
Aگروه دانشجویان رشته پزشکی ( علوم پایه)96-97اول برنامه هفتگی نیمسال 

)95- 96)    ورودي  ( 3ترم (  
ساعت         

ایام هفته
10-812-1015-1317-15

شنبه
بلوك تنفس 

سالن شهید مفتح
1ه )  گرو1زبان تخصصی (فارسی سالن شهید مفتح

سالن 16-13ساعت  
شهید قاضی

شنوایی –بلوك بینایی 
سالن شهید مفتح

101) گروه  2زبان تخصصی (
16-13ساعت

سالن شهید مفتح

) خواهران گروه 1تربیت بدنی (
110

)خواهران گروه 1تربیت بدنی (
120

)1بلوك سیستم عصبی (یکشنبه
سالن شهید مفتح

)1(بلوك سیستم عصبی 
سالن شهید مفتح

(خواهران)انقالب اسالمی ایران
101گروه 

مفتحسالن شهید

تفسیر موضوعی قرآن
101گروه ( خواهران)

مفتحسالن شهید

)2بلوك سیستم عصبی (
سالن شهید مفتح

)2بلوك سیستم عصبی (
سالن شهید مفتح

( برادران)تفسیر موضوعی قرآن
102گروه 

مطهريسالن شهید

ب اسالمی ایرانانقال
(برادران)

102گروه 
مطهريسالن شهید

ژنتیکدوشنبه
سالن شهید مفتح

روان شناسی
سالن شهید مفتح

102گروه)2زبان تخصصی (
13-16ساعت

مفتح سالن شهید
1گروه)2زبان تخصصی (

باهنرسالن شهید13-16ساعت
BوAمشترك بین گروه   

)خواهران 1تربیت بدنی (
130گروه 

)1بلوك سیستم عصبی (سه شنبه
سالن شهید مفتح

بلوك تنفس
سالن شهید مفتح

)برادران 2تربیت بدنی (
120گروه

)2بلوك سیستم عصبی (
سالن شهید مفتح

شنوایی-بلوك بینایی
سالن شهید مفتح

عملی بلوك تنفسعملی  بلوك تنفسعملی  بلوك تنفسچهار شنبه
شنوایی-عملی بلوك بینایی شنوایی-عملی بلوك بینایی شنوایی-وك بینایی عملی بل

)1عملی بلوك سیستم عصبی ()1عملی بلوك سیستم عصبی ()1عملی بلوك سیستم عصبی (

)2(یعصبستمیبلوك سیعمل)2عملی بلوك سیستم عصبی()2عملی بلوك سیستم عصبی(

دانشجویان رشته پزشکی(علوم پایه)                                              96- 97متحانات نیمسال   اوللیست واحدها و برنامه ا
)95-96)       ورودي  (    3ترم (     

روس دتعدادواحدنام درسگروهشماره درس
پیشنیاز

تاریخ و ساعت 
امتحان کلعملینظري

25/125/05/1بلوك تنفس21600151
بلوك بینایی و 21600141

شنوایی
25/125/05/1

3-3فارسی5020000031
3-3)1زبان تخصصی(5011141811
گروه 3-3)2زبان تخصصی(501114182101

مشترك بین 1
Bو Aگروه 

102
1

) 1تربیت بدنی (504000000110
خواهران

-11

) 1تربیت بدنی (120
خواهران

) 1تربیت بدنی (130
خواهران

) 2تربیت بدنی(509000000110
برادران

-11

2160016
1

بلوك سیستم 
)1عصبی (

25/125/05/1

بلوك سیستم 21600171
)2عصبی (

25/05/2

انقالب اسالمی خ501000011101
ایران

2-2
ب102

تفسیر موضوعی خ501000017101
قرآن

2-2
ب102

2-2ژنتیک5011141001

2-2روان شناسی5011140801

واحد٢٢جمع واحدھا : 



Bگروه دانشجویان رشته پزشکی ( علوم پایه)96- 97اولبرنامه هفتگی نیمسال

)95مهر (ورودي) 3ترم (
ساعت         

ایام هفته
10-812-1015-1317-15

شنبه
بلوك گوارش

سالن شهید باهنر
) شهیدباهنر2بهداشت (

201)سالن شهیدباهنر2زبان تخصصی(
بلوك پوست و غدد سالن 

شهید باهنر

-بلوك دستگاه ادراريکشنبهی
تناسلی

سالن شهیدباهنر

بلوك گوارش
سالن رشهید باهنر

تفسیر موضوعی قرآن
سالن شهید201خواهران 

انقالب اسالمی ایران 
سالن شهید201خواهران 

بلوك پوست و غدد
سالن شهیدباهنر

انقالب اسالمی ایران 
تفسیر موضوعی قرآنسالن شهید202برادران 

سالن شهید202ن برادرا

عملی بلوك گوارشعملی بلوك گوارشعملی بلوك گوارشدوشنبه

عملی بلوك پوست و 
غدد

عملی بلوك پوست و غددعملی بلوك پوست و غدد

عملی دستگاه ادراري و 
تناسلی

عملی دستگاه ادراري و 
تناسلی

عملی دستگاه ادراري و 
تناسلی

-بلوك دستگاه ادراريسه شنبه
تناسلی

سالن شهیدباهنر

بلوك گوارشویروس
سالن شهید باهنر

بلوك پوست و غدد سالن 
شهید باهنر

فیزیک پزشکیچهار شنبه
سالن شهید باهنر

تغذیه
سالن شهید باهنر

)گروه ٢(زبان تخصصصی 
٢٠٢١۶-١٣

ن رشته پزشکی(علوم پایه)                                              دانشجویا96- 97اوللیست واحدها و برنامه امتحانات نیمسال 
)95مهر (ورودي) 3ترم (

تاریخ و ساعت امتحاندروس پیشنیازتعدادواحدنام درسگروهشماره درس
کلعملینظري

25/05/2ك گوارشبلو21600212

5/15/02بلوك پوست و غدد21600192

-بلوك دستگاه ادراري21600182
تناسلی

25/05/2

3-3)2زبان تخصصی(501114182201
202
203

3-3)1زبان تخصصی (5011141811

2-2تفسیر موضوعی قرآنخ501000017201
ب202

2-2انقالب اسالمی ایرانخ501000011201
ب202

1-1ویروس شناسی5011142862

2-22بهداشت 5011141422
2-2تغذیه5011142502
2-2فیزیک پزشکی5011140102

واحد21جمع واحدها : 


