
   ۱۳۹۶ورودي   -برنامه کالسي دانشجويان پزشکی گروه الف

  ٩٦- ٩٧اول نيم سال 

    

   ساعت

    

  هفته ايام

10 -8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18 

  شنبه

سلول  - بيوشيمي مولكول

 عملي 

 فيزيولوژي عملي  فيزيولوژي عملي  -  - روان شناسي سالمت

  يكشنبه

علوم تشريح اسكلتي 

مقدمات علوم  –عضالني 

 تشريح 

 - بيوشيمي مولكول

 سلول

- 

اصول خدمات سالمت 

 دكتر ميرزايي

- - 

 -  شنبه دو

 - فيزيولوژي سلول

 فيزيولوژي خون 

  زبان پيش دانشگاهي

 

- - - 

  شنبه سه

علوم تشريح اسكلتي 

مقدمات علوم  –عضالني 

 تشريح 

سلول  - بيوشيمي مولكول

 عملي 

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

 سلول - مولكولبيوشيمي  زبان پيش گروه يك  چهارشنبه

  فناوري اطالعات

 

  فناوري اطالعات

 

 فناوري اطالعات
  فناوري اطالعات

 

  شنبه پنج
 آداب پزشكي آداب پزشكي آداب پزشكي آداب پزشكي

  

  توضيحات

  فيزيولوژي سلول  -بيوشيمي مولكول سلول - مقدمات علوم تشريح : مقدمات علوم پايه شامل دروس

  فيزيولوژي خون  -علوم تشريح اسكلتي عضالني: عضالني شامل دروس  -علوم تشريح اسكلتي

 . امتحان پاياني دروس فوق در پايان هر درس خواهد بود . برنامه هفتگي به پيوست ارسال مي گردد. دروس فوق به صورت كورسي برگزار خواهد گرديد

  



   ۱۳۹۶ ورودي  - برنامه کالسي دانشجويان پزشکی گروه ب

  ٩٦- ٩٧اول نيم سال 

    

   ساعت

    

  هفته ايام

10-8 12-10 14 -12 16 -14 18-16 20 -18 

 - - فيزيولوژي عملي  فيزيولوژي عملي  زبان پيش گروه دو روان شناسي سالمت  شنبه

 سلول - بيوشيمي مولكول  يكشنبه

علوم تشريح اسكلتي 

مقدمات علوم  –عضالني 

 تشريح 

- - - - 

  شنبه دو

 - فيزيولوژي سلول

 فيزيولوژي خون

سلول  - بيوشيمي مولكول

 عملي 

 - بيوشيمي مولكول

 سلول عملي 

 - 5دفاع مقدس گروه  -

  شنبه سه

اصول خدمات سالمت 

 دكتر محمدي

علوم تشريح اسكلتي 

مقدمات علوم  –عضالني 

 تشريح

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

مقدمات علوم تشريح 

علوم تشريح  - عملي

 اسكلتي عضالني عملي 

 زبان پيش گروه دو سلول - بيوشيمي مولكول  چهارشنبه

  فناوري اطالعات

 

  فناوري اطالعات

 

 اطالعاتفناوري 
  فناوري اطالعات

 

 - - آداب پزشكي آداب پزشكي آداب پزشكي آداب پزشكي  شنبه پنج

  توضيحات

  فيزيولوژي سلول  -بيوشيمي مولكول سلول - مقدمات علوم تشريح : مقدمات علوم پايه شامل دروس

  فيزيولوژي خون  -علوم تشريح اسكلتي عضالني: عضالني شامل دروس  -علوم تشريح اسكلتي

 .امتحان پاياني دروس فوق در پايان هر درس خواهد بود. برنامه هفتگي به پيوست ارسال مي گردد. دروس فوق به صورت كورسي برگزار خواهد گرديد

 

 


