
  "۱۳۹۷قابل توجه دانشجويان پزشكي ورودي "

را بايد انتخاب واحد ارائه شده در دانشکده ليست دروس  دانشجويان فقط -۱

 هر گونه تغيير در انتخاب واحد  ، به دليل پيش نياز بودن دروس ترم اول ،كنند

 . عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود 

  . در انتخاب دروس عمومي گروه تعيين شده در جدول را انتخاب فرماييد -۲

كارشناس علوم پس از انتخاب واحد  پرينت انتخاب واحد خود را جهت تاييد به  -۳

  . تحويل دهيد )خانم اعتمادي (دانشكده پزشكي  پايه 

جود محدوديت در حذف واضافه دروس و، حذف واضافه  مقررضمنا در موعد -۴

ولي تغيير . ددرس را اضافه كني ۲د حذف كنيد ودرس را مي تواني ۲يعني دارد 

   .گروه را بدون حذف كردن مي توان تغيير داد

  . تهاي صحفه را حتما مطالعه فرماييددانشجويان محترم تقويم آموزشي در ان -۵

   



 

  "۱۳۹۷دانشجويان پزشكي ورودي  دروس انتخابي ليست"

  ۹۷-۹۸نيم سال اول سال تحصيلي  در 

 

  واحد   نام درس   گروه  كد درس 

  3/2  سلول -بيوشيمي مولكلول  1  120

  8/0  فيزيولوژي سلول  1  111

  4/0  فيزيولوژي خون  1  117

  2  فيزيك پزشكي   1  126

  5/2  مقدمات علوم تشريح  1  101

  2  سالمت اصول خدمات  1  133

  2  روان شناسي سالمت  1  140

  5/0  آداب پزشكي يك   1  141

  3  زبان پيش دانشگاهي  5-9  29003

  2  فن آوري اطالعات  3- 1-2  2323

  1  تربيت بدني يك   آقايان 7و 3 - خانم ها 6و2  27

  2  قرآنتفسير موضوعي   دو آقايان  –يك خانم ها   151

  5/20  جمع كل واحدها

 

            



  " 97 -98تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي " 

 تاريخ شرح فعاليت 

 1/6/97  شروع نيمسال 

 1/12/97  پايان نيمسال 

  ثبت نام اينترنتي غير حضوري دانشجويان جديد
 27/6/97لغايت  24/6/97

  تحويل مدارك وانتخاب واحد دانشجويان جديد

 17/6/97 شروع انتخاب واحد دانشجويان در حال تحصيل 

 21/6/97 پايان انتخاب واحد 

   15/7/97 شروع حذف واضافه

 17/7/97 واضافهپايان حذف 

 31/6/97 شروع كالس ها

 12/10/97 پايان كالس ها

  11/9/97 شروع فرايند حذف اضطراري

  24/9/97 پايان فرايند حذف اضطراري

 25/9/97 حذف اضطراري

  18/8/97لغايت  12/8/97  اعالم برنامه ميان ترم 

  23/9/97لغايت  19/8/97  آزمون هاي ميان ترم 

 22/10/97 عموميشروع امتحانات 

 27/10/97 پايان امتحانات عمومي

  29/10/97  شروع امتحانات تخصصي

 11/11/97  پايان  امتحانات تخصصي 

 10/10/97 شروع ثبت نمرات

 20/11/97 پايان ثبت نمرات

 17/11/97لغايت  14/11/97  انتخاب واحد نيمسال دوم 

  27/11/97  شروع كالس هاي نيمسال دوم 

  3/5/97 –آموزش علوم پايه دانشكده پزشكي 



  :آموزش تصوِيری  انتخاب واحد  -

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


