
  96-97برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم دوم نیمسال اول 

  توضیحات  16-18  14-16  10-12  8-10  ایام هفته 

  فیزیک پزشکی  شنبه

  

  14گروه 

  )2بهداشت (

  

  14گروه 

از هفته سوم تا پایان  10-12فیزیولوژي تئوري قلب یکشنبه ها       

  ترم .

 جلسه 10ول به مدت آناتومی تئوري بسته ها دوشنبه ها از هفته ا

 ازابتداتاپایان ترم . 10-12چهارشنبه هاساعت  2بیوشیمی

  

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

 

بافت وجنین بسته   یکشنبه

  ها

فیزیولوژي تئوري 

  قلب

  بیوشیمی عملی

  141گروه 

  بیوشیمی عملی

  142گروه 

آناتومی تئوري   دوشنبه

  بسته ها

  )2شیمی (بیو

  14گروه 

  زبان عمومی

)17-14(  

451  

  

  سه شنبه

  

آناتومی عملی بسته 

  ها

  )1اندیشه اسالمی    (  ساعت فرهنگی

  45گروه 

  

  چهارشنبه

  

فیزیولوژي تئوري 

  تنفس (نیمه اول)

  )2بیوشیمی (

  

  14گروه 

فیزیولوژي عملی 

  بسته ها

فیزیولوژي عملی 

  بسته ها

فیزیولوژي تئوري 

  م )قلب(نیمه دو

  



  96-97نیمسال اول Aبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم سوم 

  توضیحات  18-16  16-14  12-10  10-8 

آناتومی تئوري   فیزیولوزي غدد  شنبه

  غددوگوارش

  آناتومی عملی

  

  آناتومی عملی

  

 13تا1*آناتومی تئوري وعملی ازهفته 

 12تا3*بافت وجنین تئوري وعملی ازهفته 

 10تا3غدد ازهفته  *فیزیولوژي

  .13تا3*فیزیولوژي گوارش ازهفته 

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

  

  )1پاتولوژي (  یکشنبه

  

  141گروه 

  ایمنی شناسی

  

  141گروه 

    

بافت وجنین تئوري 

  وعملی
بافت وجنین تئوري 

  وعملی

  اصول تغذیه  ایمنی (نیمه اول ) دوشنبه

  141وه گر

  ایمنی شناسی عملی

  1411کد گروه : 

  ایمنی شناسی عملی

    1412کد گروه : 

  فیزیولوژي گوارش  سه شنبه

  

  )1زبان تخصصی (  ساعت فرهنگی

)14-17(  

  141گروه 

  

  

  تاریخ امامت  چهارشنبه

کد درس : 

1000046  

  45کد گروه : 

  )3بهداشت (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  96-97)نیمسال اول Bه پزشکی ترم سوم (گروه برنامه هفتگی دانشجویان رشت

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

  تغذیه  شنبه

  142گروه 

  1زبان تخصصی

  142گروه 

  3بهداشت 

  142گروه 

 13تا1*آناتومی تئوري وعملی ازهفته   

 12تا3*بافت وجنین تئوري وعملی ازهفته 

 10تا3*فیزیولوژي غدد ازهفته 

 .13تا3 *فیزیولوژي گوارش ازهفته

 
  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

 

  ایمنی (نیمه اول)  یکشنبه

  

  آناتومی تئوري

  غدد و گوارش

  آناتومی عملی

  

  آناتومی عملی

 
  فیزیولوژي غدد  فیزیولوژي گوارش  دوشنبه

  

بافت وجنین تئوري و 

  عملی

بافت وجنین تئوري 

  و عملی

  نی شناسیایم  سه شنبه

  142گروه 

  ایمنی شناسی عملی  ساعت فرهنگی

  1421گروه 

  ایمنی شناسی عملی

  1422گروه 

  1پاتولوژي   چهارشنبه 

  142گروه 

  تاریخ امامت

  1000046کد درس 

  46گروه 

  1زبان تخصصی 

  (نیمه اول)

  

  



  96-97برنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم چهارم نیمسال اول 

  توضیحات  16-18  14-16  10-12  8-10 ایام هفته

  

  شنبه

  میکروب تئوري  (نیمه اول) 2زبان تخصصی 

  14گروه 

  میکروب عملی

  141گروه 

  میکروب عملی

  142گروه 

  هفته. 13*پاتولوژي تئوري ازابتداي ترم بمدت 

هفته تاپایان  8*ویروس شناسی از نیمه دوم بمدت 

  ترم میباشد.

