,ترم اول پزشکی (ورودی بهمن )96
ساعت

8

ظرفيت پذيرش 66( 134 :دختر77 -پسر)
11

9

شنبه

مقدمات علوم تشریحی (] 10[ )10
مقدمات علوم تشریحی (]00[ )11
مقدمات علوم تشریحی (]03[ )13

1شنبه

بیوشیمی مولکول و سلول (]05[ )10
بیوشیمی مولکول و سلول (]03[ )11

3شنبه

فیزیک (]10[ )10
فیزیک (]00[ )11
فیزیک (]03[ )13

برنامه هفتگی نيمسال دوم 96-97

1 11

زبان عمومی (]00[ )10
زبان عمومی (]23[ )06
انديشه اسالمی)03(1دختر []12

3

دروس ارائه شونده

 -0بیوشیمی مولکول و سلول

انديشه اسالمی)04(1پسر []12

تعداد

ظرفيت

واحد

هر گروه

0.9

81

نظری()0030010011

انديشه اسالمی)05(1پسر []33

-1بیوشیمی مولکول و سلول

زبان عمومی (]34[ )04

انديشه اسالمی)02(1دختر []33

1.1

81

عملی()0030011011
 -3مقدمات علوم تشریحی

فارسی عمومی (]05[ )10
فارسی عمومی (]03[ )11

زبان عمومی (]23[ )02

()0001313010

زبان عمومی (]12[ )05

 -3آشنائی با رایانه

فارسی عمومی (]03[ )13

زبان عمومی (]11[ )01

زبان عمومی (]34[ )04

زبان عمومی (]23[ )02

زبان عمومی(]00[ )11

بیوشیمی مولکول و سلول عملی
()11

بیوشیمی مولکول و سلول عملی()13

6

سال تحصيلی 96-97

1.5
1

81
35

()10113110
بیوشیمی
مولکول و
سلول
عملی(15

 -1فیزیک پزشکی

1

11

()0003113011
 -5زبان عمومی

3

15

()101313
زبان عمومی (]12[ )05

فارسی عمومی(( )10متغیر) []05
2شنبه

زبان عمومی (]23[ )06

فارسی عمومی (13و( )11متغیر)
[]03

 -1فارسی عمومی

بیوشیمی
مولکول و
سلول

()101310

عملی()11

 -7اصول خدمات سالمت

3
0.5

15
81

()0010010033
 -8اندیشه اسالمی ()0

4شنبه

اصول خدمات سالمت (]05[ )10
آشنائی با رایانه()10
آشنائی با رایانه ()11

اصول خدمات بسالمت (]05[ )11
آشنائی با رایانه()13
آشنائی با رایانه ()11

زبان مقدماتی (]15[ )05

()9999910

1

15

زبان عمومی(]00[ )11

 -9زبان مقدماتی

1

15

()101315

توضيحات:

[ ] :محل تشكيل كالس در دانشكده پزشكي
فرد :شماره دانشجویي فرد

( ) :گروه درس

متغير  :فارسي عمومي روزهای سه شنبه یک هفته درميان برگزار مي شود
زوج :شماره دانشجویي زوج

دانشجويان محترم جهت آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي و دانلود آئين نامه هاي آموزشي (به صورت  )pdfو اخبار و اطالعيه ها به سايت http://med.mui.ac.ir :و به قسمت « معاونت آموزشي دانشکده» مراجعه فرمايند .

 .ترم دوم پزشکی (ورودی مهر  )96ظرفيت 38(99پسر 37-دختر)
ساعت

شنبه

1شنبه

8

9

11

بیوشیمی ديسیپلین()01
[] 13

اصول اپیدمیولوژی (] 13[ )01

زبان تخصصی ] 13[ )11( 0
زبان تخصصی ] 10[ )11( 0
زبان تخصصی ] 00[ )15( 0
بیوشیمی
سلول
عملی()10

