
 96-97نیمسال دوم  اولبرنامه هفتگی دانشجویان رشته پزشکی ترم 

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

  *آداب پزشکی در قالب کارگاه ارائه میگردد  بیوشیمی عملی  بیوشیمی عملی  بیوشیمی تئوري  زبان عمومی  شنبه

  14/11/96*شروع کالسها: 

  24/3/97*پایان کالسها: 
  تربیت بدنی  عملی تشریح  2تشریح   تئوري 1 تشریح  یکشنبه

  (برادران)

  تربیت بدنی فیزیک پزشکی  اصول خدمات سالمت  روانشناسی  دوشنبه

  (خواهران)

  رایانه عملی  رایانه تئوري  ساعت فرهنگی  1تشریح   سه شنبه

  عملی تشریح

      جلسه) 8زبان (  تفسیر قران  چهارشنبه

  



 96-97دوم  (گروه الف )  نیمسال دوم  شته پزشکی ترمدانشجویان ر برنامه هفتگی

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

  شنبه

  

ایمنی 

  جلسه)8تئوري(

  زبان تخصصی  ایمنی عملی

)17-14(  

  *آداب پزشکی در قالب کارگاه ارائه میگردد  

  ترم قبل گذرانده شده است 2*درس بیوشیمی عملی 

  14/11/96*شروع کالسها: 

  24/3/97ایان کالسها: *پ

  ایمنی عملی

  عملی 3تشریح  عملی 3تشریح  3تشریح  3تشریح  یکشنبه

  فیزیولوژي

    دوشنبه

  اپیدمیولوژي

    قارچ تئوري

 1اندیشه اسالمی 

  

  قارچ عملی

  فارسی عمومی  ساعت فرهنگی  بیوشیمی تئوري  سه شنبه

)17-14(  

  

          چهارشنبه

                                                            



 96-97دوم  (گروه ب)  نیمسال دوم گی دانشجویان رشته پزشکی ترم برنامه هفت

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

  *آداب پزشکی در قالب کارگاه ارائه میگردد  عملی 3تشریح   عملی 3تشریح   تئوري 3تشریح   تشریح  شنبه

  ترم قبل گذرانده شده است 2شیمی عملی *درس بیو

  14/11/96*شروع کالسها: 

  24/3/97*پایان کالسها: 

  فیزیولوژي

 9ایمنی تئوري(  یکشنبه

  جلسه)

  زبان تخصصی  ایمنی عملی

)17-14(  

  

  

  ایمنی عملی

  فارسی عمومی  بیوشیمی تئوري  قارچ تئوري  دوشنبه

)17-14( 

  

  قارچ عملی

    1اندیشه اسالمی   ساعت فرهنگی  اپیدمیولوژي  سه شنبه

          چهارشنبه

  



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

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

  14/11/96*شروع کالسها:   ایمنی عملی  ایمنی عملی  ایمنی تئوري  فیزیولوژي غدد  شنبه

 9ایمنی تئوري(  یکشنبه  24/3/97*پایان کالسها: 

  جلسه)

بافت و جنین تئوري   اصول تغذیه

  و عملی

بافت و جنین 

  تئوري و عملی

  آناتومی عملی آناتومی عملی  آناتومی تئوري  1پاتولوژي   دوشنبه

  زبان تخصصی  ساعت فرهنگی  فیزیولوژي گوارش  سه شنبه

)17-14(  

  

      3بهداشت   تاریخ امامت  چهارشنبه

  



 96-97نیمسال دوم  گی دانشجویان رشته پزشکی ترم چهارم (گروه الف)هفتبرنامه 

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

  14/11/96*شروع کالسها:   میکروب عملی  میکروب عملی  میکروب تئوري  پاتولوژي عملی  شنبه

  24/3/97*پایان کالسها: 

  

  2زبان تخصصی   یکشنبه

  

  2ی زبان تخصص  پاتولوژي تئوري

  ( نیمه دوم )

  تربیت بدنی

  (برادران)

میکروب تئوري   آناتومی سروگردن  دوشنبه

  جلسه)8(

  تربیت بدنی تفسیر موضوعی قران

  (خواهران)

  ویروس

بافت و جنین بسته   سه شنبه

  ها

آناتومی سروگردن   ساعت فرهنگی

  عملی

  

  چهارشنبه

  

آناتومی تئوري 

  کلیه

فیزیولوژي کلیه(نیمه 

  اول)

  آناتومی عملی کلیه  ناتومی عملی کلیهآ

 



 96-97نیمسال دوم گی دانشجویان رشته پزشکی ترم چهارم (گروه ب) برنامه هفت

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

  شنبه

  

  پاتولوژي عملی

  

  14/11/96*شروع کالسها:   میکروب عملی  میکروب عملی  ویروس شناسی

  24/3/97*پایان کالسها: 

  آناتومی سروگردن  یکشنبه  

  

    میکروب تئوري

-  

  تربیت بدنی

  (برادران)

بافت و جنین بسته   دوشنبه

  ها

آناتومی سروگردن   آناتومی تئوري کلیه

 عملی

  تربیت بدنی

  (خواهران)

تفسیر موضوعی   سه شنبه

  قران

- 17زبان تخصصی(  ساعت فرهنگی

14(  

  

  

  چهارشنبه

  

  

  تئوري 2پاتولوژي 

میکروب 

  لسه)ج8تئوري(

  

  آناتومی عملی کلیه

  

  آناتومی عملی کلیه

فیزیولوژي کلیه(نیمه 

  دوم)

  



 96-97نیمسال دوم  تگی دانشجویان رشته پزشکی ترم پنجمبرنامه هف

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

  شنبه

  

  انقالب اسالمی

  

  تربیت بدنی  بافت و جنین بسته ها  ژنتیک

  (خواهران)

  

  14/11/96السها: *شروع ک

  24/3/97*پایان کالسها: 

  

انگل شناسی   یکشنبه

  تئوري

  تربیت بدنی  انگل شناسی عملی  انگل شناسی عملی

  (برادران)

آناتومی تئوري   فیزیولوژي بسته ها  دوشنبه

  اعصاب

  2اندیشه اسالمی 

 

فیزیولوژي عملی 

  بسته ها

آناتومی چشم و   سه شنبه

  گوش

  )14-17فارسی (  ساعت فرهنگی

  

  

آناتومی عملی 

  بسته ها

  چهارشنبه

  

قارچ و حشره 

  تئوري

    حشره و قارچ عملی  حشره و قارچ عملی

  

  


