
 و بعد از آن  98ورودی  برنامه ارائه دروس

 

 پیش کارورزی بگذراند.  دروس اختیاری که دانشجو الزم است چهار واحد تا قبل از آزمون 

 نیمسال اول  علوم تشریح سر وگردن  68/1 مقدمات علوم پایه 

 ادبیات فارسی  3  1فیزیولوژی عملی  41/0 مقدمات علو م پایه 

 عمومی  زبان انگلیسی 3  2زبان تخصصی پزشکی  3 زبان عمومی 

 1اندیشه اسالمی  2  اصول کلی تغذیه 2 بیوشیمی سلول و مولکول 

 اخالق اسالمی  2  3آداب پزشکی  5/0 

 1تربیت بدنی  1  بیوشیمی بالینی 1 بیوشیمی سلول و مولکول، بیوشیمی دیسیپلین

 نیمسال چهارم 
 بیوشیمی سلول ومولکول  88/1 

 بیوشیمی سلول ومولکول عملی  44/0  انقالب اسالمی  2 

 مقدمات علوم پایه 3/3  دانش خانواده وجمعیت  2 

 1 پزشکی آداب 5/0  سیستم گوارش   62/2 مقدمات علوم پایه 

مقدمات علوم پایه، بیوشیمی سلول و مولکول و  

 بیوشیمی دیسیپلین 

 نیمسال دوم  سیستم ادراری تناسلی  2
انگل شناسی و قارچ  3 

 شناسی 

 2اندیشه اسالمی  2 

 2تربیت بدنی  1 1تربیت بدنی  4آداب پزشکی  5/0 

 تحلیلی صدر اسالم تاریخ  2  اصول اپیدمیولوژی 2 

 بیوشیمی دیسیپلین  3/1 بیوشیمی سلول و مولکول  ویروس شناسی  1 

 بیوشیمی دیسیپلین عملی  44/0 بیوشیمی سلول و مولکول  ژنتیک پزشکی  2 مقدمات علوم پایه -سلول ومولکول  بیوشیمی

 سیستم تنفس  3/1 مقدمات علوم پایه  فیزیولوژی ورزش  1 

 نیمسال پنجم 
 سیستم گردش خون  35/3 علوم پایه مقدمات  

 1زبان تخصصی پزشکی  3 زبان انگلیسی عمومی  فیریک پزشکی   2 

 2آداب پزشکی  5/0  دروس پاتولوژی عمومی  4 

مقدمات علوم پایه، بیوشیمی سلول و مولکول ، 

 دیسیپلین   بیوشیمی

 اصول خدمات سالمت  5/1  سیستم اندوکرین  3/2

 روانشناسی سالمت  2  2فیزیولوژی عملی  44/0 مقدمات علوم پایه 

 نیمسال سوم    اصول پایه فارماکولوژی 1 
 مقدمات علوم پایه 

 

علوم تشریح اسکلتی  35/2

 عضالنی 

 تفسیر موضوعی قرآن کریم  2 

فرهنگ و تمدن اسالم و   2  ایمنی شناسی پزشکی   2 

 ایران

آیین نگارش زبان   2 

و یا تغذیه در   انگلیسی

 بیماریها

 باکتری شناسی پزشکی  3 

و یا    آناتومی جراحی 1 

 مبانی سلولهای بنیادی

 سیستم عصبی   23/4 مقدمات علوم پایه 



 

 