ساعت *میکروب تئوري(نیمه اول ) روز دوشنبه 

  هفته . 8از ابتداي ترم بمدت 12-10

*بافت وجنین هردوبسته سه شنبه از ابتداي ترم 

  هفته میباشد.13بمدت 

*آناتومی سروگردن تئوري ازابتداي ترم بمدت 

  هفته .14

  میباشد.6تا 1تئوري کلیه ازهفته  *آناتومی

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

  

  ولوژي عملی(نیمه دوم)پات

  2زبان تخصصی   یکشنبه

 14گروه 

  تولوژيپا

  14گروه 

  )برادران1تربیت بدنی  (

  )46کد گروه(

زبان تخصصی (نیمه 

  دوم)

  تفسیر موضوعی قرآن  میکروب تئوري (نیمه اول )  آناتومی سروگردن  دوشنبه

  45گروه 

  1تربیت بدنی 

  خواهران

  45گروه 

  م)ویروس شناسی(نیمه دو

  14گروه 

  ساعت فرهنگی  بسته2بافت وجنین هر  سه شنبه

  

آناتومی سرو گردن 

  عملی

  

  چهارشنبه

  

 آناتومی عملی کلیه  فیزیولوژي کلیه (نیمه اول )  آناتومی تئوري کلیه

  

 آناتومی عملی کلیه

   



  96-97نیمسال اول Aبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم پنجم گروه 

  توضیحات  16-18  14-16  10-12  8-10 ایام هفته 

  انقالب اسالمی  شنبه

  45گروه 

  ژنتیک

  141گروه 

  بافت وجنین بسته ها

  

  

تربیت بدنی 

  خواهران

  )45کد گروه(

  

  فیزیولوژي تئوري از هفته سوم تا پایان ترم 

 فیزیولوژي عملی هفته دوازدهم و سیزدهم 

( کل ترم ) و سه  8-10آناتومی بسته ها دوشنبه ها ساعت 

 ( از ابتداي ترم بمدت سه هفته )    8-10شنبه ها 

  

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

  

  انگل شناسی تئوري  یکشنبه

  141گروه 

  انگل شناسی عملی

  141گروه 

  انگل شناسی عملی

  142گروه 

  رادرانتربیت بدنی ب

  )46کد گروه(

آناتومی تئوري   دوشنبه

  اعصاب

  2اندیشه اسالمی   فیزیولوژي بسته ها

  )45کد گروه(

  فیزیولوژي عملی

  بسته ها

آناتومی چشم   سه شنبه

  جلسه)2وگوش (

  فارسی عمومی  ساعت فرهنگی

  45گروه 

  

  فارسی عمومی

  45گروه 

آناتومی عملی بسته 

  ها

  چهارشنبه

  

  ئوريقارچ وحشره ت

  

  حشره وقارچ عملی

  

  حشره وقارچ عملی

  



  96-97نیمسال اول Bبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم پنجم گروه 

  توضیحات  16-18  14-16  10-12  8-10 ایام هفته 

  

  شنبه

  

  ژنتیک

  142گروه 

آناتومی تئوري چشم و 

  گوش

  2اندیشه اسالمی 

  46گروه 

  

تربیت بدنی 

  خواهران

    451کد گروه 

  

  فیزیولوژي تئوري از هفته سوم تا پایان ترم 

 فیزیولوژي عملی هفته دوازدهم و سیزدهم 

( کل ترم ) و یکشنبه ها 10-12آناتومی بسته ها شنبه ها ساعت 

 ( از ابتداي ترم بمدت سه هفته )    10-8

 . 10-12بافت وجنین تئوري وعملی چهارشنبه 

  