3شنبه

11

برنامه هفتگی نيمسال دوم 96-97
1 11

2شنبه

اندیشه اسالمی )11( 1دختر[] 13
اندیشه اسالمی  )13(1پسر[] 01

روانشناسی (] 13[ )01

تربیت بدنی  )71(0پسر

فیزيولوژی سلول (] 33[ )01
بیوشیمی ديسیپلین(] 13[ )03

تفسیر قرآن پسر(] 13[ )15
تفسیر قرآن دختر(] 01[ )11
زبان تخصصی ] 10[ )11( 0

فیزيولوژی سلول (] 33[ )03
تربیت بدنی )18( 0دختر

زبان تخصصی ] 05[ )13( 0
اسکلتی عضالنی اسکلتی عضالنی
عملی( )13دختر عملی( )11پسر

4

6

اندیشه اسالمی  1مشترک(] 13[)11

تفسیر قرآن پسر(] 13[)13
تفسیر قرآن دختر(] 10[)11
زبان تخصصی ] 05[ )13( 0

اندیشه اسالمی )15( 1مشترک [] 05
علوم تشریحی اسکلتی عضالنی (] 13[ )11

3

آداب پزشکی ()01
آداب پزشکی ()03
آداب پزشکی ()02

بیوشیمی
دیسیپلین
عملی()10

علوم تشریحی اسکلتی عضالنی
(] 13[ )10
زبان تخصصی ]01[ )10( 0

سال تحصيلی 96-97

تربیت بدنی  )71(0پسر
بیوشیمی سلول
عملی()11

بیوشیمی دیسیپلین
عملی()11

اسکلتی عضالنی
عملی( )10دختر

اسکلتی عضالنی
عملی( )11پسر

زبان تخصصی ] 00[ )15( 0
اسکلتی عضالنی
عملی( )15دختر

زبان تخصصی ] 13[ )11( 0
تربیت بدنی  )73(0پسر
تربیت بدنی  )75(0پسر

اسکلتی عضالنی
عملی( )11پسر

زبان تخصصی ]01[ )10( 0

تربیت بدنی  10 )0و  )11دختر
4شنبه

اصول اپیدمیولوژی (] 13[ )03

اسکلتی عضالنی اسکلتی عضالنی
عملی( )17دختر عملی( )18پسر

روانشناسی (] 13[ )03

اسکلتی عضالنی
عملی( )19دختر

اسکلتی عضالنی
عملی( )01پسر

علوم
بیوشیمی

بیوشیمی

علوم تشريحی

تشريحی

ديسیپلین

اسکلتی عضالنی

اسکلتی

عملی

نظری

عضالنی

1113241103
1..5

اصول

روانشناسی

اپیدمیولوژی

سالمت

شماره درس

1121141131

1141241124

1111441140

1121143131

واحد

1.2

3

3

0.4

دروس ارائه شونده

ديسیپلین
نظری

اندشه
فیزيولوژی سلول

زبان اختصاص 1

اسالمی3

آداب پزشکی
تربیت بدنی 1

تفسیر قرآن

عملی
111324310
3
0.65

1113441111

1161441145

0.4

2

4444433
4444425
3

616225
1

1440043141
0.5

ترم سوم پزشکی (ورودی بهمن  )99ظرفيت  69(141دختر  69-پسر)
ساعت

شنبه

1شنبه

3شنبه

8

11

9

برنامه هفتگی نيمسال دوم 96-97
1 11

11

ایمنی شناسی ( )10فرد []31
روانشناسی ( )11زوج [برجیان]

فیزیولوژی 0ب ( )10فرد []33
آناتومی اعصاب ( )11زوج []31

سروگردن عملی ()13دختر
زبان تخصصی]01[)15( 1

فیزیولوژی 0ب( )11زوج []33
آناتومی سروگردن()10فرد []31

ایمنی شناسی
()10فرد []31
باکتری)11( 0
زوج []11

ایمنی شناسی
( )11زوج[]31
باکتری)10( 0
فرد []11

تربیت بدنی 55( 1و  )51دختر
سروگردن عملی ( )18پسر

4شنبه

ایمنی شناسی ()11زوج []31
روانشناسی ( )10فرد []35

آناتومی اعصاب( )10فرد []31
تربیت بدنی 57( 1و  )58دختر
زبان تخصصی]01[)15( 1
سروگردن عملی ( )00پسر

5شنبه

فیزیولوژی 0ب ( )10و ()11
[( ]33متغیر)

2شنبه

دروس
ارائه
شونده
تعداد
واحد
ظرفيت

3

4

ایمنی شناسی عملی ( )10دختر
سر و گردن عملی ( )10دختر
تربیت بدنی 87( 1و )81پسر

زبان تخصصی]35[)13( 1
انقالب اسالمی( )11پسر []11
انقالب اسالمی( )15پسر []31
سروگردن عملی ()11دختر
ایمنی شناسی عملی ( )13پسر
سروگردن عملی ( )11پسر
انقالب اسالمی( )11دختر []11

