
  برنامه دروس ترم اول دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي

  بازنگري شده

تعداد   نام درس

واحد 

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

گروه ارائه   نوع واحد

  دهنده

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  1  3  آناتومي تنه  – 1

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  1  بافت شناسي عمومي – 2

  گروه زبان  رانيجب  -  2  زبان تخصصي – 3

  -  جبراني  5/0  5/0  كامپيوتر و اطالع رساني– 4

ــات   – 5 ــا حيوانــ ــار بــ كــ

  آزمايشگاهي

  علوم تشريحي  اختصاصي اختياري  1  -

  واحد 5/9  جمع واحدها 

  

  

  

  

  برنامه دروس ترم دوم دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي

  

تعداد   نام درس

واحد 

  نظري

تعداد 

واحد 

  عملي

ارائه گروه   نوع واحد

  دهنده

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  5/1  آناتومي اندام   –ا 

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  2  بافت شناسي تخصصي – 2

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  2  --  تكنيك هاي بافت شناسي  – 3

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  -  2  بيولوژي سلولي -4

  1 كارآموزي -5

  )سي عملي بافت شنا( 

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  1  -

  واحد 5/9  جمع واحدها

  

  



  برنامه دروس ترم سوم دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي 

  

تعداد   نام درس

واحد 

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  5/1  آناتومي سرو گردن    -ا 

ــين ش – 2 ــي جنــ ناســ

  عمومي 

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  1

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  5/1   نورو آناتومي – 3

   2 كارآموزي– 4

  )آناتومي عملي ( 

  علوم تشريحي   اختصاصي اجباري    1  -

  آمار  اختصاصي اختياري   1  1   آمار و روش تحقيق – 5

  واحد  5/8  جمع واحدها

  

  

  چهارم  دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي برنامه دروس ترم

  

تعداد   نام درس

واحد 

  نظري

تعداد 

واحد 

  عملي

گروه ارائه   نوع واحد

  دهنده

  علوم تشريحي  اختصاصي اجباري  5/0  2جنين شناسي تخصصي                                   -1

  علوم تشريحي   اختصاصي اختياري  1  -  سمينار -2

  علوم تشريحي   واحد 6  پايان نامه  - 3

  واحد   5/9  جمع واحدها 

  

  برنامه دروس ترم پنجم دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي

  

تعداد واحد   نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

  علوم تشريحي   واحد 6  پايان نامه 

  واحد   6  جمع واحد ها 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م اول دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحيبرنامه دروس تر

  

تعداد واحد   نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

ــي   1  3  آناتومي تنه  – 1 اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

بافـــت شناســـي   – 2

  عمومي

ــي   5/0  1 اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

  گروه زبان  جبراني  --  2  زبان تخصصي – 3

هــــاي  سيســــتم – 4

  اطالع رساني پزشكي

  -------  جبراني  --  1

  واحد 5/8  جمع واحدها 



  

  

  

  برنامه دروس ترم دوم دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي

  

تعداد واحد   نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

ــي   5/0  5/1  آناتومي اندام   –ا  اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ســـي بافـــت شنا – 2

  تخصصي

ــي   5/0  2 اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

تكنيك هاي بافـت   – 3

  شناسي 

ــي   2  -- اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

  --  پيش نياز  5/0  5/0  كامپيوتر – 4

  واحد 5/7  جمع واحدها

  

  

  

  

  

  برنامه دروس ترم سوم  دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي

تعداد واحد   نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  ع واحدنو

  آناتومي  -ا 

  سرو گردن   

ــي   5/0  5/1 اختصاصـــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   – 2 ــين شناسـ جنـ

  عمومي 

ــي   5/0  1 اختصاصـــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   -  2  بيولوژي سلولي  – 3 اختصاصـــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   1  -   1كارآموزي   – 4 اختصاصـــــ

