
  1400-1401درنیمسال اول    – A  دومترم    –دروس ارائه شده دانشجویان رشته پزشکی لیست  

  تعداد واحد  عنوان درس  کد درس   کد گروه 

  47/1  تشریح قلب و عروق  1410104  141

  7/0  تشریح تنفس  1410105  141

  02/2  تشریح گوارش   1410106  141

  29/0  دیسپلین تئوريبیوشیمی   1410269  141

  88/0  دیسپلین عملی   1410270  141

  5/0  2آداب پزشکی    1410142  141

  52/0  فیزیولوژي قلب  1410112  141

  69/0  فیزیولوژي تنفس  1410113  141

  69/0  فیزیولوژي گوارش   1410116  141

  22/1  فیزیولوژي گردش خون   1410115  141

  3  زبان عمومی   1000022  45

  2  اصول اپیدمیولوژي  1410134  141

  2  2اندیشه اسالمی    1000034  45

  2  انقالب اسالمی   1000041  45

  1  1تربیت بدنی    1000004  45،46

  34/0  فیزیولوژي خون  1410117  141

  

 1400-1401درنیمسال اول     – A  دوم   ترم   –دانشجویان رشته پزشکی   هفتگی برنامه  

  ساعت

  روز 
8-10  10-12  16  -  14  18  -  16  

    تشریح گوارش عملی  تشریح گوارش   -  شنبه 

    2اندیشه    2آداب    زبان عمومی   یکشنبه

    تربیت بدنی خواهران  اصول اپیدمیولوژي  تنفس -خون  -فیزیولوژي گوارش  دوشنبه 

    تربیت بدنی برادران  -  گردش خون-فیزیولوژي قلب  سه شنبه 

    انقالب  بیوشیمی دیسپلین  تنفس-تشریح قلب    چهارشنبه 

  

  

  

  

  

  



  1400-1401درنیمسال اول    –  B  دومترم    –دروس ارائه شده دانشجویان رشته پزشکی لیست  

  تعداد واحد  عنوان درس  کد درس   کد گروه 

  47/1  تشریح قلب و عروق  1410104  142

  7/0  تشریح تنفس  1410105  142

  02/2  تشریح گوارش   1410106  142

  29/0  دیسپلین تئوريبیوشیمی   1410269  142

  88/0  دیسپلین عملی   1410270  142

  5/0  2آداب پزشکی    1410142  142

  52/0  فیزیولوژي قلب  1410112  142

  69/0  فیزیولوژي تنفس  1410113  142

  69/0  فیزیولوژي گوارش   1410116  142

  22/1  فیزیولوژي گردش خون   1410115  142

  3  زبان عمومی   1000022  46

  2  اصول اپیدمیولوژي  1410134  142

  2  2اندیشه اسالمی    1000034  46

  2  انقالب اسالمی   1000041  46

  1  1تربیت بدنی    1000004  45،46

  34/0  فیزیولوژي خون  1410117  142

  

 1400-1401درنیمسال اول     – Bدوم    ترم   –دانشجویان رشته پزشکی   هفتگی برنامه  

  ساعت

  روز 
8-10  10-12  16  -  14  18  -  16  

    2اندیشه    اصول اپیدمیولوژي   تشریح قلب و تشریح تنفس  شنبه 

    تشریح گوارش عملی  تشریح گوارش تئوري   خواهران   1تربیت    یکشنبه

  تربیت بدنی برادران  انقالب اسالمی   بیوشیمی دیسپلین  فیزیولوژي قلب و گردش خون   دوشنبه 

  سه شنبه 
گوارش     - تنفس  –فیزیولوژي 

  خون
    زبان عمومی   

    2آداب    تشریح قلب و تنفس  انقالب اسالمی   چهارشنبه 

  

  

  

  

  

  




