
 1041( مهر)واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي  

 1041--1041اول نیمسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شماره درس نام درس گروه رديف
تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 پيشنياز

ساعت 

 کالس
 روز امتحان شماره اتاق روز کالس

تاريخ پايانی 

 امتحان

ت عسا

 امتحان

محل 

 امتحان
 نام استاد

 بیوشیمی 1

 بیوشیمی

مولکول و 

 سلول

 دکترروستازاده–حامد میر سالن 19 12/19/1091 شنبهچهار 7 یکشنبه 19-11 ندارد تئوري 0/1 19131101

 فیزیولوژي 1

فیزیک 

 1گ پزشکی

 1گ

191091 1 
 تئوري

 عملی-
 ندارد

17-13 

11-19     

19-17 

 یکشنبه

     دوشنبه

 یکشنبه

 مجید کوثري سالن 19 19/19/1091 شنبه 7

 زبان 1
رسی عمومی فا

 1گ
 ندارد تئوري 1 117191

19-2 

17-13 

 یک شنیه

 شنبهدو
 سارا پارسایی سالن 0 11/19/1091 شنبهردو 7

0 
زبان 

 گلیسیان
 ندارد تئوري 1 111197 1گ زبان پیش

19-2 

13-11 

 سه شنبه

 یکشنبه
 غالمیمرتضی  سالن 3/2 17/19/1091 شنبه 7

 عمومی 3
 روانشناسی

 سالمت
 دکتر لیال مصلی نژاد سالن 11 10/19/1091 شنبهدو 7 شنبه 2-19 ندارد تئوري 1 113101

 توکلدکتر  سالن 0 91/11/1091 شنبه 7 چهارشنبه 19-11 ندارد تئوري 1 119197 1گ اندیشه معارف 1

 آناتومی 7
مقدمات علوم 

 تشریح
 ندارد تئوري 10/1 19130101

11-19 

19-2 

 شنبه

 دوشنبه
 سالن 3/2 13/19/1091 شنبهیک 7

دکتر راحیل حق جو 

 مرضیه دکتر  دکترصارمی

 رحیمی پورم 

 میآناتو 2
مقدمات علوم 

 1تشریحی ع.
 ندارد عملی 10/9 191301101

 1گ13-11

 1گ17-13
 سالن 19 13/19/1091 شنبهیک --آز شنبه

 دکتر راحیل حق جو

  دکتر صارمیم 

0 
 تربیت

 بدنی

 1تربیت بدنی 

آ گ   1خ گ 

1 

 ندارد عملی 1 100191
13-11 

17-13 
 سالن 11:19 11/19/1091 شنبهچهار سالن سه شنبه

 شهریار شفا

 نرجس مهارات

 زبان 19
زبان عمومی 

 1گ1
 ندارد ت 1 11119199

19-2 

13-11 

 سه شنبه

 یکشنبه
 دست پاکمهدي  سالن 3/2 17/19/1091 شنبه 3-7

 روستازادهدکتر  سالن 11 12/19/1091 شنبهچهار آز شنبهدو 11-13 ندارد ع 0/9 190071 1بیوشیمی ع. بیوشیمی 11

 ولوژيفیزی 11
فیزیولوژي 

 سلول
 صفر زارع سالن 3/2 10/19/1091 شنبهچهار 1 شنبهسه  19-11 ندارد ن 2/9 011093

11 EDC سالن 10 11/19/1091 چهار شنبه  شنبهچهار 2-19 ندارد ع 3/9 19100001 1آداب پزشکی 
 -دکتر صدیقه نجفی پور

 دکتر لیال مصلی نژاد



 1044 )بهمن( پزشكيواحدهاي ارائه شده به دانشجويان 

 1041--1041اول نیمسال 

 شماره درس نام درس گروه رديف
تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 پيشنياز

ساعت 

 کالس
 روز امتحان شماره اتاق روز کالس

تاريخ پايانی 

 امتحان

ساغت 

 امتحان

محل 

 امتحان
 نام استاد

1 

آناتومی 

قلب و 

 عروق

علوم تشریح 

دستگاه قلب و 

 عروق

 ن 1 190011
مقدمات علوم 

 تشریح
 -دکتر فریدون کاووسی-م سالن 3/2 17/19/1091 شنبه 1 یکشنبه 19-2

 1دکتر مرضیه رحیمی 

علوم تشریح  دکتر حق جو-دکتر صارمی

 1عملی
 ع /.0 190071

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 3/0 17/19/1091 شنبهسه  آژ.... دوشنبه 13-11

