
 1400-1401 دومدرنیمسال  – Aترم اول  –دانشجویان رشته پزشکی  دروس ارائه شدهلیست 

 تعداد واحد  عنوان درس  کد درس  کد گروه

 35/2 آناتومی ) مقدمات و اسکلتی( 1410301 141

 7/0 جنین شناسی عمومی  1410302 141

 65/1 بافت شناسی عمومی  1410303 141

 88/1 بیوشیمی مولکول تئوری  1410268 141

 82/0 فیزیولوژی سلول   1410111 141

 2 روانشناسی  1410140 141

 52/1 اصول خدمات سالمت 1410133 141

 5/0 1آداب پزشکی  1410141 141

 5/0 2آداب پزشکی  1410142 141

 2 زبان پیش  1000026 451

 2 1اندیشه اسالمی  1000033 451

 2 تاریخ امامت   1000046 451

 1 1تربیت بدنی  1000004 45،46

 92/18 جمع کل واحدها

 

 1400-1401 دومدرنیمسال   – A اول ترم –دانشجویان رشته پزشکی  هفتگیبرنامه 

 ساعت 

 روز
8-10 10-12 16 - 14 18 - 16 

 تربیت بدنی برادران  1آداب  بیوشیمی تئوری  فیزیولوژی سلول  شنبه

 2آداب  عملی بافت روانشناسی شناسیجنین  یکشنبه

  آناتومی عملی زبان پیش  آناتومی تئوری دوشنبه

  بیوشیمی عملی  - بافت شناسی  سه شنبه

 تربیت بدنی خواهران  تاریخ  اصول خدمات سالمت 1اندیشه اسالمی  چهارشنبه

 



 

 1400-1401 دومدرنیمسال  –Bترم اول  –دروس ارائه شده دانشجویان رشته پزشکی لیست 

 تعداد واحد  عنوان درس  کد درس  کد گروه

 35/2 آناتومی ) مقدمات و اسکلتی( 1410301 142

 7/0 جنین شناسی عمومی  1410302 142

 65/1 بافت شناسی عمومی  1410303 142

 88/1 بیوشیمی مولکول تئوری  1410268 142

 82/0 فیزیولوژی سلول   1410111 142

 2 روانشناسی  1410140 142

 52/1 اصول خدمات سالمت 1410133 142

 5/0 1آداب پزشکی  1410141 142

 5/0 2آداب پزشکی  1410142 142

 2 زبان پیش  1000026 452

 2 1اندیشه اسالمی  1000033 452

 2 تاریخ امامت   1000046 452

 1 1تربیت بدنی  1000004 45،46

 92/18 جمع کل واحدها

 

 1400-1401 دومدرنیمسال    – B اول ترم –دانشجویان رشته پزشکی  هفتگیبرنامه 

 ساعت 

 روز
8-10 10-12 16 - 14 18 - 16 

 تربیت بدنی برادران  بیوشیمی تئوری  اصول خدمات سالمت تاریخ  شنبه

  1آداب  جنین شناسی روانشناسی یکشنبه

  آناتومی عملی آناتومی تئوری بافت شناسی  دوشنبه

 بیوشیمی عملی  عملی بافت - 1اندیشه اسالمی  سه شنبه

 تربیت بدنی خواهران  2آداب  فیزیولوژی سلول  زبان پیش  چهارشنبه

 


