
 1399- 1400سال دوم  برنامه ارائه دروس نیمسال
 

 99پزشکی عمومی ورودی بهمن  

 

 نام درس ردیف
 واحد تعداد  کد درس

 نام استاد/ اساتید
  عملی تئوری جمع

 خانم دکتر آب آب زاده  2/22/0 5/2 101101 تشریح علوم مقدمات 1

 دکتر اسالمی خانم دکتر حیدریآقای   8/16/0 4/2 101102 عضالنی اسکلتی تشریح علوم 2

 خانم دکتر مصلحی  -8/0 8/0 101111 سلول فیزیولوژی 3

  9/14/0 3/2 101120 سلول -مولکول بیوشیمی 4
–آقایدکتر حائری -خانم دکتر فالحیان 

 المحمدیدکتر عبد–دکتر کمیلی خانم 

 خانم دکتر مالرحیمی  -5/1 5/1 101133 سالمت خدمات اصول 5

 خانم زمانلو  5/0- 5/0 101141 1 پزشکی آداب 6

 خانم عدنانی  - 2 2 9991001 زبان پیش دانشگاهی 7

 خانم عدنانی  -3 3 9991002 عمومی زبان 8

 گروه تربیت بدنی  1- 1 9991005 1بدنی تربیت 9

 حاج آقا یونس عیسوند  -2 2 9991009 اخالق اسالمی 10

 خانم بادینلو  -3 3 9991004ادبیات فارسی 11

 
 
 

 

 10 – 8 12 – 10 
16 – 14 

 
18 – 16 

 اصول خدمات  شنبه
 (1تربیت بدنی )

 خواهران

  دنیگروه تربیت ب خانم دکتر مالرحیمی  نام استاد

 )بیوشیمی(سلول –بلوک مولکول  یک شنبه
 ادبیات

(13-10) 

 (1تربیت بدنی ) سلول–آزمایشگاه بلوک مولکول 

 (1آداب پزشکی ) برادران

 نام استاد
 -یلیدکتر کمخانم –خانم دکتر فالحیان 

 آقایان  دکتر حائری دکتر عبدالمحمدی
 خانم بادینلو

 دکتر عبدالمحمدی
 گروه تربیت بدنی

 خانم زمانلو

 دوشنبه
 زبان عمومی )فیزیولوژی( بلوک مولکول سلول

 بلوک مقدمات تشریح 10-13

 -خانم دکتر مصلحی نام استاد
   خانم عدنانی

 خانم دکتر آب آب زاده 

 بلوک تشریح اسکلتی اخالق اسالمی سه شنبه
 آزمایشگاه مقدمات تشریح آزمایشگاه مقدمات تشریح

 آزمایشگاه تشریح اسکلتی آزمایشگاه تشریح اسکلتی

 خانم دکتر حیدری حاج آقا یونس عیسوند نام استاد
 خانم دکتر آب آب زاده خانم دکتر آب آب زاده

 خانم دکتر حیدری-دکتر اسالمی  خانم دکتر حیدری-دکتر اسالمی 

 زبان پیش دانشگاهی بلوک مقدمات تشریح چهار شنبه

 خانم عدنانی خانم دکتر آب آب زاده نام استاد

 



 1399- 1400سال دوم  برنامه ارائه دروس نیمسال

 99پزشکی عمومی ورودی مهر 
 

 نام درس ردیف
 واحد تعداد  کد درس

 نام استاد/ اساتید
 عملی تئوری جمع

 دکتر آب آب زاده-دکتر مافی-دکتر مقدم 5/0 1 5/1 101104 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 1

 آقای دکتر حیدری 1/0 5/0 6/0 101112 فیزیولوژی قلب 2

 خانم دکتر مصلحی  1/0 1/1 2/1 101115 فیزیولوژی گردش خون 3

 دارابیخانم دکتر  1/0 3/0 4/0 101117 فیزیولوژی خون 4

 دکتر حیدری –دکتر اسالمی  5/0 5/1 2 101106 علوم تشریح دستگاه گوارش 5

 خانم دکتر مصلحی 1/0 6/0 7/0 101116 فیزیولوژی گوارش 6

 دکترآب آب زاده–دکتر مقدم  –دکتر مافی  2/0 5/0 7/0 101105 علوم تشریح دستگاه تنفس 7