1 
فیزیولوژ

 ي

فیزیولوژي عملی 

1 
 ع 7/9 190071

فیزیو لوژي 

 سلول

13-   

11   

17-13 

شنبه         

 سه شنبه
 سالن 11:19 17/19/1091 شنبهسه  آز...

تر دک -دکتر افسانه رنجبر -

دکتر  -حسن علی عابدي

 صفر زارعی

 بیوشیمی 1

بیوشیمی 

 دیسیپلین
 ن 1/1 190079

بیوشیمی 

مولکول و 

 سلول

 سالن 0 19/19/1091 شنبه 1 سه شنبه 19-2

 دکتر اباذر روستا زاده

بیوشیمی 

 1دیسیپلین عملی 
 ع 0/9 0119031

مقدمات 

مولکول و 

 سلول

 سالن 19/0 19/19/1091 شنبه آز.. یکشنبه 13-11

3 
زبان هاي 

 خارجی

  1زبان عمومی گ

 1یا زبان تخصصی 

11119199    

11119199 
 19-11 زبان پیش ن 1

 شنبه

 دوشنبه
 سالن 19 11/19/1091 شنبهچهار 1-0

                  ثامنیدکتر 

 آقاي دست پاک

معارف و  1
EDC 

 سالن 11 12/19/1091 چهار شنبه 1 شنبهیک 13-17 ............... ع 3/9 190070 1 آداب پزشکی
تر دک -دکتر لیال مصلی نژاد

 صدیقه نجفی پور

 معارف 7
 انسان در اسالم

 1گ
 91/11/1091 شنبهیک 1 شنبه 2-19 .................. ن 1 119191

9      -

- 
 توکلدکتر  سالن

 آناتومی 2
علوم تشریح غدد 

 درون ریز
 ن 1/9 190117

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 3/2 12/92/1091 شنبه 1 دوشنبه 2:19-2

دکتر ----م صارمیدکتر 

 ددکتر حق جو-کاوسی

0 
تربیت 

 بدنی

 1بدنیتربیت 

 ب 1خ گ1گ
 1تربیت بدنی   1 100191

17-13 

17-13 

شنبه 

 دوشنبه
 سالن 19/11 12/19/1091 چهارشنبه سالن

نرچس –آ شهریار شفا 

 مهارات

19 
آناتومی 

 تنفس

علوم تشریح 

 دستگاه تنفس
 ن 3/9 190013

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 2 12/92/1091 شنبه 1 چهارشنبه 11-19

 حق جودکتر 

 محمد پوراحمدي دکتر-م

 سالن 0 91/11/1091 دوشنبه 1 چهارشنبه 2-19 ندارد ن واحد 1 119109 1انقالب گ معارف 11
حاج آقا زین العابدین دست 

 داده

11 
فیزیولوژ

 ي
 ن 3/9 190011 فیزیولوژي قلب

فیزیولوژي 

 سلول
 دکتر افسانه رنجبر سالن 19 11/92/1091 شنبه دو 1 یکشنبه 11-19

11 
فیزیولوژ

 ي

فیزیولوژي گردش 

 خون
 ن 1/1 190011

فیزیولوژي 

 سلول
 دکتر حسنعلی عابدي سالن 19:19 13/19/1091 سه شنبه 1 سه شنبه 11-19



 

  

