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  مقدمات 1ترم 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  1  تئوري1شرح حال و معاینه فیزیکی    .1

  1  تئوري2شرح حال و معاینه فیزیکی    .2

  1  اصول پایه فارماکولوژي پزشکی    .3

  1  ایمنی شناسی بالینی   .4

  2,2  مقدمات بیماریهاي گوارش و کبد   .5

  2  مقدمات بیماریهاي غدد و متابولیسم   .6

  2  مقدمات بیماریهاي خون   .7

  1  پاتولوژي دستگاه گوارش   و کبد   .8

  0.6  پاتولوژي بیماریهاي خون و غدد درون ریز   .9

  0.5  فارماکولوژي داروهاي اندوکرین   .10

  2  فرهنگ و تمدن   .11

  1,6  مقدمات بیماري هاي روماتولوژي   .12

  0.6  گوارش خون روماتولوژيفارماکولوژي داروهاي    .13

  0.6  پاتولوژي پوست استخوان و نسج نرم   .14

  17,1  جمع

 

  مقدمات 2ترم 

  تعداد واحد  عنوان درس  ردیف

  2  مقدمات بیماریهاي قلب   .1

  2  مقدمات بیماریهاي تنفس   .2

  0,4  پاتولوژي قلب و عروق   .3

  0,4  پاتولوژي تنفس   .4

  0,6  فارماکولوژي داروهاي قلب و عروق وریه   .5

  1  مقدمات بیماریهاي کودکان   .6

  1  آمار پزشکی   .7

  0,5  مقدمات بیماریهاي روانپزشکی   .8

  1  مقدمات  بیماریهاي جراحی   .9

  0,5  مقدمات بیماریهاي اعصاب   .10

  0,7  فارماکولوژي داروهاي اعصاب و روان   .11

  0.5  پاتولوژي اعصاب مرکزي و محیطی   .12



  1  اپیدمیولوژي بیماریهاي واگیر   .13

  1  بیماریهاي غیر واگیراپیدمیولوژي    .14

  2  دانش خانواده   .15

  2  اخالق پزشکی   .16

  0,7  پاتولوژي مجاري ادراري تناسلی و پستان   .17

  17,3  جمع

 

  مقدمات 3ترم 

  واحد  عنوان درس  ردیف

  2  آیین زندگی   .1

  1  روش تحقیق   .2

  1,6  مقدمات بیماریهاي کلیه   .3

  0,4  پاتولوژي کلیه و مجاري ادراري   .4

  1  پاتولوژي بالینی   .5

  0,5  استدالل بالینی ورویکرد به عالیم ونشانه هاي شایع   .6

  1  مقدمات بیماریهاي عفونی   .7

  0,6  فارماکولوژي داروهاي ضد میکروبی   .8

  1  عملی 2شرح حال و معاینه فیزیکی    .9

  1  عملی 1شرح حال و معاینه فیزیکی    .10

  2  پزشکی قانونی   .11

  دروس اختیاري

  2  دارودرمانی در بیماریها    .1

  2  تغذیه در بیماریها   .2

  1  نسخه نویسی   .3

  2  ایمنی بیمار   .4

  	  واحد از دروس اختیاري مجموعا با علوم پایه4   .5

  16.1  جمع   .6

 


