

 دکتر حق دوست
1/11/69 01/11 

 01/8 0/11/69      01/11-01/12  2 ژنتیک 1 1111111

 01/11 7/11/69      10-15  2 (0بهداشت عمومی ) 2 1111110

 01/11 6/11/69 دکتر محمدی –دکتر الکایی       01/8-01/11 0 (1زبان تخصصی ) 1 1111181

      01/8-01/11 0 (2زبان تخصصی ) 1 1111182
 دکتر صدیقیدکتر کاظمی فر ، 

 دکتر محمدیدکتر کردی، 
6/11/69 01/8 

 01/8 27/11/69 دکتر خادم –دکتر جوادی     8-11   2 اصول کلی تغذیه 1 1111125

 10/- 25/11/69 دکتر صباغ –دکتر رجایی    8-11    2 جنین شناسی 1 1111110

 10/- 5/11/69 حاج آقا قدس     15-17  2 (1اندیشه اسالمی ) 71 1111019

 



 

 79ورودی بهمن                                                                                      79-79برنامه درسی نیمسال اول 

 نام درس گروه شماره درس
تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس
 نام استاد

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 پنج شنبه چهارشنبه شنبهسه  دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

  8-11  8-11   0 باکتری شناسی نظری 1 1111615
دکتر  – یدکتر نیکخواه

 علیزاده
20/11/69 01/11 

 01/8 5/11/69 دکتر اصالنی مهر  11-12     1 ویروس شناسی 1 1111619

1111617 

 خانمها -میکروب شناسی عملی  71

1 

  

01/10-10 

)تئوری عملی / 

 آقایان(خانمها و 

 
 

01/10-10 

)تئوری عملی / 

  خانمها و آقایان(

  –خانم فتوحی 

 دکتر علیزاده
 با هماهنگی گروه

01/11-01/10 01/11-01/10 

  01/11-01/15  01/11-01/15   خانمها -میکروب شناسی عملی  71

  01/15-01/19  01/15-01/19   خانمها -میکروب شناسی عملی  72

  01/19-01/17  01/19-01/17   آقایان -میکروب شناسی عملی  70

  01/17-01/18  01/17-01/18   آقایان -میکروب شناسی عملی  71

     8-01/11  5/2 ایمنی شناسی نظری 1 1111011
  –دکتر نیک فرجام 

 دکتر فروغی
25/11/69 01/8 

1111012 

 آقایان -ایمنی شناسی عملی  71

5/1 

 

01/10-10 

)تئوری عملی / 

     خانمها و آقایان(

  –دکتر نیک فرجام 

 دکتر فروغی
 با هماهنگی گروه

01/11-01/10 

     01/11-01/15  آقایان -ایمنی شناسی عملی  71

     01/15-01/19  خانمها-ایمنی شناسی عملی  72

     01/17/01/19  خانمها -ایمنی شناسی عملی  70

 

 



 

 79ورودی بهمن                                                                                      79-79برنامه درسی نیمسال اول 

 

 نام درس گروه شماره درس
تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس

 استاد نام
 تاریخ

 امتحان

 ساعت

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
پنج 

 شنبه

   11-12  01/11-01/12  1 (2فیزیولوژی ) 1 1111921
دکتر صوفی  –دکتر اسماعیلی 

 دکتر حق دوست -آبادی
01/11/69 01/11 

1111922 

 خانمها -فیزیولوژی عملی  71

1 

 01/15-01/10     

 با هماهنگی گروه دکتر حق دوست -دکتر اسماعیلی

   01/10-01/15    خانمها -فیزیولوژی عملی  71

   01/15-01/17    خانمها -فیزیولوژی عملی  72

     01/15-01/17  آقایان -فیزیولوژی عملی  70

   01/17-01/16    آقایان -فیزیولوژی عملی  71

      01/8-01/11 0 (2زبان تخصصی ) 1 1111182

 دکتر کاظمی فر ، 

 دکتر کردی،  

 دکتر محمدی ، 

 دکتر صدیقی 

6/11/69 01/8 

1111025 

 خانمها –دانش خانواده و جمعیت  1

2 

 خانم دکتر محمدبیگی    12-11  

7/11/69 01/8 

 حاج آقا قدس   10-15    آقایان -دانش خانواده و جمعیت  71

 10/- 1/11/69 حاج آقا قدس   8-11    2 تفسیر موضوعی قرآن 1 1111011

 01/11 0/11/69 حاج آقا بخشایی      10-15 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1 1111012

 

 

 



 

 79ورودی مهر                                                                                     79-79رنامه درسی نیمسال اول ب

 

 نام درس گروه شماره درس
تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس
 نام استاد

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان

  11-12 8-11    5/2 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1 1111011
-دکتر حاجی علیلو –دکتر شهنازی  -دکتر سرایی