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96یان کالسها : تاریخ پا

  

  آناتومی عملی بسته ها

  انقالب اسالمی  آناتومی اعصاب  یکشنبه

  

   46گروه 

فیزیولوژي عملی 

  بسته ها

تربیت بدنی 

  برادران

   461کد گروه 

  انگل شناسی تئوري  دوشنبه

  

  142گروه 

  انگل شناسی عملی

  

  1411گروه 

  انگل شناسی عملی

  

  1412گروه 

  

  

  چ وحشره تئوريقار  سه شنبه

  

  حشره وقارچ عملی  ساعت فرهنگی

  

حشره وقارچ 

  عملی

  چهارشنبه

  

فیزیولوژي تئوري 

  بسته ها

  فارسی عمومی  بافت وجنین بسته ها

  46گروه 

 

  فارسی عمومی

 46گروه 

  



 96-97) نیمسال اول  (Aبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم اول  گروه 

  ضیحاتتو  18-16  16-14  12-10  10-8 

  شنبه

  

  زبان عمومی  فیزیک پزشکی  بیوشیمی  2تشریح 

  جلسه) 8(

  

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

  

  1تربیت بدنی   1عملی تشریح   زبان عمومی  1تشریح   یکشنبه

  برادران

اصول خدمات   روانشناسی  دوشنبه

  سالمت

  1تربیت بدنی  بیوشیمی عملی 

  خواهران

      ساعت فرهنگی  1تشریح   سه شنبه

  چهارشنبه

  

  بیوشیمی عملی  بیوشیمی عملی  2و1آداب پزشکی   آشنایی با رایانه

  سالمت معنوي

                         



  96-97) نیمسال اولBبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم اول (گروه 

  توضیحات  16-18  14-16  10-12  8-10  ایام هفته 

  

  شنبه

  زبان عمومی  فیزیک پزشکی  سالمت معنوي

17-14  

  

  

  

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

  

  آشنایی با رایانه

 1تربیت بدنی   عملی تشریح  1تشریح   روانشناسی  یکشنبه

  برادران

اصول خدمات   دوشنبه

  سالمت

  2و1آداب پزشکی   2تشریح 

 

 1تربیت بدنی 

  هرانخوا

      ساعت فرهنگی  بیوشیمی  سه شنبه

  بیوشیمی عملی  بیوشیمی عملی  2و1آداب پزشکی     چهارشنبه

  



  96-97 اولبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم  دوم نیمسال 

  توضیحات  16-18  14-16  10-12  8-10  ایام هفته 

  فیزیک پزشکی  شنبه

  14گروه 

  )2بهداشت (

  14گروه 

از هفته سوم تا پایان  10-12ئوري قلب یکشنبه ها فیزیولوژي ت      

  ترم .

 جلسه 10آناتومی تئوري بسته ها دوشنبه ها از هفته اول به مدت 

 ازابتداتاپایان ترم . 10-12چهارشنبه هاساعت  2بیوشیمی

  

  25/06/96تاریخ شروع کالسها : 

  13/10/96تاریخ پایان کالسها : 

 

بافت وجنین بسته   یکشنبه

  ها

لوژي تئوري فیزیو

  قلب

  بیوشیمی عملی

  141گروه 

  بیوشیمی عملی

  142گروه 

آناتومی تئوري   دوشنبه

  بسته ها

  )2بیوشیمی (

  14گروه 

  زبان عمومی

)17-14(  

451  

  

  سه شنبه

  

آناتومی عملی بسته 

  ها

  )1اندیشه اسالمی    (  ساعت فرهنگی

  45گروه 

  

  چهارشنبه

  

فیزیولوژي تئوري 

  تنفس (نیمه اول)

  )2یمی (بیوش

  14گروه 

فیزیولوژي عملی 

  بسته ها

فیزیولوژي عملی 

  بسته ها

فیزیولوژي تئوري 

  قلب(نیمه دوم )

 


