
 00-01  دومبرنامه نیمسال .

 سالن شماره یک ) همکف کتابخانه( آمفی تاترمحل برگزاری کالس :  ( 1دانشجویان رشته پزشکی غیر ایرانی) ترم 

 19-17 15-17 13-15 10-12 8-10 روزهای هفته

نظری  علوم تشریح اسکلتی عضالنی شنبه
(1.8) 

علوم تشریح اسکلتی عضالنی عملی   
(0.6) 

  انقالب 

     کالس

 عملی سلول و مولکول بیوشیمی (1.5اصول خدمات سالمت ) یکشنبه
(0.4) 

 سلول و مولکول بیوشیمی

 (1.9) نظری
 سلول و مولکول بیوشیمی

 نظری
 

    کالس

   (2سالمت ) روانشناسی  دوشنبه

     کالس

 (3زبان عمومی )  (4دانشگاهی )زبان پیش  سه شنبه
16-13 

 

     کالس

 (2.2نظری)  تشریح علوم مقدمات چهارشنبه
 (0.8نظری ) سلول فیزیولوژی

 

 (2.2نظری)  تشریح علوم مقدمات
 (0.8نظری ) سلول فیزیولوژی

 

 عملی  تشریح علوم مقدمات
(0.2) 

 

  1اندیشه 

      کالس



 کتابخانه  5تحصیالت تکمیلی طبقهسالن : محل برگزاری کالس  ( 2ایرانی) ترم دانشجویان رشته پزشکی غیر 

 19-17 15-17 13-15 10-12 8-10 روزهای هفته

عروق  و قلب دستگاه تشریح علوم  شنبه
 (0.5عملی )

 (1.8فیزیک پزشکی نظری )
 (0.2پزشکی عملی ) فیزیک

 و سر تشریح علوم
 (0.5گردن عملی )

 

     کالس

 (0.3خون نظری ) فیزیولوژی (2اصول اپیدمیولوژی ) یکشنبه
 (1.1خون نظری ) گردش فیزیولوژی

(0.5قلب  نظری) فیزیولوژی  
 

  اسالمی متون (0.4دیسیپلین عملی) بیوشیمی

    کالس

 (3) 1زبان تخصصی (1.3دیسیپلین نظری) بیوشیمی دوشنبه
 16-13  

 

     کالس

 نظریخون  فیزیولوژی سه شنبه
خون نظری  گردش فیزیولوژی

 قلب  نظری فیزیولوژی

  (1عروق نظری ) و قلب دستگاه تشریح علوم 

     کالس

 عملی فیزیولوژی چهارشنبه

 
گردن نظری  و سر تشریح علوم (2تغذیه ) کلی اصول

(1.2) 
  1اندیشه

      کالس



( 3دانشجویان رشته پزشکی غیر ایرانی) ترم   

 طبقه شش کتابخانه سالن بانوان 

روزهای 

 هفته

10-8 12-10 15-13 17-15 17-19 

تنفس  دستگاه تشریح علوم   شنبه
 (0.2عملی)

ویژه  حواس سیستم تشریح علوم
 (0.1عملی)

اعصاب  سیستم تشریح علوم
 (0.1عملی)

  انقالب

     کالس

  اسالمی متون  4و3آداب (2پزشکی ) ژنتیک یکشنبه

    کالس

 (3فارسی ) دوشنبه

12-9 
اعصاب  سیستم تشریح علوم

 (1.5نظری)
ویژه  حواس و اعصاب فیزیولوژی

 (1.4نظری)

اعصاب  سیستم تشریح علوم
 نظری

 حواس و اعصاب فیزیولوژی
 ویژه نظری

 

     کالس

 (0.5تنفس نظری) دستگاه تشریح علوم سه شنبه
 (0.6تنفس نظری) فیزیولوژی

 (0.8ویژه نظری) حواس سیستم تشریح علوم

 (0.5تنفس نظری) دستگاه تشریح علوم
 (0.6تنفس نظری) فیزیولوژی

 (3) 2زبان تخصصی 
16-13 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1.4ویژه نظری) حواس اعصاب فیزیولوژی
 