 دکتر عدالت –دکتر محمدی 
25/11/69 01/11 

1111012 

 هاخانم -انگل شناسی و قارچ شناسی عملی  71

5/1 

   19-10   

-دکتر حاجی علیلو –دکتر شهنازی  -دکتر سرایی

 دکتر عدالت –دکتر محمدی 
 با هماهنگی گروه

    10-19   هاخانم -انگل شناسی و قارچ شناسی عملی  71

   19-16    هاخانم -انگل شناسی و قارچ شناسی عملی  72

  10-19     انآقای -انگل شناسی و قارچ شناسی عملی  70

  19-16     انآقای -انگل شناسی و قارچ شناسی عملی  71

    8-11   انآقای -انگل شناسی و قارچ شناسی عملی  75

 11-12  11-12    5/0 پاتولوژی عمومی نظری 1 1111152
-دکتر سمیعی راد –دکتر نصیریان  –دکتر فرزام 

 دکتر خوئینی-دکتر سامانی
1/11/69 01/8 

1111150 

 خانمها –پاتولوژی عمومی  عملی  71

5/1 

    19-10   

-دکتر سمیعی راد –دکتر نصیریان  –دکتر فرزام 

 دکتر خوئینی-دکتر سامانی
 با هماهنگی گروه

   10-19    خانمها -پاتولوژی عمومی عملی  71

    8-11   آقایان -عمومی عملی پاتولوژی  72

    10-19   آقایان -پاتولوژی عمومی عملی  70

 10/- 0/11/69 آقای امیدی  8-11     2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 1 1111018

 01/11 5/11/69 حاج آقا قدس 8-11      2 (2اندیشه اسالمی ) 1 1111017

 



 

 دوره فیزیوپات                                                                                     79-79برنامه درسی نیمسال اول 

 

 نام درس گروه شماره درس
تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس
 تاریخ امتحان نام استاد

ساعت 

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه هیکشنب شنبه امتحان

  10-17و  8-12 ___ 2مقدمات  ___ ___
 01/12 10/7/69 مقدمات فارماکولوژی :

 01/12 21/7/69 مقدمات پاتولوژی :

 10-17و  8-12 2 بیماریهای گوارش 1 1111511
دکتر حاج آقا 

 محمدی

 01/12 15/8/69 بیماریهای گوارش :

 01/12 21/8/69 پاتو ، فارما ، سمیو گوارش:

 دکتر زحل 10-17و  8-12 2 بیماریهای ریه 1 1111515
 01/12 11/6/69بیماریهای ریه :

 01/12 21/6/69 پاتو ، فارما ، سمیو ریه:

 یانی نیدکتر مع 10-17و  8-12 2 بیماریهای خون 1 1111511
 01/12 6/11/69 بیماریهای خون:

 01/12 19/11/69 پاتو ، فارما ، سمیو خون:

 با هماهنگی گروه  10-17و  8-12 ____ مهارتهای ارتباطی ___ ____

 با هماهنگی گروه دکتر فرزام 10-17و  8-12 2 (2پاتولوژی اختصاصی نظری ) 1 1111655

 با هماهنگی گروه دکتر فرزام 10-17و  8-12 1 (2پاتولوژی اختصاصی عملی ) 71 1111912

 10-17و  8-12 5/1 (2فارماکولوژی نظری ) 1 1111650

دکتر نصیری 

دکتر  –اصل 

 عالی

 با هماهنگی گروه

 10-17و  8-12 5/1 (2فارماکولوژی عملی ) 71 1111952

دکتر نصیری 

دکتر  –اصل 

 عالی

 با هماهنگی گروه

 



 

 

 دروس تئوری استاژری                                                                                     79-79برنامه درسی نیمسال اول 

 

شماره 

 درس
 نام درس گروه

تعداد 

 واحد

 روز و ساعت تشکیل کالس

 استاد نام
 تاریخ

 امتحان

 ساعت

 چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه امتحان
پنج 

 شنبه

 01/11 19/6/69    01/15-01/17    2 اپیدمیولوژی 1 1111612

    01/10-01/15   2 آمار پزشکی 1 1111611
  –دکتر محمدی 

 دکتر میرزاده
21/11/69 -/10 

 8-12      2 بیماریهای اعصاب 1 1111612

  –دکتر مژدهی پناه 

  دکتر نعیمیان –دکتر نادری 

 دکتر مهر دل 

29/11/69 01/11 

 01/11 16/11/69  8-12      2 بیماریهای روان 1 1111617

     01/15-01/17  2 پزشکی قانونی 1 1111981
  –دکتر کاظمی فر 

 دکتر میر اکبری
01/6/69 01/11 

  01/10-01/15     2 اخالق پزشکی 1 1111659
  –دکتر کاظمی فر 

 دکتر سرایی –دکتر خضری 
21/11/69 -/10 

   01/10-01/15 01/10-01/15 01/10-01/15  0 ببیماریهای عفونی 1 1111611

 دکتر –دکتر عالمی 

 –دکتر بیژنی  –نیکو نژاد  

 دکتر قاسمی  –دکتر نجاری 

11/8/69 01/11 

 01/11 25/8/69        9 بیماریهای اطفال 1 1111615

 01/11 21/12/69        11 بیماریهای جراحی 1 1111610

 01/11 21/11/69        1 بیماریهای زنان 1 1111611

 


