
1401- 1402در نیمسال اول  1400برنامه آزمون های دانشجویان پزشکی ورودی   

 اساتید مربوطه  تاریخ برگزاری  روز  درس  کد درس  ردیف 

 دکتر زارع  08/1401/ 08 یکشنبه  علوم تشریح گوارش ) کوییز(  231061 1

قادری  -موسوی  - دکتر فرخی 17/08/1401 سه شنبه  ایمنی شناسی نظری ) میان ترم(  131 2  

 دکتر رمضان زاده  22/08/1401 یکشنبه  میان ترم ژنتیک  124 3

 دکتر موحد  24/08/1401 سه شنبه  بیوشیمی کلیه  123 4

 دکتر مظفری   29/08/1401 یک شنبه  میان ترم زبان تخصصی  145 5

 01/09/1401 سه شنبه  میان ترم زبان تخصصی  145 6
 دکتر زائری 

 09/1401/ 08 سه شنبه  فیزیولوژی کلیه ) کوییز(  119 7
 دکتر صادقی 

 13/09/1401 یکشنبه  علوم تشریح گوارش ) میان ترم(   231061 8
 دکتر زارع 

 21/09/1401 دوشنبه  علوم ت گوارش نظری ) پ ترم (  231061 9
 دکتر زارع 

شنبه  چهار علوم ت گوارش عملی  ) پ ترم (  231062 10  23/09/1401 
 دکتر زارع 

 دکتر صادقی  27/09/1401 یکشنبه  فیزیولوژی کلیه ) پایان ترم(   119 11

 29/09/1401 سه شنبه  علوم تشریح کلیه ) کوییز(  110 12
 دکتر اسماعیل زاده 

 10/10/1401 شنبه  زبان تخصصی ) پایان ترم(  145 13
 دکتر مظفری   -دکتر زائری

 14/10/1401 چهارشنبه  ایمنی شناسی نظری   131 14
قادری  -موسوی  - دکتر فرخی  

 دکتر رمضان زاده  25/10/1401 یکشنبه  ژنتیک  124 15

 27/10/1401 سه شنبه  ایمنی عملی   131 16
قادری  -موسوی  - دکتر فرخی  

 01/11/1401 شنبه  علوم تشریح کلیه  110 17
 دکتر اسماعیل زاده 

 3/11/1401 دوشنبه  علوم تشریح اداری ت عملی   110 18
 دکتر اسماعیل زاده 

 5/11/1401 چهارشنبه  فیزیولوژی گوارش  116 19
 دکتر اکبری 

 



1401- 1402در نیمسال اول  1399برنامه آزمون های دانشجویان پزشکی ورودی   

 اساتید مربوطه  تاریخ برگزاری  روز  درس  کد درس  ردیف 

1 231021 
 10/07/1401 یک شنبه  نظری  تشریح اسلکتی عضالنی علوم 

 

2 148-147  
 07/08/1401 شنبه  پاتولوژی آماس  –کلیات پاتولوژی 

 

3 231021 
 11/08/1401 چهارشنبه  اسکلتی عضالنی نظری ) کوییز اندام فوقانی( 

 

4 231021 
 15/08/1401 یکشنبه  ترم اندام فوقانی(  پاسکلتی عضالنی نظری ) 

 

5 129 
 18/08/1401 چهارشنبه  قارچ شناسی ) میان ترم( 

 

6 128 
 21/08/1401 شنبه  انگل شناسی ) میان ترم( 

 

7 149 
 28/08/1401 شنبه  پاتولوژی اختالالت سیستم ایمنی بدن انسان

 

8 114 
 01/09/1401 سه شنبه  فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه ) کوییز(  

 

9 114 
 05/09/1401 شنبه  فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه ) میان ترم (  

 

10 128-129 
 09/1401/ 08 سه شنبه  قارچ وانگل شناسی عملی  

 

11 231021 
 13/09/1401 یکشنبه  اسکلتی عضالنی نظری ) میان  اندام تحتانی ( 

 

12 231021 
 19/09/1401 شنبه  ترم  اندام تحتانی (  پاسکلتی عضالنی نظری ) 

 

13 231022 
 22/09/1401 سه شنبه  اسکلتی عضالنی عملی  

 

14 150-151 
 27/09/1401 یکشنبه  پاتولوژی ژنتیک  -پاتولوژی نئوپالزی

 

15 129 
 30/09/1401 چهارشنبه  قارچ شناسی ) پایان ترم( 

 

16 128 
 05/10/1401 دوشنبه  انگل شناسی) پایان ترم( 

 

17 152 
  10/10/1401 شنبه  ت و عفونی  –پاتو لوژی بیماریهای محیطی  

18 114 
 14/10/1401 چهارشنبه  فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه ) پایان ترم( 

 

19 153 
 17/10/1401 شنبه  پاتولوژی عملی 

 