 آقای دکتر حیدری 1/0 6/0 7/0 101113 تنفسفیزیولوژی  8

 45/0 3/1 75/1 101121 بیوشیمی دیسیپلین 9
 -کتر کمیلی د–دکتر فالحیان دکتر حائری 

 دکترعبدالمحمدی

 دکتر عقیلی 2/0 8/1 2 101131 ایمنی شناسی پزشکی 10

 دکتر واحدیان - 2 2 101134 اصول اپیدمیولوژی 11

 دکتر فصیحی - 3 3 101145 1زبان تخصصی  12

 خانم زمانلو 5/0 - 5/0 101142 2آداب پزشکی  13

 گروه تربیت بدنی 1 - 1 9991006 2تربیت بدنی 14

 آقای سید علی حسینی نژاد - 2 2 9991007 1اندیشه اسالمی 15

 

 10 – 8 12 – 10 16 – 14 18 – 16 

 1زبان تخصصی  2آداب پزشکی  شنبه
قلب و تنفس  فیزیولوژیآزمایشگاه 

 و خونگردش خون 
 بیوشیمی دیسیپلین

 دکتر فالحیان مصلحیدکتر  خانم- آقای دکتر حیدری دکتر فصیحی خانم زمانلو نام استاد

 آزمایشگاه بلوک گوارش / آزمایشگاه فیزیولوژی تنفس گردش خون و خون قلب فیزیولوژی 1اندیشه اسالمی  یک شنبه

 آقای سید علی حسینی نژاد نام استاد
 آقای دکتر حیدری– خانم دکتر مصلحی

 آقای دکتر دارابی
  خانم دکتر مصلحی آقای دکتر حیدری

 برادران (2)تربیت بدنی  )نظری( بلوک گوارش )نظری( بلوک تنفس دوشنبه

 نام استاد
 دکترآب آب زاده–دکتر مقدم 

 دکتر مافی -دکتر حیدری
 گروه تربیت بدنی  مصلحیدکتر –دکتر اسالمی 

  خواهران(2 ) تربیت بدنی و عروق )نظری( قلب تشریح  بیوشیمی دیسیپلین سه شنبه

 نام استاد
 /دکتر فالحیان /حائری 

 عبدالمحمدی -کمیلی 
  گروه تربیت بدنی دکتر آب آب زاده-دکتر مافی-دکتر مقدم

 آزمایشگاه تنفس آزمایشگاه تشریح قلب ایمنی شناسی پزشکی اصول اپیدمیولوژی چهار شنبه

 دکتر آب آب زاده-دکتر مافی-دکتر مقدم یلیدکتر عق دکتر واحدیان نام استاد
دکتر مقدم  –دکتر مافی 

 دکترآب آب زاده–

 



 1399- 1400سال دوم  برنامه ارائه دروس نیمسال

 A  98پزشکی عمومی ورودی مهر 

 

 کد درس نام درس ردیف
 تعداد  واحد 

 نام استاد/ اساتید
  عملی تئوری جمع

 دکتر اسالمیآقای   4/0 5/1 9/1 101108 علوم تشریح سیستم اعصاب 1

 خانم دکتر حیدری  1/0 8/0 9/0 101109 علوم تشریح حواس ویژه 2

3 
فیزیولوژی اعصاب و حواس 

 ویژه
 آقای دکتر زینلی  1/0 4/1 5/1 101114

 دکتر خلیفه آقای   6/0 4/2 3 101127 شناسیباکتری  4

 دکتر خازنیآقای   - 1 1 101130 ویروس شناسی پزشکی 5

 خانم طیبی  - 2 2 101140 سالمت روانشناسی 6

 دکتر حضوریآقای   - 2 2 101125 اصول تغذیه 7

 خانم زمانلو  5/0 - 5/0 101144 4آداب پزشکی  8

 دکتر حائریآقای    1 1 101242 بیوشیمی 9

 مجتبی رستمی کیا  - 2 2 9991012 منابع اسالمی 10

 آقای روحانی  - 2 2 9991016 دفاع مقدس 11

 آقای ماشاله میبدی  - 2 2 9991017 دانش خانواده و جمعیت 12

  جمع

 