ویژه  حواس سیستم تشریح علوم
 (0.8نظری)

ویژه  حواس اعصاب فیزیولوژی
 (1.4نظری)

     کالس

اعصاب  سیستم تشریح علوم   چهارشنبه
 نظری

ویژه  حواس و اعصاب فیزیولوژی
 نظری

  1اندیشه 

      کالس

 



 ( 4ن رشته پزشکی غیر ایرانی) ترم دانشجویا

 19-17 15-17 13-15 10-12 8-10 روزهای هفته

ادراری عملی -پوست-گوارش (0.6عملی )شناسی  باکتری بلوک ادراری عملی شنبه
(1.1) 

  انقالب

     کالس

 (1.5نظری) گوارش دستگاه تشریح علوم یکشنبه
 (0.6نظری) گوارش فیزیولوژی

 (0.2نظری) ریز درون غدد تشریح علوم
 (1.2نظری) مثل تولید غدد فیزیولوژی

 (0.7نظری) هورمونها بیوشیمی

 (1ویروس شناسی )
 

  اسالمی متون (2دانش جمعیت )

   ) آمفی تاتر(  سالن طبقه اول کتابخانه سالن معاونت دانشجویی فرهنگی  کالس

 (2.4) نظری شناسی باکتری دوشنبه
 

 (0.8نظری) تناسلی ادراری سیستم تشریح علوم
 (0.7نظری) کلیه فیزیولوژی
 (0.2نظری) کلیه بیوشیمی

   

    ) آمفی تاتر( سالن طبقه اول کتابخانه  کالس

 ادراری سیستم تشریح علوم نظری شناسی باکتری  سه شنبه
 نظری تناسلی
نظری  کلیه فیزیولوژی
 نظری کلیه بیوشیمی

  

  دانشکده پزشکی محتشمیسالن  سالن طبقه اول کتابخانه  کالس

 نظری گوارش فیزیولوژینظری  گوارش دستگاه تشریح علوم چهارشنبه
 نظری ریز درون غدد تشریح علوم

 فیزیولوژینظری  گوارش دستگاه تشریح علوم
 نظری گوارش

  1اندیشه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظری مثل تولید غدد فیزیولوژی
 نظری هورمونها بیوشیمی

 نظری ریز درون غدد تشریح علوم
 نظری مثل تولید غدد فیزیولوژی

 نظری هورمونها بیوشیمی
    کتابخانه مرکزی  6سالن بانوان طبقه  کالس



 ( 5دانشجویان رشته پزشکی غیر ایرانی) ترم 

 

 

 19-17 15-17 13-15 10-12 8-10 روزهای هفته

 (3پاتولوژی نظری ) شنبه
 (1پاتولوژی عملی )

 (3پاتولوژی نظری )
 (1پاتولوژی عملی )

 (1.6انگل شناسی نظری )
 (0.9نظری) پزشکی شناسی قارچ

  انقالب

سالن آمفی تاتر کتابخانه  کتابخانه مرکزی 6سالن بانوان طبقه  کتابخانه مرکزی 6سالن بانوان طبقه  کالس

  مرکزی

  

  اسالمی متون  4و3آداب پسر  1تربیت بدنی  یکشنبه

   کتابخانه مرکزی  6سالن بانوان طبقه   کالس

 (1.8ایمونولوژی نظری )  دوشنبه
 

   (0.4انگل شناسی عملی )

    دانشکده پزشکی محتشمیسالن   کالس

 (1کامپیوتر نظری) مبانی با آشنائی سه شنبه
 (1کامپیوتر عملی) مبانی با آشنائی

  دختر  2تربیت بدنی  پسر  2تربیت بدنی  نظری پزشکی شناسی قارچانگل شناسی نظری 

   کتابخانه 5سالن تحصیالت تکمیلی طبقه  کالس

 نظری ایمونولوژی چهارشنبه
 

 اصول پایه فارماکولوژی
 

  1اندیشه (0.2ایمونولوژی عملی )

    سالن معاونت دانشجویی  سالن معاونت دانشجویی کالس


