
 

  "۱۳۹۵قابل توجه دانشجويان پزشكي ورودي "

 )به جز دروس عمومي.( شروع مي شود  ۲۳ه رشته پزشكي با كد كليه دروس تخصصي وپاي-۱

به دليل پيش نياز بودن دروس ترم  ،ليست دروس جدول ذيل را بايد انتخاب واحد كنند دانشجويان فقط - ۲

 . عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود  اول هر گونه تغيير در انتخاب واحد 

  . در انتخاب دروس عمومي گروه تعيين شده در جدول را انتخاب فرماييد - ۳

دانشكده پزشكي  كارشناس علوم پايه پس از انتخاب واحد  پرينت انتخاب واحد خود را جهت تاييد به  - ۴

 -كپي شناسنامه - قطعه عكس ۳( دانشكده به همراه مدارك مربوط به تشكيل پرونده در خانم اعتمادي  

پرينت کارنامه کنکور که در آن رتبه قبولی دانشجوثبت شده  –ت دانشجويي افرم مشخص - كپي كارت ملي

  . تحويل دهيد)   باشد 

           درس را  ۲جود دارد يعني محدوديت در حذف واضافه دروس و، حذف واضافه  مقررضمنا در موعد - ۵

  .ولي تغيير گروه را بدون حذف كردن مي توان تغيير داد. دس را اضافه كنيدر ۲د حذف كنيد ومي تواني

کالس های تئوری وعمومی در سايت پرديس دانشگاه و کالس های عملی در دانشکده پزشکی روبروی  - ۶

  .ستاد برگزار خواهد گرديد

  .می باشد  ۱۰/۷/۹۵شروع کالس ها از  -۷

  .ذکر گرديده استدانشجو کارتابل شخصی  اسم اسامی اساتيد مشاور در باالی صحفه - ۸

  .را مطالعه فرماييد پزشکی  ت دانشکدهدر ساي قبل از انتخاب واحد راهنمای انتخاب واحد - ۹

  .دانشجويان محترم تقويم آموزشي در انتهاي صحفه را حتما مطالعه فرمايند  - ۱۰

  .مراجعه فرماييد)خانم اعتمادی (در صورت مشکل در انتخاب واحد،به آموزش دانشکده پزشکی  -۱۱

   



 

۱۳۹۵دانشجويان پزشكي ورودي  دروس انتخابي ليست"  

  "۹۵ - ۹۶نيم سال اول سال تحصيلي  در 

 

  توضيحات  واحد   نام درس   گروه  كد درس 

دانشجويان لطفا با    2  1بيوشيمي   1  23013

توجه به زمانبندي 

گروه مورد نظر  دروس،

  . خود را انتخاب نماييد

  3  نظريبافت شناسي   1  23121

  1  بافت شناسي عملي  5 - 3-4- 1-2  23122

  5/1  فيزيك پزشكي نظري  1  23001

  5/0  فيزيك پزشكي عملي  4 -3- 1-2  23002

  5/2  آناتومي تنه نظري   1  23031

  5/1  آناتومي تنه عملي  5-6- 3-4- 1-2  23032

  2  تفسير موضوعي قران  آقايان 7گروه  –خانم ها  4گروه   151

  3  زبان پيش دانشگاهي  3 - 1-2  29003

  2  فن آوري اطالعات  3 -2 -1  2323

        

 