زبان تخصصی]11[ )10( 1
زبان تخصصی]10[ )11( 1

آناتومی سروگردن( )11زوج []31
تربیت بدنی)59( 1دختر
زبان تخصصی]11[)11( 1

سال تحصيلی 96-97

انقالب اسالمی ( )13دختر []11
سروگردن عملی ( )19دختر
زبان تخصصی]10[)11( 1
زبان تخصصی]35[)13( 1
سروگردن عملی ( )01دختر
تربیت بدنی  )81( 1پسر

6

ایمنی شناسی عملی ()11پسر
سرو گردن عملی ( )11پسر
سروگردن عملی()15پسر
تربیت بدنی )89( 1پسر
ایمنی شناسی عملی( )11دختر
سرو گردن عملی ( )17پسر
تربیت بدنی )95( 1پسر

سروگردن عملی ( )01دختر

سروگردن عملی ( )03دختر
زبان تخصصی10( 1و]11[ )11

فیزيولوژی1
ب()134402

آناتومی سر و
گردن نظری
()132415

آناتومی
اعصاب
()132412

زبان تخصصی3
()614402

آناتومی عملی
سر و گردن
()13241.

ايمنی شناسی
نظری ()123401

ايمنی شناسی
عملی
()123402

انقالب اسالمی
() 4444434

روانشناسی
()114401

تربیت
بدنی3
()61622.

باکتری 1
() 13.403

3/5

1/5

1/5

2

1

3/5

0/5

3

3

1

1

50

50

50

35

10

50

20

40

60

 14پسر
1.دختر

50

باسمه تعالی
ترم چهارم پزشکی (ورودی مهر)99
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برنامه هفتگی نيمسال دوم 96-97

ظرفيت پذيرش79(131 :دختر  69 ،پسر)
ساعت

شنبه

 1شنبه

1شنبه

4شنبه

8

11

9

1 11

11

آسیب عمومی0
( )10فرد []15

آسیب عمومی0
( ]15[ )11زوج

اندیشه اسالمی 1دختر (]31[ )11
اندیشه اسالمی 1پسر (]10[ )13

باکتری)11( 1
زوج []11

باکتری)10( 1
فرد[]11

اندیشه اسالمی  1مشترک(]35[ )11

آسیب عمومی0
( )10فرد []15
باکتری)11( 1
زوج[]11

آسیب عمومی0
( )11زوج []15
باکتری)10( 1
فرد[]11

1

ژنتیک ( )10فرد []15
بهداشت خانواده ( )11زوج []35
فیزیک]15[ )10( 1
فیزیک]35[ )11( 1
فیزیک]01[ )13( 1

فیزیولوژی 1الف ( )11زوج[]33

آناتومی اندام ( )10فرد[برجیان]
فیزیولوژی 1الف ( )10فرد[]33
آناتومی اندام ( )11زوج []35

3

اندام عملی ( )10پسر
میکروب عملی ( )10پسر

میکروب عملی ( )11دختر
اندام عملی ( )11دختر

فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ( ]00[ )11دختر
فرهنگ و تمدن اسالم و ایران (]05[ )13

فرهنگ و تمدن اسالم و ایران (]00[ )11پسر
فرهنگ و تمدن اسالم و ایران (]05[ )15

اندام عملی ( )13پسر
میکروب عملی ( )13دختر
ارزش های دفاع مقدس (]15[ )11

اندام عملی
( )11دختر
میکروب عملی
( )11پسر

اندام عملی ( )15دختر

عفونتهای بیمارستانی
(]35[ )10

طب انتقال خون
(]35[ )10

ژنتیک ( )11زوج[]15
بهداشت خانواده ( )10فرد[]35

روش مطالعه پزشکی(]31[ )10

دانشجويان ترم چهارم در صورت اخذ درس فرهنگ و

3شنبه

4

6

اندام عملی ( )11پسر

دانشجويان موظف به انتخاب درس اختیاری به میزان  3واحد می باشند( :روش مطالعه پزشکی  3واحدی) يا

تمدن اسالم و ايران تا سقف  33واحد می توانند

(ارزشهای دفاع مقدس  3واحدی) يا (دودرس طب انتقال خون و عفونت های بیمارستانی در مجموع  3واحد)

انتخاب واحد کنند.