10 
فیزیولوژ

 ي
 ن 1/9 190010 فیزیولوژي خون

فیزیولوژي 

 سلول
 دکتر عابدي سالن 11 11/19/1091 شنبهسه  1 سه شنبه 11-11

13 
فیزیولوژ

 ي
 ن 1/9 190011 فیزیولوژي تنفس

فیزیولوژي 

 سلول
 عابديدکتر  سالن 11:19 10/19/1091 شنبهدو 1 یکشنبه 11-11

11 
فیزیولوژ

 ي
 ن 1 190012 فیزیولوژي غدد

فیزیولوژي 

 سلول
 صفر زارعی سالن 11 11/19/1091 شنبهسه  1 دوشنبه 19-0

 بیوشیمی 17
بیوشیمی هورمون 

 ها
 ن 7/9 190010

بیوشیمی 

مولکول و 

 -سلول

بیوشیمی 

دیسیپلین هم 

 نیاز

 دکتر ملیحه حاجیان سالن 19 12/92/1091 چهار شنبه 1 دوشنبه 0-2:19

 ندارد ن 1 111199 مهارت اختیاري 12
17--

13 
 دکتر لیلی مصلی نژاد سالن 10 11/92/1091 میان ترم 1 شنبهسه 



 1044 )مهر(  واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي

 1041--1041نیمسال اول 

 شماره درس نام درس گروه رديف
تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 پيشنياز

ساعت 

 کالس
 روز کالس

شماره 

 اتاق
 روز امتحان

تاريخ پايانی 

 امتحان

 ساعت

 امتحان

محل 

 امتحان
 نام استاد

 آناتومی 1
علوم تشریحی 

 دستگاه گوارش
 ن 3/1 190073

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 2 11/19/1091 دو شنبه 3 دوشنبه 11-19

 معصومه سنائی-م

 دکتر کاوسی-دکتر صارمی

 فیزیولوژي 1
فیزیولوژي 

 گوارش
 ن 1/9 1900713

فیزیولوژي 

 سلول
 دکتر حسن علی عابدي سالن 19 10/19/1091 دوشنبه 3 سه شنبه 0-2

 آناتومی 1
علوم تشریحی 

 دستگاه ادراري
 ن 1/9 1900777

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 2:19 13/92/1091 یکشنبه 3 سه شنبه 11-19

 دکتر فریدون کاوسی -م

 دکتر صارمی

 ن 7/9 1900729 فیزیولوژي کلیه فیزیولوژي 0
فیزیولوژي 

 سلول
 دکتر حسنعلی عابدي سالن 19:19 12/19/1091 چهارشنبه 3 دوشنبه 0-2

 ن 1/9 190070 بیوشیمی کلیه بیوشیمی 3

بیوشیمی 

مولکول و 

 –سلول 

ببوشیمی 

 دیسیپلین

 دکتر ملیحه حاجیان سالن 11:19 12/92/1091 شنبه 3 دوشنبه 19-0

 باکتري شناسی 1
باکتري شناسی  

 پزشکی
 ندارد ن 0/1 19131701

11-19 

13-11 

 یکشنبه

 دوشنبه
 دکتر فرزان مدرسی سالن 11 19/19/1091 شنبه 3

 باکتري شناسی 7
باکتري شناسی 

 پزشکی عملی
 دکتر فرزان مدرسی سالن 11:19 19/19/1091 شنبه آز یکشنبه 11-13 ندارد ع 1/9 19131001

 ایمنی شناسی 2
ایمنی شناسی  

 پزشکی
 سالن 11 10/19/1091 چهار شنبه 3 شنبه 19-11 ندارد ن 2/1 19130101

 -دکترعبد الرضا  ستوده

 دکتر مفضل

 ایمنی شناسی 0
ایمنی شناسی 

 پزشکی عملی
 ع 1/9 191301101

هم نیاز با 

تئوري ایمنی 

 شناسی پزشکی

 سالن 11:19 10/19/1091 چهار شنبه آز چهارشنبه 19-2
 عبد الرضا ستوده

 دکترمیرزا علی  مفضل

19 EDC سالن 11 17/19/1091 شنبه 3 یکشنبه 13-17 ------- ع 3/9 190020 1آداب پزشکی  و معارف 
 -دکترن صدیقه جفی پور

 دکتر لیال مصلی نژاد

 زبان 11
       1تخصصی 

 1زبان تخصصی 

11119199     

191392 

1 

1 
 ن

 1زبان عمومی 

--1 

19-2 

13-11   

13-11 

 یکشنبه

شنبه    

 دوشنبه

3 

2 
 سالن 19 11/19/1091 چهار شنبه

دکتر محمد هادي ثامنی     

 آقاي دست پاک

 دکتر غالمرضا عارفیان سالن 0 91/11/1091 دو شنبه 3 سه شنبه 13-17 ندارد ن 1 111193 1تفسیرگ معارف 11

