
 
 

 Aگروه  96برنامه کالسی ورودی 

 واحد1/21جمع کل: 

 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

     شنبه

 آز پاتولوژی آز پاتولوژی پاتولوژی هفته اول( 8فارماکولوژی ) یکشنبه

 پاتولوژی

   تاریخ و تمدن فرهنگ و تمدن دوشنبه

 شناسیآز انگل  آز انگل شناسی قارچ شناسی و آزمایشگاه انگل شناسی سه شنبه

     چهارشنبه



 
 

 Bگروه  96برنامه کالسی ورودی 

 واحد6/21جمع کل: 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

   3آداب پزشکی   شنبه

 آز پاتولوژی آز پاتولوژی پاتولوژی هفته اول( 8فارماکولوژی ) یکشنبه

 پاتولوژی

   فرهنگ و تمدن تاریخ و تمدن دوشنبه

 آز انگل شناسی آز انگل شناسی انگل شناسی شناسی و آزمایشگاهقارچ  سه شنبه

     چهارشنبه



 
 

 Aگروه  97برنامه کالسی ورودی 

 

 واحد6/19جمع کل: 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 علوم تشریح سرو گردن  شنبه

 آز علوم تشریح

ادراری -علوم تشریح غدد

 آز علوم تشریح-تناسلی

 آز علوم تشریح سروگردن سروگردنآز علوم تشریح 

تولید مثل و -فیزیولوژی غدد یکشنبه

 کلیه

تولید مثل -آز  فیزیولوژی غدد ژنتیک

 و کلیه

 

   فیزیک پزشکی بیوشیمی هورمون و کلیه دوشنبه

 3آداب پزشکی 

مدیریت سالمت در حوادث و  2زبان تخصصی  سه شنبه

 بالیا

  هفته اول( 8) 2زبان تخصصی 

- 

   2اندیشه  انقالب اسالمی چهارشنبه



 
 

 Bگروه  97برنامه کالسی ورودی 

 واحد6/19کل: جمع 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

ادراری -علوم تشریح غدد شنبه

 آز علوم تشریح-تناسلی

 علوم تشریح سرو گردن 

 آز علوم تشریح
 آز علوم تشریح سروگردن آز علوم تشریح سروگردن

تولید -آز  فیزیولوژی غدد تولید مثل و کلیه-فیزیولوژی غدد  ژنتیک یکشنبه

 مثل و کلیه

 

 

   بیوشیمی هورمون و کلیه فیزیک پزشکی دوشنبه

 3آداب پزشکی 

  - 2زبان تخصصی  مدیریت سالمت در حوادث و بالیا سه شنبه

 هفته دوم( 8) 2زبان تخصصی 

   انقالب اسالمی 2اندیشه  چهارشنبه



 
 

 Aگروه  89برنامه کالسی ورودی 

 واحد 19جمع کل:

 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 تربیت بدنی دختران زبان عمومی ادبیات فارسی شنبه

 آز مقدمات تشریح پسران

 آز مقدمات تشریح دختران

 آز بیوشیمی  بیوشیمی سلول هفته اول( 8مقدمات علوم تشریح) یکشنبه

 هفته دوم( 8فیزیولوژی سلول)

   مقدمات علوم تشریح زبان پیش دانشگاهی دوشنبه

 آز  تشریح اسکلتی عضالنی دختران اصول خدمات سالمت علوم تشریح اسکلتی عضالنی سه شنبه

 تربیت بدنی پسران

آز  تشریح اسکلتی عضالنی 

 پسران

 

   هفته اول( 8)1آداب پزشکی  اخالق اسالمی چهارشنبه

 هفته دوم( 8ادبیات فارسی )



 
 

 Bگروه  89برنامه کالسی ورودی 

 واحد 19جمع کل:

 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 تربیت بدنی دختران ادبیات فارسی زبان پیش دانشگاهی شنبه

 آز مقدمات تشریح پسران

 آز مقدمات تشریح دختران

 آز بیوشیمی  اول(هفته  8)مقدمات علوم تشریح بیوشیمی سلول یکشنبه

 هفته دوم( 8فیزیولوژی سلول)

 

  زبان عمومی مقدمات علوم تشریح دوشنبه

 

 

 

 اصول خدمات سالمت سه شنبه
 

 علوم تشریح اسکلتی عضالنی

 

 آز  تشریح اسکلتی عضالنی دختران

 تربیت بدنی پسران

 پسرانآز  تشریح اسکلتی عضالنی 

 

 تربیت بدنی دختران اسالمیاخالق  1آداب پزشکی  چهارشنبه

 آز مقدمات تشریح پسران

 آز مقدمات تشریح دختران

 ادبیات فارسی


