
نشجویان رشته پزشکی ( علوم پایه)دا96-97اولبرنامه هفتگی نیمسال 
Aگروه )96)    ورودي  ( 1ترم (  

ساعت         
ایام هفته

10-812-1015-1317-15

شنبه
1مقدمات علوم پایه 

کالس شهیدبهشتی
4و3مقدمات علوم پایه 

یدبهشتیشهکالس
زبان عمومی 

13-----16ساعت 101گروه 
یدبهشتیکالس شه

عملی3علوم پایه مقدمات یکشنبه
101گروه 

یعمل3هیعلوم پامقدمات 
102گروه 

یعمل3هیعلوم پامقدمات 
103گروه 

رادرانب1تربیت بدنی
105گروه 

برادران1تربیت بدنی
106گروه 

خواهران1یدنبتیتربدوشنبه
103گروه

4و3علوم پایه مقدمات 
یدبهشتیکالس شه

(خواهران)اندیشه اسالمی
101گروه 
یدبهشتیکالس شه

(خواهران)اخالق اسالمی
101گروه
یدبهشتیکالس شه

(برادران)اندیشه اسالمی(برادران)یاخالق اسالم
102گروه 
يدمطهریکالس شه

102گروه 
يدمطهریکالس شه

عملی بلوك اندامشنبهسه
101گروه 

بلوك اندامیعمل
102گروه

بلوك اندامیعمل
103گروه 

برادران1تربیت بدنی 
104گروه 

زبان عمومی
13—16ساعت 103گروه 

کالس شهیدبهشتی

1بهداشت چهار شنبه
ی دبهشتیالس شهک

بلوك اندام
یدبهشتیکالس شه

خواهران1تربیت بدنی
101گروه 

خواهران1یبدنتیترب
102گروه 

)                                              هی(علوم پایرشته پزشکانیدانشجو96- 97اولمسالیواحدها و برنامه امتحانات نستیل
Aگروه )96(    ي)       ورود1ترم (  

تاریخ و ساعت امتحاندروس پیشنیازتعدادواحدنام درسگروهشماره درس
کلعملینظري

122مقدمات علوم پایه 21600261

320.52.5مقدمات علوم پایه21600071
411هیمقدمات علوم پا5010110191

1.50.52بلوك اندام21600091
501000007101

102
22اخالق اسالمی

501000002101
102

22یااندیشه اسالم

503000003101
103

33زبان عمومی 

44زبان پیش دانشگاهی5021000001
504000000101

102
103
104
105
106

111تربیت بدنی 

122بهداشت5011141411

واحد18.5یا 17.5جمع واحدها : 



دانشجویان رشته پزشکی ( علوم پایه)96- 97اولبرنامه هفتگی نیمسال
Bگروه )96مهر (ورودي) 1ترم (

ساعت         
ایام هفته

10-812-1015-1317-15

شنبه
3و4علوم پایه مقدمات 

کالس شهید مطهري
1علوم پایه مقدمات 
يمطهردیکالس شه

(خواهران)یاسالمشهیاند(خواهران)یاخالق اسالم
کالس 201گروه 

شهیدرجایی
201گروه 

کالس شهیدرجایی
(برادران)یاخالق اسالم(برادران)1اندیشه اسالمی 

کالس 202گروه 
شهیدهاشمی نژاد

202گروه 
کالس شهید هاشمی نژاد

اسکلتیعملی بلوك یکشنبه
عضالنی محوري

201گروه 

عضالنی یبلوك اسکلتیعمل
محوري

202گروه 

یبلوك اسکلتیعمل
عضالنی محوري

203گروه 

گروه برادران1تربیت بدنی 
205

بلوك اسکلتی عضالنیدوشنبه
محوري

يمطهردیکالس شه

3و4علوم پایه مقدمات 
يمطهردیکالس شه

عملی3پایه مقدمات علومسه شنبه
201گروه 

یعمل3هیعلوم پامقدمات 
202گروه 

یعمل3هیعلوم پامقدمات 
203گروه

زبان عمومی
13---16ساعت 201گروه 

يمطهردیکالس شه

برادران1تربیت بدنی
204گروه 

برادران1یبدنتیترب
206گروه

زبان پیش دانشگاهی
13--16ساعت 101گروه 

رجاییکالس شهید 

9---12ساعت 202زبان عمومی گروه چهار شنبه
کالس شهیدمطهري

9----12ساعت 203زبان عمومی گروه
کالس شهیدرجایی

201خواهران گروه1تربیت بدنی

202خواهران گروه1تربیت بدنی 

زشکی(علوم پایه)                                              دانشجویان رشته پ96- 97اوللیست واحدها و برنامه امتحانات نیمسال 
Bگروه )96مهر (ورودي) 1ترم (

تاریخ و ساعت امتحاندروس پیشنیازتعدادواحدنام درسگروهشماره درس
کلعملینظري

122هیمات علوم پامقد21600262
320.52.5هیمقدمات علوم پا21600072

411هیمقدمات علوم پا5010110192
سیستم  اسکلتی عضالنی 21600102

محوري
20.52.5

503000003201
202
203

33زبان عمومی

44زبان پیش دانشگاهی502100000101

501000002201
202

122یشه اسالمی اند

501000007201
202

22اخالق اسالمی

504000000201
202
203
204
205
206

111تربیت بدنی 

واحد17یا 16جمع واحدها : 