ارزشها
ی دفاع
مقدس
(
616304
)

روش مطالعه در
پزشکی
()440402

طب انتقال
خون
()123413

عفونتهای
بیمارستانی
()13.406

تعداد
واحد

3

3

1/5

1/5

3

1

3

3

3

1

3

3

3

1

1

ظرفيت

60

60

60

14

60

20

60

40

60

40

20

45

20

45

45

دروس
ارائه
شونده

آسیب
شناسی1
()133410

فیزيولوژی3
الف
()134405

آناتومی
اندام
()132430

آناتومی
اندام عملی
()132433

باکتری شناسی
()13.404

میکروب
شناسی
عملی
()13.405

ژنتیك
()146405

انديشه
اسالمی3
4444433

بهداشت
خانواده
()411401

فیزيك
پزشکی
()124405

فیزيولوژی
بالینی
()134404

باسمه تعالی
ترم پنجم پزشکی ( ورودی بهمن )93
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برنامه هفتگی نيمسال دوم 96-97

ظرفيت پذيرش 79 ( 191 :دختر 79 -پسر )
ساعت

8

11

9

شنبه

فیزیولوژی  2ب ( )10فرد []33
انگل و قارچ شناسی( )12زوج[]33

 1شنبه

فیزیولوژی  2ب( )12زوج []33
انگل و قارچ شناسی ( )10فرد []33

1شنبه

4شنبه

دروس
ارائه
شونده
ظرفيت

آسیب )10( 2فرد
[]23
انگل و قارچ ()12
زوج []33

آسیب  )12( 2زوج
[]23
انگل و قارچ
()10فرد []33

11

اخالق اسالمی ( ( )13پسر) []02

تاریخ امامت(دختر) (]30 [)12
تاریخ اسالم (( )13پسر) []02
تغذیه پزشکی (]24[ )10
تاریخ اسالم (( )12دختر) []00

آسیب عملی ()10
آسیب عملی () 12
اخالق اسالمی ( )12دختر[]03
اخالق اسالمی ( )14پسر[]32

11

1

4

3

9

انگل و قارچ عملی()10
فیزیولوژی عملی( )10دختر
اخالق اسالمی ( )13پسر[]02

انگل و قارچ عملی ()12
فیزیولوژی عملی( )12دختر

انگل و قارچ عملی ()13
فیزیولوژی عملی( )13دختر
تاریخ امامت(پسر) (]00 [)13
اخالق اسالمی ( )13دختر[]02

انگل و قارچ عملی ()14
فیزیولوژی عملی( )14پسر

دانش خانواده و جمعیت ( ]30[ )12دختر
دانش خانواده و جمعیت ( ]23[ )13پسر

6

فیزیولوژی عملی()13پسر

آسیب )10(2فرد
دانش خانواده و جمعیت ( ]30[ )11دختر
[]23
فیزیولوژی عملی()10پسر(چهارشنبه )4-0
دانش خانواده و جمعیت ( ]23[ )13پسر
ویروس( )12زوج
ویروس ( )10فرد
[]24
[]24
آسیب شناسی  2( 2واحد)  –211221آسیب شناسی عملی (0واحد)  – 022413فیزیولوژی 2ب ( 2واحد)  –214221فیزیولوژی عملی ( 0واحد) – 214211
انگل و قارچ شناسی نظری ( 2/3واحد)  –214222انگل و قارچ عملی ( 0/3واحد)  –214221ویروس شناسی ( 0واحد) – 024413تغذیه ( 2واحد) – 224224
اخالق اسالمی ( 2واحد) 9999920تاریخ اسالم ( 2واحد)  9999933تاریخ امامت ( 2واحد) - 9999934دانش خانواده و جمعیت( 2واحد) 9999939
تاریخ اسالم41 :
اخالق41 :
فیزیولوژی عملی23 :
انگل و قارچ عملی23 :
آسیب عملی41:
دانش خانواده و جمعیت 01 :
تغذیه01 :
فیزیولوژی ب 01 :2
آسیب01 :2
آسیب )12( 2زوج
[]23

تغذیه پزشکی (]24[ )12
آسیب عملی ()13
آسیب عملی () 14

انگل و قارچ عملی ()13

انگل و قارچ عملی ()10

