بسمه تعالی

رتم اول دوره علوم پاهی
8-05.9
شنبه

03591511

 1شنبه

03593591

 2شنبه

03593592

 1شنبه

03593591

 1شنبه

03593591

 .شنبه

0359359.

جمعه

03593591

شنبه

03593593

 1شنبه

03593598

 2شنبه

03593590

 1شنبه

03593519

 1شنبه

03593511

تح
نیمسال اول سال صیلی 89-89

ورودی 89ب

19-11/.9

1.-11/.9

11-11/.9

مبانی آناتومی

مبانی بیوشیمی و معرفی

آناتومی اندام عملی

دکتر مهران نیا /دکتر کاشانی

کاربرد

نحوه فیکس جسد و کار در سالن تشریح و مبانی تعهد

تاالر ابن سینا

بیوشیمی در بالین

حرفه ای در آناتومی

دکتر امینیان ،دکتر بدو

دکتر مهران نیا /دکتر کاشانی

دکتر دوستی ،دکتر نوروزی

تاالر ابن سینا

دکتر پاساالر /تاالر ابن سینا

تعیین سطح زبان انگلیسی ساعت 8319بصورت الکترونیکی در مرکز آزمون مرکز طبی (خیابان قریب تقاطع نصرت ،مرکز طبی
کودکان) برگزار می شود.
مبانی آناتومی

روانشناسی3

دکتر مهران نیا /دکتر کاشانی

ماهیت ،اهمیت و کاربرد

تاالر ابن سینا

روانشناسی
دکتر ابوالفضل محمدی
کالس  1دارو

تعطیل رسمی
استخوان شناسی اندام فوقانی

آب و تامپون

دکترمهران نیا /تاالر عزلت

دکتر پاساالر /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

یادگیری مبتنی بر تیم

ساختمان و طبقه بندی قند

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

دکتر حسن زاده/دکتر علیزاده

دکتر امینیان  /کالس 1

کالس 1

مهارت های مطالعه

مهارت های مطالعه

دکترخمسه /تاالر کاووسی

دکترپاساالر/دکترکاشانی
دکترمهران نیا /تاالرکاووسی

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

ساختمان و طبقه بندی قند

روانشناسی3

دکتر امینیان  /تاالرآناتومی

روانشناسی رشد کودک

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی

زبان عمومی

کالس  1دارو

زبان

دسته  /2کالس1

پیش1و /2کالس  1دارو
پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

 .شنبه

03593512

جمعه

03593511

شنبه

03593511

 1شنبه

0359351.

 2شنبه

03593511

 1شنبه

03593513

 1شنبه

03593518

 .شنبه

03593510

جمعه

03593529

شنبه

03593521

 1شنبه

03593522

 2شنبه

03593521

 1شنبه

03593521

تعطیل رسمی
کمربند شانه ای

ساختمان و طبقه بندی لیپید و

دکتر مهران نیا /تاالر عزلت

لیپو پروتئین
دکتر پاساالر  /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کیفی قندها

آزمایش های کیفی قندها

آزمایش های کیفی قندها

آزمایش های کیفی قندها

دسته  /1مرکززبان

تخصصی /1کالس1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

متون اسالمی

دسته2دختران

دسته1دختران

متون اسالمی

دسته 1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

ساختمان و طبقه بندی لیپید و

ساختمان و طبقه بندی

تعهد حرفه ای

لیپو پروتئین

اسیدهای آمینه و پروتئین

دسته 1

دکتر پاساالر  /کالس 1

دکتر امینیان  /کالس 1

دکتر اصغری/مکان کالس متعاقبا

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

جداره های اگزیال

جداره های اگزیال

ساختمان و طبقه بندی

روانشناسی3

اسیدهای آمینه و پروتئین

روانشناسی رشد بزرگسالی

زبان

دکتر امینیان  /تاالر آناتومی

دکتر ابوالفضل محمدی

زبان عمومی

زبان

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

اعالم می شود

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم
زبان

کالس  1دارو

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو
پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