 معارف 11
آیین زندگی 

 1گ
 دکتر شاکري سالن 0 91/11/1091 شنبه 3 شنبه 2-19 ندارد ن 1 111119



  

 آناتومی 10
علوم تشریح 

 دستگاه تناسلی
 ن 1/9 190029

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 0 97/92/1091 شنبه 3 سه شنبه 11-11

 دکترفریدون کاوسی-م

 دکتر صارمی

 فیزیولوژي 13
فیزیولوژي تولید 

 مثل
 ن 1/9 190021

فیزیولوژي 

 سلول
 دکتر صفر زارعی سالن 11 11/19/1091 شنبه 3 سه شنبه 19-0

 آناتومی 11
علوم تشریح 

 1عملی 
 ع 7/9 190021

مقدمات علوم 

 تشریح
 سالن 19 1091//10/19 چهار شنبه آز چهارشنبه 11-19

تر دک -دکترفریدون کاوسی

 صارمی

 -معصومه سنایی-م

 دکتر لیلی مصلی نژاد  11 13/19/1091 یکشنبه 3 دو شنبه 13-17 ندارد ن 1 111199 مهارت زندگی اختیاري 17



  1911 )بهمن(  واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي

 1041—1041 نیمسال اول

 نام درس گروه رديف
شماره 

 درس

تعدا

د 

 واحد

نوع 

 درس
 پيشنياز

ساعت 

 کالس

روز 

 کالس

شمار

ه 

 اتاق

 امتحانروز 
تاريخ پايانی 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

محل 

 امتحان
 نام استاد

 آناتومی 1
علوم تشریح دستگاه 

 اعصاب
 ن 3/1 190001

مقدمات علوم 

 تشریح
 -دکتر فریدون کاوسی-م  3/2 19/19/1091 شنبه 1 سه شنبه 19-2

 آناتومی 1
علوم تشریح سر و 

 گردن
 ن 1/1 190001

مقدمات علوم 

 تشریح
  3/2 11/19/1091 دوشنبه 1 شنبه 0-2

-دکتر فریدون کاوسی-

 دکتر -معصومه سنائی-م

 صارمی

 آناتومی 1
علوم تشریح حواس 

 ویژه
 ن /.2 1900000

مقدمات علوم 

 تشریح
  0 13/92/101 چهار شنبه 1 شنبه 19-0

-دکتر فریدون کاوسی-م

 دکتر صارمی

 ع 1 1900001 0علوم تشریح عملی آناتومی 0
مقدمات علوم 

 تشریح
  19 11/19/1091 چهاررشنبه آز یکشنبه 13-11

دکتر –م دکتر کاوسی 

 حق جو معصومه سنائی

 لوژيفیزیو 3
فیریولوژي اعصاب و 

 حواس ویژه
 1 دوشنبه 2-19 فیزیولوژي سلولی ن 0/1 190003

---دوشنبه 

-- 
10/19/1091 2  

 دکتر  افسانه-دکترعابدي

 رنجبر

  2:19 11/19/1091 چهارشنبه آز سه شنبه 11-13 فیزیو لوژي سلول ع 1/9 1900031 1فیزیولوژي عملی ژيفیزیولو 1
خانم دکتر افسانه 

 دکتر عابدي-رنجبر

 دکتر فرزان مدرسی  19 93/19/109 یکشنبه 1 دوشنبه 19-11 ....... ن 1 191312 ویروس شناسی شناسیباکتري  7

 ن 1 191019 ژنتیک پزشکی لوژيفیزیو 2

بیوشیمی سلول 

 مولکول

 فیزیولوژي سلول

 دکتر محسن علیپور  11 17/19/1091 شنبه 1 شنبه 17-13

 ن 1 190007 اصول کلی تغذیه بیوشیمی 0
بیوشیمی سلول و 

 مولکول
 مرضیه زمانی  2:19 10/19/1091 چهارشنبه 1 یکشنبه 11-19

19 
پزشکی 

 اجتماعی
  10 12/19/1091 چهارشنبه 1 سه شنبه 19-11 --------- ن 3/1 190002 اصول خدمات سالمت

