
 

تحصیلی  دوم ربانهم اراهئ ردوس نیمسال 
 1399-1400سال 

تحصیلی                                                                 زپشکیدادکشنه         
تحصیلی            عمومی                                                                   دکترایرشته 

  بهمن  99ورودی    زپشکی                                                 مقطع 

 

 نام درس ردیف
 کد

 دروس

کد 

 گروه

 تعداد واحد
 مدرس/مدرساننام  روز کالس وساعت کالس دروس پیشنیاز

تاریخ و ساعت  

 عملی نظری امتحان
جمع 

 واحد

 ---- 5/2 /.2 2/2 مقدمات علوم تشریح  1

 مقدمات علوم تشریح 4/2 /.6 8/1 علوم تشریح اسکلتی عضالنی 2

 --- /.8 - /.8 فیزیولوژی سلول 3

 ---- 3/2 4/0 9/1 سلول -بیوشیمی مولکول  4

 ---- 5/1 - 5/1 اصول خدمات سالمت  5

 ---- /.5 - /.5 1آداب پزشکی  6

 ---- 2 - 2 زبان پیش دانشگاهی 7

 ---- 3 - 3 زبان عمومی 8

 ---- 1 1 - )دختران( 1تربیت بدنی  9

 ---- 1 1 - )برادران( 1تربیت بدنی  10

 ---- 2 - 2 اخالق اسالمی  11

 ---- 3 - 3 ادبیات فارسی 12

 
 

 

 



 

تحصیلی  دوم ربانهم اراهئ ردوس نیمسال 
 1399-1400سال 

تحصیلی                                                                                           زپشکیدادکشنه         
تحصیلی            عمومی                                                                   دکترایرشته 

 مهر  99ورودی    زپشکی                                                  مقطع 
 

 نام درس ردیف
 کد

 دروس

کد 

 گروه

 تعداد واحد
 دروس پیشنیاز

روز کالس وساعت 

 کالس
 نام مدرس/مدرسان

تاریخ و ساعت  

 عملی نظری امتحان
جمع 

 واحد

 مقدمات علوم تشریح  5/1 5/0 1 علوم تشریح دشتگاه قلب و عروق

 فیزیولوژی سلول 6/0 1/0 5/0 یزیولوژی قلب ف

 فیزیولوژی سلول 2/1 1/0 1/1 یزیولوژی گردش خونف

 فیزیولوژی سلول 4/0 1/0 3/0 یزیولوژی خون ف

 مقدمات علوم تشریح  2 5/0 5/1 لوم تشریح دستگاه گوارش ع

 فیزیولوژی سلول 7/0 1/0 6/0 یزیولوژی گوارشف

 مقدمات علوم تشریح  7/0 2/0 5/0 لوم تشریح دستگاه تنفسع

 فیزیولوژی سلول 7/0 1/0 6/0 یزیولوژی تنفسف

 75/1 45/0 3/1 یوشیمی دیسیپلین ب
بیوشیمی مولکول 

 سلول 

  2 2/0 8/1 ایمنی شناسی پزشکی 

 --- 2 - 2 اصول اپیدمیولوزی 

 زبان عمومی 3 - 3 1خصصی  زبان ت

 --- 5/0 - 5/0 2زشکی آداب پ

 1تربیت بدنی  1 1 - دختران  2بدنی تربیت 

 1تربیت بدنی  1 1 - پسران  2بدنی تربیت 

 ----- 2 - 2 1اسالمی  اندیشه

 



 

تحصیلی  دوم ربانهم اراهئ ردوس نیمسال 
 1399-1400سال 

 

 

 

 نام درس ردیف
 کد

 دروس

کد 

 گروه

 تعداد واحد
 کالس وساعت کالس روز دروس پیشنیاز

نام 

 مدرس/مدرسان

تاریخ و ساعت  

 عملی نظری امتحان
جمع 

 واحد

 مقدمات علوم تشریح 9/1 4/0 5/1 101108 علوم تشریح سیستم اعصاب 

 مقدمات علوم تشریح 9/0 1/0 8/0 101109   علوم تشریح حواس ویژه

 فیزیولوژی سلول 5/1 1/0 4/1 101114 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 

 ----- 3 6/0 4/2 101127 باکتری شناسی 

 -------- 1 - 1 101130 ویروس شناسی پزشکی

 ---- 2 - 2 101140 روانشناسی سالمت 

 بیوشیمی مولکول سلول 2 - 2 101125 اصول تغذیه 

 ----- 1 - 1 101242 بیوشیمی بالینی

 --- 2 - 2 آشنایی با منابع اسالمی

 --- 2 - 2 دفاع مقدس

 --- 2 - 2 دانش خانواده

تحصیلی                                                                                زپشکیدادکشنه         
تحصیلی            عمومی                                                                   دکترایرشته 