محتویات آگزیال

آنزیم

دکتر مهران نیا /تاالر عزلت

دکتر امینیان  /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کیفی

آزمایش های کیفی

آزمایش های کیفی

آزمایش های کیفی

اسیدهای آمینه و پروتئین

اسیدهای آمینه و پروتئین

اسیدهای آمینه و پروتئین

اسیدهای آمینه و پروتئین

دسته  /1مرکززبان

تخصصی /1کالس1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

متون اسالمی

دسته2دختران

کالس 1

دسته1دختران

متون اسالمی

کالس 1

دسته 1پسران

مهارت ارتباطی/دسته  1و  2و1
کالس 1

تاالر ابن سینا

مقدمات بافت شناسی
دکتر مینایی /کالس  /متعاقبا اعالم

دکتر امینیان  /متعاقبا اعالم می شود

می شود

متون اسالمی

کالس 1

جلسه معارفه بازتاب

آنزیم

زبان

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

دسته1پسران

کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

دسته  /1کالس 1

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم

دسته 2پسران  /کالس2

 1شنبه

0359352.

 .شنبه

03593521

جمعه

03593523

شنبه

03593528

 1شنبه

03593520

 2شنبه

03593519

 1شنبه

03598591

 1شنبه

03598592

 .شنبه

03598591

جمعه

03598591

شنبه

0359859.

 1شنبه

03598591

 2شنبه

03598593

 1شنبه

03598598

 1شنبه

03598590

بازو و حفره کوبیتال

روانشناسی3

TBL

زبان

پیش1و /2کالس  1دارو

دکتر مهران نیا /متعاقبا اعالم می

روانشناسی حافظه

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی

شود

کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

قدام و خلف ساعد

ویتامین و کوآنزیم

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر مهران نیا /تاالر عزلت

دکتر امینیان  /تاالر عزلت

محتویات اگزیال و قدام بازو

محتویات اگزیال و قدام
بازو

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

رشد فردی 1

ویتامین و کوآنزیم

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

دکتر عظیمی/کالس 1

TBL

پشت بازو و کوبیتال

پشت بازو و کوبیتال

دکتر امینیان  /کالس 1

زبان

کارگاه توانمندی های پزشکی

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی

تاالر کاووسی

زبان عمومی
تاریخ اسالم
زبان

روانشناسی3

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

روانشناسی هوش

زبان

دکتر مهدی سلیمانی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی
دست

ساختمان اسیدهای نوکلئیک و

دکتر مهران نیا /تاالر عزلت

همانند سازی DNA

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

دکتر پاساالر /تاالر عزلت

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کیفی آنزیم

آزمایش های کیفی آنزیم

آزمایش های کیفی آنزیم

آزمایش های کیفی آنزیم

دسته  /1مرکززبان

تخصصی /1کالس1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

رشد فردی 2

رونویسی و ترجمه

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر عظیمی/کالس 1

دکترپاساالر کالس 1

قدام و داخل ساعد

قدام و داخل ساعد

تعطیل رسمی

سلول

روانشناسی3

دکتر مینایی /کالس متعاقبا اعالم می

روانشناسی یادگیری1

زبان

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

شود

دکتر مهدی سلیمانی /کالس  1دارو

زبان عمومی

 .شنبه

03598519

جمعه

03598511

شنبه

03598512

 1شنبه

03598511

 2شنبه

03598511

 1شنبه

0359851.