 

 10 – 8 12 – 10 16 – 14 18 – 16 

 آزمایشگاه تشریح اعصاب و حواس  آداب پزشکی /بیوشیمی دفاع مقدس شنبه

 خانم دکتر حیدری       کتر اسالمیآقای د                    آقای دکتر حائری/خانم زمانلو آقای روحانی نام استاد

 آشنایی با منابع اسالمی دانش خانواده ( A_Bگروه ) علوم تشریح سیستم اعصاب یک شنبه

 مجتبی رستمی کیا آقای میبدی        کتر اسالمیآقای د نام استاد

   فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه/ تئوری و عملی دوشنبه

   آقای دکتر زینلی نام استاد

 سه شنبه
 علوم تشریح حواس ویژه

 ( نظرییک هفته در میان–هفته  8)

 ویروس شناسی پزشکی

 هفته اول( 8)

 باکتری شناسی

(A_B ) 
 سالمت روانشناسی

 خانم طیبی دکتر خلیفهآقای  دکتر خازنیآقای  خانم دکتر حیدری نام استاد

 باکتری شناسیآزمایشگاه  باکتری شناسی اصول تغذیه  چهارشنبه

 

 دکتر خلیفهآقای  دکتر خلیفهآقای  دکتر حضوریآقای  نام استاد

 

 

 

 

 

 



 1399- 1400سال دوم  برنامه ارائه دروس نیمسال

 B  98پزشکی عمومی ورودی مهر 

 

 ردیف

 
 کد درس نام درس

 تعداد  واحد
 نام استاد/ اساتید

  عملی نظری واحد

 دکتر اسالمیآقای   4/0 5/1 9/1 101108 علوم تشریح سیستم اعصاب 1

 خانم دکتر حیدری  1/0 8/0 9/0 101109 علوم تشریح حواس ویژه 2

 آقای دکتر زینلی  1/0 4/1 5/1 101114 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 3

 دکتر خلیفه آقای   6/0 4/2 3 101127 باکتری شناسی 4

 دکتر خازنیآقای   - 1 1 101130 ویروس شناسی پزشکی 5

 خانم طیبی  - 2 2 101140 سالمت روانشناسی 6

 دکتر حضوریآقای   - 2 2 101125 اصول تغذیه 7

 خانم زمانلو  5/0 - 5/0 101144 4آداب پزشکی  8

 آقای دکتر حائری  - 1 1 101242 بیوشیمی 9

 آقای محسن اداوی  - 2 2 9991012 منابع اسالمی 10

 آقای روحانی  - 2 2 9991016 دفاع مقدس 11

 حاج آقای واشیان  - 2 2 9991017 دانش خانواده و جمعیت 12

 

 

 

 10 – 8 12 – 10 16 – 14 18 – 16 

 آزمایشگاه تشریح اعصاب و حواس دفاع مقدس آداب پزشکی /بیوشیمی شنبه

 خانم دکتر حیدری       کتر اسالمیآقای د آقای روحانی آقای دکتر حائری/خانم زمانلو نام استاد

 دانش خانواده آشنایی با منابع اسالمی ( A_Bگروه ) علوم تشریح سیستم اعصاب یک شنبه

 حاج آقای واشیان آقای محسن اداوی        کتر اسالمیآقای د نام استاد

   فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه/ تئوری و عملی دوشنبه

   آقای دکتر زینلی نام استاد

 سه شنبه
 علوم تشریح حواس ویژه

 (یک هفته در میان–هفته  8)

 ویروس شناسی پزشکی

 هفته دوم ( 8)
 سالمت روانشناسی

 باکتری شناسی

(A_B ) 

 دکتر خلیفهآقای  خانم طیبی دکتر خازنیآقای  خانم دکتر حیدری نام استاد

 باکتری شناسیآزمایشگاه  اصول تغذیه  باکتری شناسی چهارشنبه

 

 دکتر خلیفهآقای  دکتر حضوریآقای  دکتر خلیفهآقای  نام استاد

 