 Aگروه   98ورودی    زپشکی                                      مقطع 



 

تحصیلی  دوم ربانهم اراهئ ردوس نیمسال 
 1399-1400سال 

 

 

 

تحصیلی                                                                                           زپشکیدادکشنه         
تحصیلی            عمومی                                                                   دکترایرشته 

 Bگروه   98ورودی    زپشکی                                           مقطع 

 نام درس دیف
 کد

 دروس

کد 

 گروه

 تعداد واحد
 روز کالس وساعت کالس دروس پیشنیاز

نام 

 مدرس/مدرسان

تاریخ و ساعت  

 عملی نظری امتحان
جمع 

 واحد

 مقدمات علوم تشریح 9/1 4/0 5/1 2 101108 علوم تشریح سیستم اعصاب 

 
 

 مقدمات علوم تشریح 9/0 1/0 8/0 2 101109   علوم تشریح حواس ویژه
 

 

   فیزیولوژی سلول 5/1 1/0 4/1 2 101114 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 

 ----- 3 6/0 4/2 2 101127 باکتری شناسی 
 

 

   -------- 1 - 1 2 101130 ویروس شناسی پزشکی

   ---- 2 - 2 2 101140 روانشناسی سالمت 

  بیوشیمی مولکول سلول 2 - 2 2 101125 اصول تغذیه 

  ----- 1 - 1 2 101242 بیوشیمی بالینی

   --- 2 - 2 12 9991012 آشنایی با منابع اسالمی

   --- 2 - 2 12 9991016 دفاع مقدس

   --- 2 - 2 12 9991017 دانش خانواده



 

 

تحصیلی  دوم       ربانهم اراهئ ردوس نیمسال
 99- 1400سال 

تحصیلی  :       زپشکیدادکشنه     :   
تحصیلی :      زپشکی     رشته 

 97      ورودی :      مقدمات بالینی مقطع 
 

 نام درس ردیف
کد 

 درس

 کد 

 گروه

 تعداد 

 واحد
 تاریخ امتحان مدرس زمان کالس پیشنیاز

 متعاقبا اعالم میگردد گروه پزشکی اجتماعی 1مقدمات بالینی - 1 1 101137 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر در کشور 1

 متعاقبا اعالم میگردد گروه پزشکی اجتماعی 1مقدمات بالینی - 1 1 101138 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیر واگیر در کشور 2

 متعاقبا اعالم میگردد گروه میکروب 1مقدمات بالینی ایمنی شناسی پزشکی 1 1 101132 ایمنی شناسی بالینی 3

 متعاقبا اعالم میگردد گروه پزشکی اجتماعی 1مقدمات بالینی اصول اپیدمیولوژی 1 1 101135 آمار پزشکی 4

 پایان کورس گروه داخلی)تنفس( اردیبهشت - 2 1 101176 مقدمات بیماریهای تنفس 5

 پایان کورس متعاقبا اعالم میگردد اردیبهشت پاتولوژی عمومی 4/0 1 101156 پاتولوژی اختصاصی دستگاه تنفس 6

 پایان کورس گروه قلب خرداد - 2 1 101175 مقدمات بیماریهای قلب 7

 پایان کورس متعاقبا اعالم میگردد خرداد پاتولوژی عمومی 4/0 1 101155 پاتولوژی اختصاصی دستگاه قلب و عروق 8

 پایان کورس گروه داخلی )غدد( تیر - 2 1 101179 مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم 9

 پایان کورس متعاقبا اعالم میگردد تیر پاتولوژی عمومی 27/0 1 101161 خون و غدد درون ریز)بخش غدد درون ریز(پاتولوژی اختصاصی بیماریهای  10

 پایان کورس گروه داخلی )گوارش( مرداد - 2/2 1 101178 گوارش بیماریهایمقدمات  11

 پایان کورس اعالم میگرددمتعاقبا  مرداد پاتولوژی عمومی 6/0 1 101158 پاتولوژی اختصاصی دستگاه گوارش 12

 پایان کورس متعاقبا اعالم میگردد مرداد پاتولوژی عمومی 4/0 1 101159 پاتولوژی اختصاصی کبد و مجاری صفراوی 13

 پایان کورس گروه داخلی)روماتو( شهریور - 6/1 1 101181 مقدمات بیماریهای روماتولوژی 14

 پایان کورس متعاقبا اعالم میگردد شهریور پاتولوژی عمومی 6/0 1 101162 نرم و مفاصلپاتولوژی اختصاصی پوست، استخوان، نسج  15

 پایان کورس گروه اطفال شهریور - 1 1 101182 مقدمات بیماریهای کودکان 16

 واحد 47/17جمع واحد:   
 