 1شنبه

03598511

تعطیل رسمی

 .شنبه

03598513

تعطیل رسمی

جمعه

03598518

تعطیل رسمی

شنبه

03598510

 1شنبه

03598529

 2شنبه

03598521

 1شنبه

03598522

 1شنبه

03598521

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

مفاصل،آناتومی سطحی و

جهش و ترمیم

بالینی اندام فوقانی

دکتر پاساالر /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کیفی

آزمایش های کیفی

آزمایش های کیفی

آزمایش های کیفی

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک

اسید نوکلئیک

دکترمهران نیا /تاالر عزلت

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

رشد فردی 1

تنظیم بیان ژن

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر عظیمی/کالس 1

دکتر پاساالر /کالس 1

خلف و خارج ساعد و پشت

خلف و خارج ساعد

دست

وپشت دست

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

کف دست

کف دست

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم

استخوان شناسی اندام

عملکرد غشا

تحتانی

دکتر کشاورز /تاالر عزلت

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

دسته  /1کالس 1

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم

دسته 2پسران  /کالس2

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کمی پروتئین

آزمایش های کمی پروتئین

آزمایش های کمی پروتئین

آزمایش های کمی پروتئین

دسته  /1مرکززبان

تخصصی /1کالس1دارو

دکتر سبحانی  /تاالر عزلت

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

رشد فردی 1

پتانسیل غشا

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

دکتر عظیمی/کالس 1

دکتر کشاورز /کالس 1

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی سطحی و بالینی

آناتومی سطحی و بالینی و

ومفاصل

مفاصل

بحث ادغام یافته اندام

روانشناسی3

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم

روانشناسی یادگیری2

زبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

فوقانی

دکتر مهدی سلیمانی /کالس  1دارو

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

دکتر مهرپور/دکترکاشانی
تاالرآناتومی

 .شنبه

03598521

جمعه

0359852.

شنبه

03598521

 1شنبه

03598523

 2شنبه

03598528

 1شنبه

03598520

 1شنبه

03598519

 .شنبه

03590591

جمعه

03590592

شنبه

03590591

 1شنبه

03590591

 2شنبه

0359059.

 1شنبه

03590591

 1شنبه

03590593

تعطیل رسمی

قدام و داخل ران

پتانسیل غشا

دکتر سبحانی /تاالر عزلت

دکتر کشاورز  /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کمی هموگلوبین

آزمایش های کمی هموگلوبین

آزمایش های کمی هموگلوبین

آزمایش های کمی هموگلوبین

تام وA2

تام وA2

تام وA 2

تام وA2

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

سلول TBL

انتقال پتانسیل عمل

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر مینایی /کالس 1

دکتر کشاورز  /کالس 1

ران (قدام و داخل)

ران (قدام و داخل)

زبان

جایگاه علوم پایه در حرفه پزشکی
دکترخواجوی /اسکیل لب و تاالر کاووسی

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم
زبان

روانشناسی3

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

روانشناسی انگیزش

زبان

دکتر مهدی سلیمانی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی
تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

تعطیل رسمی
مهارت های کار تیمی +کارگاه بازاندیشی

تعهد حرفه ای
دسته 1
دکتر اصغری/مکان کالس متعاقبا
اعالم می شود

استدالل ،تصمیم گیری و

استدالل ،تصمیم گیری و

حل مسئله 1

حل مسئله 2

دکتر سلطانی /تاالر کاووسی

دکتر سلطانی /تاالر کاووسی

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم

روانشناسی3

زبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

روانشناسی هیجان

زبان

دکتر مهدی سلیمانی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

 .شنبه

03590598

جمعه

03590590

شنبه

03590519

 1شنبه

03590511

 2شنبه

03590512

 1شنبه

03590511

 1شنبه

03590511

 .شنبه

0359051.

