
 به بعد69ای ورودی تعداد واحدهای درسی و آرایش دروس دوره علوم پایه پزشکی حرفه
 نیمسال دوم )ترم چهارم( نیمسال اول )ترم سوم( نیمسال دوم )ترم دوم( نیمسال اول )ترم اول(

 پیشنیاز اد واحددتع نام درس پیشنیاز اد واحددتع نام درس پیشنیاز اد واحددتع نام درس اد واحددتع نام درس

 ع ن ع ن ع ن ع ن

مولکول و  بیوشیمی 22/0 46/1 بیوشیمی دیسیپلین 42/0 42/4 مقدمات علوم تشریح

 سلول

-مقدمات تشریح 53/0 69/1 دستگاه کلیه

 -فیزیولوژی سلول

-بیوشیمی سلول 

 دیسیپلینبیوشیمی 

علوم تشریح 

 سروگردن

 مقدمات تشریح 3/0 11/1

-مقدمات تشریح 53/0 09/1 دستگاه تنفس -- 14/0 فیزیولوژی سلول

 فیزیولوژی سلول

-مقدمات تشریح 46/0 14/4 دستگاه غدد

 -فیزیولوژی سلول

-بیوشیمی سلول 

 دیسیپلینبیوشیمی 

دستگاه اعصاب 

 هژحواس وی

42/4 42/
0 

-مقدمات تشریح

 فیزیولوژی سلول

بیوشیمی مولکول و 

 سلول

-مقدمات تشریح 60/0 11/4 دستگاه قلب و عروق 0422 11/1

 فیزیولوژی سلول

-مقدمات تشریح 94/0 14/4 دستگاه گوارش

 فیزیولوژی سلول

علوم تشریح 

 سیستم اعصاب

26/1 21/

0 
 مقدمات تشریح

علوم تشریح  -- 35/1 اصول خدمات سالمت

 اسکلتی عضالنی

-مقدمات تشریح 36/0 66/1

 فیزیولوژی سلول

/36 21/4 باکتری شناسی  26/0 35/4 شناسیانگل و قارچ
0 

 

  -- 4 اصول اپیدمیولوژی 1زبان تخصصی  -- 5 4زبان تخصصی زبان عمومی -- 5 1زبان تخصصی  -- 4 روان شناسی سالمت

  3/0 -- 2آداب پزشکی  3/0 -- 5آداب پزشکی  3/0 - 4آداب پزشکی  3/0 -- 1آداب پزشکی 

  -- 1 ویروس شناسی  -- 4 1اندیشه اسالمی  -- 4 اسالمتاریخ  -- 5 زبان خارجی عمومی

  -- 4 4اندیشه اسالمی  -- 1 وصایا  -- 1 قرآن  -- 4 اخالق اسالمی

فرهنگ و تمدن  1تربیت بدنی 1 - 4تربیت بدنی   1 - 1تربیت بدنی  -- 5 فارسی عمومی

  یاسالم

4 -  

42/0 69/1 فیزیک پزشکی )شناور( ژنتیک پزشکی  

 )شناور(

بیوشیمی مولکول و  -- 4

فیزیولوژی  -سلول

 سلول

اصول کلی تغذیه 

 )شناور(

بیوشیمی مولکول و  -- 4

 سلول

شناسی ایمنی

 پزشکی )شناور(

69/1 42/

0 
 

+ 1قرآن جمع واحد 24/1 45/11 جمع واحد
12 

+ 1وصایا  جمع واحد  31/5

35/31 

/21 09/19 جمع واحد  45/5
4 

 

93/16 31/11 69/16 32/11 

 35/69جمع کل واحد ها:                   واحد( 35/39واحد ؛ باقی :  40)عمومی                                         * کد دروس نظری و عملی جدا می باشد    

 واحد عملی(  67.0)* درس اختیاری: آشنایی با سیستم های اطالع رسانی پزشکی  

 