1401- 1402در نیمسال اول  1398برنامه آزمون های دانشجویان پزشکی ورودی   

 اساتید مربوطه  تاریخ برگزاری  روز  درس  کد درس  ردیف 

05/06/1401 شنبه  خون و روماتولوژی   - فارماکولوژی گوارش 167 1   

2 180 
 بیماریهای کلیه 

 چهار شنبه 
16/06/1401 

 

3 162-157  شنبه  پوست    – فادراری    مپاتولوژی کلیه   
19/06/1401 

 

 دوشنبه  ، زنان  تادراری  متناسلی ،   دپاتولوژی  160 4
21/06/1401 

 

شنبه   فارماکولوژی عفونی   166 5  
27/06/1401 

 

6 181 
 04/07/1401 دو شنبه  بیماریهای روماتولوژی  

 

7 23155 
 09/07/1401 شنبه  پاتولوژی قلب 

 

8 16923 
 30/07/1401 شنبه  فارماکولوژی اعصاب

 

9 23158 
 02/08/1401 دوشنبه  گوارش  دستگاه   پاتولوژی

 

10 23159 
 04/08/1401 چهارشنبه  و مجاری صفراوی  پاتولوژی کبد

 

11 176 
 28/08/1401 شنبه  تنفس دستگاه   بیماریهای مقدمات 

 

12 174 
 29/08/1401 یک شنبه  استدالل بالینی  

 

نرولوژی    -درد - ریه -گوارش  -نظری )کلیه  س 172 13

 گوش(   -چشم –
 30/08/1401 دوشنبه 

 

14 23156 
 02/09/1401 چهارشنبه  مرکزی و محیطی  اعصابدستگاه پاتولوژی 

 

15 231633 
 05/09/1401 شنبه  پاتولوژی  دستگاه تنفس 

 

16 135 
 09/1401/ 08 سه شنبه  پزشکی  آمار

 

19  
 09/09/1401 شنبه  دو  عملی اختصای  پاتولوژی

 

17 2346 
 12/09/1401 شنبه  فارماکولوژی  عملی   

 

18 173 
 16/09/1401 چهارشنبه  سیمیولوژی عملی  

 



  
 23/09/1401 چهارشنبه  مقدمات بیماریهای کودکان

 

 30/09/1401 چهارشنبه  مقدمات بیماریهای جراحی    20
 

 07/10/1401 چهارشنبه  مقدمات بیماریهای عفونی      21

 

 

 13/10/1401 سه شنبه  آزمون مقدمات بیماریهای اعصاب     22

 

 

 17/10/1401 شنبه    روانپزشکی آزمون مقدمات   23

 

 

 28/10/1401لغایت    18/10/1401تاریخ های آزمون معرفی به استاد : از 

 



1401- 1402در نیمسال اول  1401برنامه آزمون های دانشجویان پزشکی ورودی   

 

 اساتید مربوطه  تاریخ برگزاری  روز  درس  کد درس  ردیف 

1 111 
 18/08/1401 چهارشنبه  کوییز فیزیولوژی سلول 

 

2 126 
 22/08/1401 یکشنبه  میان ترم  -فیزیک پزشکی 

 

3 133 
 25/08/1401 چهارشنبه  میان ترم  -ل خدماتواص

 

4 101 
 29/08/1401 یکشنبه  (مقدمات علوم تشریحکوییز بافت یک )

 

5 101 
 چهارشنبه  میان ترم  -مقدمات علوم تشریح 

02/09/1401   

6 29003 
 یکشنبه  میان ترم    -زبان پیش

06/09/1401   

7 111 
 چهارشنبه  میان ترم  -فیزیولوژی سلول 

09/09/1401   

8 120 
 یکشنبه  میان ترم  -بیوشیمی 

13/09/1401   

9 120 
 یکشنبه  پایان ترم  - بیوشیمی عملی

20/09/1401   

10 111 
 چهارشنبه  فیزیولوژی سلول - فیزیولوژی عضله

23/09/1401   

11 101 
 29/09/1401 سه شنبه  مقدمات علوم تشریح) کوییز جنین( 

 

12 2323 
  05/10/1401 دوشنبه  پایان ترم  –فناوری اطالعات  

13 117 
 13/10/1401 سه شنبه  فیزیو عملی   -فیزیولوژی خون

 

14 29003 
 17/10/1401 شنبه  پایان ترم    -زبان پیش

 

 پایان ترم   - اندیشه یک 112112 15
 20/10/1401 سه شنبه 

 

 پایان ترم  - تربیت بدنی 27 16
 20/10/1401 سه شنبه 

 

 پایان ترم  - مقدمات علوم تشریح نظری 101 17
 24/10/1401 شنبه 

 

 پایان ترم  –مقدمات علوم تشریح عملی   101 18
 26/10/1401 دوشنبه 

 



 پایان ترم  -اصول خدمات 133 19
 28/10/1401 چهارشنبه 

 

 شنبه  پایان ترم   –بیوشیمی  120 20
01/11/1401 

 

 دوشنبه  پایان ترم  -روانشناسی 140 21
03/11/1401 

 

 چهارشنبه  پایان ترم  -پزشکی فیزیک   126 22
05/11/1401 

 

 