جمعه

03590511

شنبه

03590513

 1شنبه

03590518

 2شنبه

03590510

 1شنبه

03590529

 1شنبه

03590521

تعطیل رسمی

گلوتئال ،خلف ران
تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

بیوشیمی عملی دسته1دختران

بیوشیمی عملی دسته2دختران

بیوشیمی عملی دسته1پسران

بیوشیمی عملی دسته 1پسران

آزمایش های کمی عناصر

آزمایش های کمی عناصر

آزمایش های کمی عناصر

آزمایش های کمی عناصر

flame photometry

flame photometry

flame photometry
زبان عمومی دسته  /1مرکززبان

flame photometry
زبان تخصصی /1کالس1دارو

دکتر سبحانی /تاالر عزلت

متون اسالمی

دسته2دختران

کالس 1

متون اسالمی

دسته1دختران

کالس 1

استدالل ،تصمیم گیری و

تعهد حرفه ای

حل مسئله 1

دسته 1

دکتر سلطانی /تاالر کاووسی

متون اسالمی

کالس 1

کالس 1

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

گلوتئال و خلف ران

گلوتئال و خلف ران

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی

دکتر اصغری /متعاقبا اعالم می
شود

زبان عمومی
تاریخ اسالم

روانشناسی3

زبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

روانشناسی سالمت و استرس

زبان

دکتر علی اکبر نجاتی صفا

زبان عمومی

کالس  1دارو

دسته 1پسران

متون اسالمی

دسته1پسران

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

آزمون

حفره پوپلیته و خلف ساق

بلوک مولکول ،سلول

دکتر سبحانی  /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

مقدمات ،تاریخچه،

/بافت پوششی

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

تعاریف جنین شناسی

دکتر تک زارع /کالس 1

پوپلیته و خلف ساق

پوپلیته و خلف ساق

)یکساعت(
دکتر عمیدی کالس 1

استدالل ،تصمیم گیری و

بافت همبند معمولی

حل مسئله 1

دکتر ملک /تاالر کاووسی

دکتر سلطانی /تاالر کاووسی

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم

بافت غضروف و استخوان

روانشناسی3

دکتر مینایی /تاالر آناتومی

اختاللهای روانشناختی

زبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

دکتر والنتین آرتونیان /کالس  1دارو

 .شنبه

03590522

جمعه

03590521

شنبه

03590521

 1شنبه

0359052.

 2شنبه

03590521

 1شنبه

03590523

 1شنبه

03590528

 .شنبه

03590520

جمعه

03590519

شنبه

03519591

 1شنبه

03519592

 2شنبه

03519591

زبان عمومی

دسته  /1کالس 1

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

قدام و خارج ساق و

استخوانسازی و مفصل

پشت پا

دکتر مینایی /تاالر عزلت

دکتر سبحانی /تاالر عزلت

تعهد حرفه ای

مهارت ارتباطی/دسته 1و.

دسته 1

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

زبان عمومی

دسته  /1مرکززبان

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

مهارت ارتباطی/دسته  1و .

دکتر اصغری /متعاقبا اعالم می
شود

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

متون اسالمی

دسته 1پسران

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

بافت خون و خونسازی

گامتوزنز

آناتومی اندام عملی دختران

آناتومی اندام عملی پسران

دکتر ملک  /کالس 1

دکتر عمیدی /کالس 1

قدام وخارج ساق و پشت پا

قدام وخارج ساق و پشت

استدالل ،تصمیم گیری و

تخمک گذاری و لقاح

حل مسئله .

دکتر عمیدی /تاالر تاالر کاووسی

پا
بلوک عملی پسران

بلوک عملی دختران

کار با میکروسکوپ و

کار با میکروسکوپ و

بافت پوششی

بافت پوششی

دکتر مینایی /دکتر تک زارع

دکتر مینایی /دکتر تک زارع

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی

دکتر سلطانی /تاالر کاووسی

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

هفته دوم تا هشتم

روانشناسی 3

دکتر عمیدی /تاالر آناتومی

روانشناسی شخصیت

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

کف پا

هفته دوم تا هشتم

دکتر سبحانی /تاالر عزلت

دکتر عمیدی /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

کالس 1

کالس 1

کالس 1

بافت عضالنی

اساس مولکولی انقباض

آناتومی اندام عملی پسران

آناتومی اندام عملی دختران

دکتر رستگار  /کالس 1

دکتر کشاورز /کالس 1

کف پا

کف پا

بلوک عملی پسران

بلوک عملی دختران

 1شنبه

03519591

 1شنبه

0351959.

