
 

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

 تعداد واحد  عنوان درس  کد درس  کد گروه

 88/1 تشریح اعصاب  1410108 141

 52/1 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 1410114 141

 /. 5 4آداب  1410144 141

 /.58 پاتولوژی نئوپالزی  1410150 141

 /. 47 پاتولوژی اختالالت سیستم ایمنی   1410149 141

 /. 35 پاتولوژی بیماری های محیطی  1410152 141

 1 پاتولوژی عملی 1410153 141

 2 تغذیه 1410125 141

 5/1 باکتری شناسی اختصاصی تئوری  1410631 141

 /. 3 باکتری شناسی اختصاصی عملی  1410632 141

 1 شناسی قارچ  1410129 141

 1 ویروس شناسی  1410130 141

 /.9 2انگل شناسی تئوری  1410627 141

 /.2 2انگل شناسی عملی  1410628 141

 1 اصول پایه فارماکولوژی 1410164 141

 2 ژنتیک  1410124 141

 2 فیزیک پزشکی 1410126 141

 3 2زبان تخصصی  1410146 141

 2/21 جمع واحدها

 

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

 ساعت 

 روز
8-10 10-12 16 - 14 18 - 16 

 - فیزیک پزشکی ژنتیک  پاتولوژی عملی شنبه

 4آداب  انگل شناسی عملی 2انگل شناسی تئوری  پاتولوژی تئوری  یکشنبه

 - تشریح عملی فیزیولوژی اعصاب تشریح اعصاب  دوشنبه

 باکتری شناسی عملی ویروس شناسی  اصول پایه فارماکولوژی تغذیه سه شنبه

 - (14-17)  2زبان تخصصی قارچ شناسی  باکتری شناسی تئوری  چهارشنبه

 



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

 تعداد واحد  عنوان درس  کد درس  کد گروه

 88/1 تشریح اعصاب  1410108 142

 52/1 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 1410114 142

 /. 5 4آداب  1410144 142

 /.58 پاتولوژی نئوپالزی  1410150 142

 /. 47 پاتولوژی اختالالت سیستم ایمنی   1410149 142

 /. 35 پاتولوژی بیماری های محیطی  1410152 142

 1 پاتولوژی عملی 1410153 142

 2 تغذیه 1410125 142

 5/1 باکتری شناسی اختصاصی تئوری  1410631 142

 /. 3 باکتری شناسی اختصاصی عملی  1410632 142

 1 شناسی قارچ  1410129 142

 1 ویروس شناسی  1410130 142

 /.9 2انگل شناسی تئوری  1410627 142

 /.2 2انگل شناسی عملی  1410628 142

 1 اصول پایه فارماکولوژی 1410164 142

 2 ژنتیک  1410124 142

 2 فیزیک پزشکی 1410126 142

 3 2زبان تخصصی  1410146 142

 2/21 جمع واحدها

 

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

 ساعت 

 روز
8-10 10-12 16 - 14 18 - 16 

 - انگل شناسی عملی 2انگل شناسی تئوری  پاتولوژی تئوری  شنبه

 - (14-17)  2زبان تخصصی ژنتیک  پاتولوژی عملی یکشنبه

 تشریح عملی شناسی عملیباکتری  تشریح اعصاب  فیزیولوژی اعصاب دوشنبه

 - قارچ شناسی  تغذیه باکتری شناسی تئوری  سه شنبه

 4آداب  اصول پایه فارماکولوژی ویروس شناسی  فیزیک پزشکی چهارشنبه

 

 


