
  99-1400درنیمسال اول  Aگروه  ترم سوم –برنامه ارائه دروس دانشجویان رشته پزشکی 

  روز  دروس ارائه شده

  

  

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

  باکتري شناسی  شنبه  67/1  1410103  تشریح سروگردن  141

  تئوري و عملی

  تشریح عملی  تشریح عملی  ایمنی شناسی

  05/1  1410110  ادراريتشریح دستگاه تناسلی   141

  93/0  1410109  تشریح حواس ویژه(دکتر رضاییان)  141

تشریح ادراري   یکشنبه  4/0  1410107  تشریح غدد(دکتر تمجیدي)  141

  تناسلی و غدد

  پاتولوژي 

-کلیات-(آماس

  اختالل)

  ادراري تناسلی و غدد

  عملی

-  

  28/1  1410118  فیزیولوژي غدد  141

  81/0  1410119  فیزیولوژي کلیه  141

  انگل شناسی تئوري  دوشنبه  23/0  1410123  بیوشیمی کلیه  141

  و حشره 

بیوشیمی کلیه و   انگل شناسی عملی

  هورمون

  3آداب پزشکی 

  7/0  1410122  بیوشیمی هورمونها  141

  52/0  1410147  کلیات پاتولوژي  141

  زبان تخصصی   -  آناتومی سروگردن  سه شنبه  58/0  1410148  پاتولوژي آماس وترمیم بافتها  141

)17-14(  

  

  47/0  1410151  پاتولوژي اختالالت ژنتیک و بیماریهاي دوره کودکی  141

  75/0  1410625  تئوري 1انگل شناسی  141

  15/0  1410626  عملی 1انگل شناسی   141

  فارسی  فیزیولوژي کلیه و غدد  تشریح حواس ویژه  چهارشنبه  1  1410629  پایه تئوري کلیات باکتري شناسی  141

)17-14(  

  فیزیولوژي غدد و کلیه

  75/0  1410625  پایه  عملی کلیات باکتري شناسی  141

  2/0  14101283  حشره شناسی  141

  3  1410146  2زبان تخصصی  141

  44/19جمع کل:   5/0  1410143  3آداب پزشکی  141

  2  1410131  شناسی پزشکیایمنی   141

  3  1000024  فارسی عمومی  45

  



  99-1400درنیمسال اول  Bگروه   ترم سوم –برنامه ارائه دروس دانشجویان رشته پزشکی 

  روز  دروس ارائه شده

  

  

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

  باکتري شناسی   ایمنی شناسی  شنبه  67/1  1410103  تشریح سروگردن  142

  عملیتئوري و 

  تشریح عملی  تشریح عملی

  05/1  1410110  تشریح دستگاه تناسلی ادراري  142

  93/0  1410109  تشریح حواس ویژه(دکتر رضاییان)  142

  پاتولوژي   یکشنبه  4/0  1410107  تشریح غدد(دکتر تمجیدي)  142

-کلیات-(آماس

  اختالل)

  زبان تخصصی 

)13-10(  

  فارسی

)17-14(  

  

  28/1  1410118  غدد فیزیولوژي  142

  81/0  1410119  فیزیولوژي کلیه  142

ادراري تناسلی و   دوشنبه  23/0  1410123  بیوشیمی کلیه  142

  غدد

انگل شناسی تئوري و 

  حشره

  ادراري تناسلی و غدد

  عملی

  ادراري تناسلی و غدد

  7/0  1410122  بیوشیمی هورمونها  142  عملی

  52/0  1410147  کلیات پاتولوژي  142

بیوشیمی کلیه و   سه شنبه  58/0  1410148  پاتولوژي آماس وترمیم بافتها  142

  هورمون

  3آداب پزشکی   انگل شناسی عملی  -

  47/0  1410151  پاتولوژي اختالالت ژنتیک و بیماریهاي دوره کودکی  142

  75/0  1410625  تئوري 1انگل شناسی  142

  15/0  1410626  عملی 1انگل شناسی  142

  فیزیولوژي غدد و کلیه  فیزیولوژي غدد و کلیه  تشریح حواس ویژه  آناتومی سرو گردن  چهارشنبه  1  1410629  پایه تئوري کلیات باکتري شناسی  142

  2/0  1410630  پایه عملی کلیات باکتري شناسی  142

  2/0  14101283  حشره شناسی  142

  3  1410146  2زبان تخصصی  142

  44/19جمع کل:   5/0  1410143  3آداب پزشکی  142

  2  1410131  ایمنی شناسی پزشکی  142

  3  1000024  فارسی عمومی  46

  