 .شنبه

03519591

جمعه

03519593

شنبه

03519598

 1شنبه

03519590

 2شنبه

03519519

 1شنبه

03519511

 1شنبه

03519512

 .شنبه

03519511

جمعه

03519511

شنبه

0351951.

 1شنبه

03519511

استدالل ،تصمیم گیری و

عضله اسکلتی

حل مسئله 1

دکتر کشاورز /تاالر کاووسی

الم خون محیطی و افتراق

الم خون محیطی و افتراق

تشخیص سلول های خونی

تشخیص سلول های خونی

و بافت همبند /دکتر ملک

و بافت همبند /دکتر ملک

زبان

دکتر سلطانی /تاالر کاووسی

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم
زبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

عضله صاف

روانشناسی 3

دکتر کشاورز  /تاالرآناتومی

رواندرمانی

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

مفاصل ،آناتومی سطحی و

بافت عصبی

بالینی اندام تحتانی

دکتر نکونام /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

دکتر سبحانی /تاالر عزلت

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

متون اسالمی

دسته1دختران

کالس 1

کالس 1

پرده های جنین و جفت،

بافت عصبی)یکساعت(

ناهنجاری های جنین

دکتر نکونام /کالس 1

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

کالس 1

دسته1پسران

کالس 1

دکتر عمیدی /کالس 1

انتقال سیناپسی و انتقال پیام
داخل سلول

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی

دکتر کشاورز /تاالر کاووسی

زبان عمومی
تاریخ اسالم
زبان

روانشناسی 3

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

رواندرمانی

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی

زبان عمومی

کالس  1دارو

دسته  /2کالس1

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته  /1کالس 1

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

آزمون
آناتومی اندام

بافت شناسی TBL
دکتر تک زارع  /تاالر عزلت

تاریخ اسالم دسته 1دختران

تاریخ اسالم دسته 1پسران

کالس 1دارو

کالس 1دارو

زبان عمومی

متون اسالمی

دسته2دختران

کالس 1

متون اسالمی

دسته1دختران

کالس 1

دسته  /1مرکززبان

متون اسالمی

دسته 1پسران

کالس 1

زبان

تخصصی /1کالس1دارو

متون اسالمی

دسته1پسران

کالس 1

 2شنبه

03519513

 1شنبه

03519518

 1شنبه

03519510

 .شنبه

03519529

جمعه

03519521

شنبه

03519522

 1شنبه

03519521

 2شنبه

03519521

 1شنبه

0351952.

 1شنبه

03519521

 .شنبه

03519523

جمعه

03519528

شنبه

03519520

 1شنبه

03519519

 2شنبه

03511591

 2شنبه

03511598

نحوه تشکیل حفرات بدن

بحث ادغام یافته

)یکساعت(

آناتومی اندام تحتانی

بلوک عملی دختران

بلوک عملی پسران

دکتر عمیدی  /کالس 1

دکتر مهرپور /دکترکاشانی /کالس 1

بافت عصبی و عضالنی

بافت عصبی و عضالنی

دکتر نکونام /دکتر رستگار

دکتر نکونام /دکتر رستگار

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

روانشناسی 3

پیش1و /2کالس  1دارو

روانشناسی اجتماعی

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

دسته  /1کالس 1

زبان

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی
زبان عمومی

آزمون تاریخ اسالم/ساعت 00:00

زبان

آزمون متون اسالمی /ساعت 00:00

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان عمومی
تاریخ اسالم
زبان

روانشناسی 3

دسته  /1مرکززبان

دسته  /2کالس1

دسته  /1کالس.دندان

دسته 2دختران  /کالس 2

پیش1و /2کالس  1دارو

کاربرد روانشناسی در پزشکی

زبان

دکتر ابوالفضل محمدی /کالس  1دارو

زبان عمومی

پیش /2کالس2
دسته  /1کالس 1

تخصصی /1کالس1دارو

زبان

زبان

پیش1و /2کالس1

زبان عمومی
زبان

دسته  /1کالس 1

تخصصی /1کالس1دارو

تاریخ اسالم
زبان

دسته 2پسران  /کالس2

پیش1و /2کالس  1دارو

زبان

پیش /2کالس2

زبان عمومی

دسته  /2کالس1دارو

تعطیل رسمی

آزمون زبان پیش دانشگاهی  /0ساعت03:00
آزمون زبان عمومی /ساعت00:00
آزمون زبان پیش دانشگاهی  /2ساعت00:00
بلوک عملی دختران

