
 
 

 Aگروه  97برنامه کالسی ورودی 

 

   8/19کل:                                                                  هفته ای برگزار می شود 8دروسی که ستاره دارد بصورت  -

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 اعصاب ستمیس حیعلوم تشرآز اعصاب ستمیس حیعلوم تشرآز دانش خانواده ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیف شنبه

 دفاع مقدس یکشنبه

   ژهیحواس و حیعلوم تشر*
  ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیفآز 

 ینیبال یمیوشیب*

 دوشنبه
 سالمت یروانشناس فیزیولوژی ورزشی*

 
  

 4 یآداب پزشک*

  هیاصول تغذ سه شنبه
 

 یشناس یباکتر

 
  یشناس یباکترآز 

   اعصاب ستمیس حیعلوم تشر یمنابع اسالم چهارشنبه



 
 

 Bگروه  97برنامه کالسی ورودی 

   8/19کل:                                                                  هفته ای برگزار می شود 8دروسی که ستاره دارد بصورت  -

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 شنبه
 دانش خانواده

 )دکتر جمشیدی(
 اعصاب ستمیس حیعلوم تشرآز  اعصاب ستمیس حیعلوم تشرآز  ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیف

 یکشنبه
 یشناس یباکتر ژهیحواس و حیعلوم تشر*

 
 ژهیاعصاب و حواس و یولوژیزیفآز  یشناس یباکترآز 

 ینیبال یمیوشیب*

 دوشنبه
 سالمت یروانشناس

 

 فیزیولوژی ورزشی*
  

 4 یآداب پزشک*

  هیاصول تغذ دفاع مقدس سه شنبه
 

  

   یمنابع اسالم اعصاب ستمیس حیعلوم تشر چهارشنبه



 
 

 Aگروه  98برنامه کالسی ورودی 

 05/20کل: 

 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 شنبه
 /فیزیولوژی گردش خون

 گوارش/خون

 (13-10) 1زبان تخصصی 

 
 خون/گوارش/فیزیولوژی گردش خونآز 

فیزیولوژی گردش خون/ آز 

 خون/گوارش

 علوم تشریح دستگاه گوارش بیوشیمی دیسیپلین یکشنبه
 بیوشیمی دیسیپلینآز  بیوشیمی دیسیپلینآز 

 دستگاه گوارش حیتشرآز  دستگاه گوارش حیتشرآز 

 قلب /تشریح دستگاه تنفس دوشنبه
 دستگاه تنفس/ قلب آز تشریح

 
  

 1اندیشه اسالمی  سه شنبه
 هفته اول( 9)تنفس/فیزیولوژی قلب

)پسران( 2تربیت بدنی  تنفس /فیزیولوژی قلبآز   
 2آداب پزشکی 

 چهارشنبه
 ایمنی شناسی پزشکی

 

 اصول اپیدمیولوژی

 

 ایمنی شناسی پزشکی آز
 ایمنی شناسی پزشکی آز

)دختران(2تربیت بدنی   



 
 

 Bگروه  98برنامه کالسی ورودی 

 

 05/20کل: 

 16-18 14-16 10-12 8-10 روز/ساعت

 1اندیشه اسالمی  شنبه
فیزیولوژی گردش 

 خون/خون/گوارش
 آز فیزیولوژی گردش خون/خون/گوارش

آز فیزیولوژی گردش 

 خون/خون/گوارش

 بیوشیمی دیسیپلین گوارشعلوم تشریح دستگاه  یکشنبه
 دیسیپلینبیوشیمی آز بیوشیمی دیسیپلینآز 

 دستگاه گوارش حیتشرآز  دستگاه گوارش حیتشر آز

   قلب /تشریح دستگاه تنفس قلب /تشریح دستگاه تنفس آز دوشنبه

 سه شنبه
 (13-10) 1زبان تخصصی  هفته اول( 9) تنفس /فیزیولوژی قلب

 
)پسران( 2تربیت بدنی  تنفس /فیزیولوژی قلبآز   

 2آداب پزشکی 

 چهارشنبه
 اصول اپیدمیولوژی

 

 ایمنی شناسی پزشکی

 

 ایمنی شناسی پزشکیآز 
 ایمنی شناسی پزشکیآز 

)دختران(2تربیت بدنی   