دکتر ر کرامت اله 

 حمانیان

11 EDC 0 11/19/1091 چهارشنبه 1 سه شنبه 15--17 - ع /.3 190000 0آداب پزشکی  
-دکتر صدیقه نجفی پور

 دکتر لیلی مصلی نژاد

 1و  1زبان تخصصی زبان 11
11119199 

191392 
 ن 1

 1زبان عمومی

 1زبان تخصصی 
13-15    

13-11 
   شنبه

 دوشنبه
  11 11/19/1091 دو شنبه 1-7

دکتر محمد هادي  

 مهدي دست پاکثامنی 

 دکترشاکري  0 91/11/1091 شنبه 1 شنبه 19-11 ........... ن 1 111119 1آیین زندگی گ معارف 11

 اختیاري 10
خالقیت کار آفرینی و 

 نو آوري
  11 12/92/1091 شنبه 1 سه شنبه 13-17 ندارد ن 1 111099

–دکتر محسن علیپور 

–دکتر لیلی مصلی نژاد 

 دکتر موسوي



  

 ن 1 1193990 ایمنی شناسی بالینی ایمنی شناسی 13
ایمنی شناسی 

 پزشکی
  0:19 10/19/1091 شنبه 1 یک شنبه 8-9

 -دکتر عبدالرضا ستوده

 -دکتر میرزاعلی مفضل

 ی شناسیایمن 11
ایمنی شناسی 

 کاربردي
 ن 1 193919

هم نیاز با ایمنی 

 شناسی بالینی
  19 10/19/1091 شنبه 1 یک شنبه 9-10

 -دکتر عبدالرضا ستوده

 -دکتر میرزاعلی مفضل



 1911 )مهر(  واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي

 1041--1041اول نیمسال 

 نام درس گروه رديف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد

نوع 

 درس
 پيشنياز

ساعت 

 کالس
 شماره اتاق روز کالس

روز 

 امتحان

تاريخ پايان 

 ترم

 ساعت

 امتحان

محل 

 امتحان
 نام استاد

 پاتولوژي 1
 پاتولوژي عمومی

 نظري
 ن 1 193991

 میکروب شناسی

 ایمنی شناسی

19-2 

11-19 

 یکشنبه

 سه شنبه
 1سالن  2 11/19/1091 یکشنبه 1

 

 دکتر فرهنگ هوشمند

 

 پاتولوژي 1
پاتولوژي عمومی 

 1وگ1عملی گ
 ع 1 193997

 میکروب شناسی

 ایمنی شناسی

11-19 

17-13 
 آز 0 11/19/1091 یکشنبه 1 دوشنبه

 

 دکتر فرهنگ هوشمند

 

 آناتومی 
علوم تشریح 

 3عملی 
  19 90/19/1091 یکشنبه آز سه شنبه 11-13 همزمان با تئوري ع 1/9 193993

دکترمحمد پوراحمدي و -م

 کاوسیدکتر فریدون 

 انگل 1
انگل شناسی 

 پزشکی
 ن 1/1 193999

 

 ایمونولوژي

11-19 

 

 یکشنبه

 
 سالن 0 97/19/1091 چهارشنبه 1

 -دکتر حسن رضانژاد

دکتر –دکترکاوس صلح جو 

هایده –محمدرضا شکوهی

 پروین

 انگل 0
انگل شناسی 

 عملی
 همزمان با تئوري ع 0/9 193991

 11-10 1گ

 13-11 1گ
 آز شنبه

چهار 

 شنبه
 آز 19 97/19/1091

 -دکتر حسن رضانژاد

–دکترکاوس صلح جو 

 -محمدرضا شکوهی

 انگل 3
قارچ شناسی 

 پزشکی
 دکتر محمدرضا شکوهی  0:19 10/19/1091 چهارشنبه 1 سه شنبه 2-19 ایمنولوژي ن 0/9 193991

 انگل 1
قارچ شناسی 

 پزشکی عملی
 همزمان با تئوري ع 1/9 193991

 1گ 13-10

 0گ 17-11
 آز شنبه
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