  اجباري  

  گروه علوم تشريحي -



ــي   -  2-  آمار و روش تحقيق  – 5 اختصاصـــــ

  اختياري 

  گروه آمار 

  واحد 5/8  جمع واحدها

  

  برنامه دروس ترم چهارم  دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي

تعداد واحد   نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

ــز و   –ا  ــريح مغـ تشـ

  اعصاب   

ــي   5/0  5/1 اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

جنـــين شناســـي  -2

تخصصي                                  

ــي   5/0  2 اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   1    سمينار  – 3 اختصاصــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   1  -   2كارآموزي – 4 اختصاصــــ

  اختياري 

  گرو علوم تشريحي 

  واحد   5/6  جمع واحدها 

  

  تشريحيبرنامه دروس ترم پنجم دوره كارشناسي ارشد علوم 

تعداد واحد   نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

  علوم تشريحي       واحد 6  پايان نامه 

  واحد   6  جمع واحد ها 

 

 

  

  دروس ترم اول دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحيبرنامه 

  

 تعداد واحد  نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

ــي   1  3  آناتومي تنه  – 1 اختصاصــــ

  باريجا

  علوم تشريحي

ــي   5/0  1بافـــت شناســـي   – 2   علوم تشريحياختصاصــــ



  بارياج  عمومي

  زبانگروه   جبراني  --  2  زبان تخصصي – 3

سيســــتم هــــاي  – 4

  اطالع رساني پزشكي

  -------  جبراني  --  1

  واحد 5/8  جمع واحدها 

  

  

  

  علوم تشريحي دروس ترم دوم دوره كارشناسي ارشدبرنامه 

  

 تعداد واحد  نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

ــي   5/0  5/1   اندام آناتومي  –ا  اختصاصــــ

  باريجا

  علوم تشريحي

بافـــت شناســـي   – 2

  تخصصي

ــي   5/0  2 اختصاصــــ

  بارياج

  علوم تشريحي

تكنيك هاي بافـت   – 3

  شناسي 

ــي   2  -- اختصاصــــ

  بارياج

  علوم تشريحي

  --  پيش نياز  5/0  5/0  امپيوترك – 4

  واحد 5/7  جمع واحدها

  

  

  

  

  

  وره كارشناسي ارشد علوم تشريحيبرنامه دروس ترم سوم  د

 تعداد واحد  نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

  آناتومي  -ا 

  سرو گردن   

ــي   5/0  5/1 اختصاصـــــ

  بارياج

  علوم تشريحي

ــي   – 2 ــين شناسـ ــي   5/0  1جنـ   علوم تشريحياختصاصـــــ



  بارياج  عمومي 

ــي   -  2  بيولوژي سلولي  – 3 اختصاصـــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   1  -   1كارآموزي   – 4 اختصاصـــــ

   اجباري 

  علوم تشريحي گروه -

ــي   -  2-  آمار و روش تحقيق  – 5 اختصاصـــــ

  اختياري 

   گروه آمار

  واحد 5/8  جمع واحدها

  

  سي ارشد علوم تشريحيدروس ترم چهارم  دوره كارشنابرنامه 

 تعداد واحد  نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

ــز و   –ا  ــريح مغـ تشـ

  اعصاب   

ــي   5/0  5/1 اختصاصــــ

  باريجا

  علوم تشريحي

جنـــين شناســـي  -2

                                تخصصي 

ــي   5/0  2 اختصاصــــ

  بارياج

  علوم تشريحي

ــي اختصا  1    سمينار  – 3 صــــ

  اجباري

  علوم تشريحي

ــي   1  -   2كارآموزي – 4 اختصاصــــ

  اختياري 

  گرو علوم تشريحي 

  واحد   5/6  جمع واحدها 

  

  دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحيپنجم دروس ترم برنامه 

 تعداد واحد  نام درس

  نظري

تعداد واحد 

  عملي

  گروه ارائه دهنده  نوع واحد

  علوم تشريحي       دحوا 6  پايان نامه 

  واحد   6  جمع واحد ها 

 

 