بلوک عملی پسران

پوست با مو ،پوست بی مو و

پوست و ضمائم آن

جنین شناسی

دکتر تک زارع  /کالس 1

TBL

پوست با مو ،پوست بی مو و

دکتر عمیدی /کالس 1

غده پستان و

غده پستان و

غضروف و استخوان ،مفصل

غضروف و استخوان ،مفصل

دکتر مینایی /دکتر تک زارع

دکتر مینایی /دکتر تک زارع

آزمون
بافت ،تکوین و عملکرد

منابع یادگیری
بلوک مولکول و سلول
الف) منبع اصلی یادگیری
 کتاب بیوشیمی هارپر3منبع بیوشیمی در بلوک سلول و مولکول
 کتاب بیوشیمی لیپینکات3منبع بیوشیمی برای مبحث اسیدهای نوکلئیک و بیولوژی مولکولی
Murray R. et al. Harpers Illustrated Biochemistry. McGraw-Hill Medical 2003; 26th edition
Junqueira's Basic Histology. McGraw-Hill Medical 2010; 12th edition, chapters 1, 2, 3
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Saunders 2011, 12th edition, chapters 4 & 5

ب) کتاب برای یادگیری بیشتر
Cohen B.J. Medical terminology: an illustrated guide. Walter Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins 2008. 5th edition
Devlin T.M. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation. John Wiley & Sons 2010; 7th edition
Murray R. et al. Harpers Illustrated Biochemistry. McGraw-Hill Medical 2009; 28th edition
Ganong's Review of Medical Physiology. McGraw-Hill Medical 2009; 23rd edition

بلوک بافت تکوین و عملکرد
الف) منبع اصلی یادگیری
Junqueira's Basic Histology. McGraw-Hill Medical 2010; 12th edition; chapters 4-10 and 12-13 and 18
Langman's Medical Embryology. Lippincott Williams & Wilkins 2012, 12th edition; chapters 2-9, pages 10-129
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Saunders 2011, 12th edition, chapters 6, 7, 8

ب) کتاب برای یادگیری بیشتر
Ganong's Review of Medical Physiology. McGraw-Hill Medical 2009; 23rd edition

 آموزشی برای یادگیری بیشترCD ج) سایت و
http://www.visiblebody.com
http://bodybrowser.googlelabs.com/
http://www.embryology.ch/indexen.html
 توضیحات جنین شناسی در ماژولهای مختلف بوده که، (سوییس) استBern  وLausanne ،Fribourg از مشخصات این سایت که متعلق به دانشگاه های
.اهداف هر جلسه توضیح داده شده است و بخش آزمون جهت ارزیابی شخصی دارد

http://embryology.med.unsw.edu.au
. (استرالیا) بوده و حاوی آخرین اطالعات و تحقیقات و لینک کلی های آموزشی جنینشناسی میباشدNew South Wales این سایت متعلق به دانشگاه
http://www.indiana.edu/~anat550/embryo_main
http://www.uic.edu/com/surgery/embryo/animation.htm

آناتومی اندام
الف) منبع اصلی یادگیری
Drake R.L. Gray’s Anatomy for Students. Churchill Livingstone 2010; 2nd edition
 Chapter 1, pages 4-53
 Chapter 7, pages 650-791
 Chapter 6, pages 512-647

ب) منبع برای مطالعه بیشتر
Snell R.S. Clinical Anatomy by Systems. Lippincott Williams & Wilkins 2006

روانشناسی
منبع اصلی یادگیری
 ویراست شانزدهم، زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد

