
 

 89-89نیمسال اول   مقطع علوم پایه در ترم اول  برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

 ایام هفته

------- 

 عملی بیوشیمی سلول و ملکول

دکتر رحیمی، دکتر نعمانی، دکتر حق نظری، دکتر  :مدرس 

  ویسی رایگان
 جدید 1کالس شماره ی سلول فیزیولوژ

 دکتر مرادپور  :مدرس 

 جدید 2کالس شماره  (خواهران) 1اندیشه اسالمی 

 خانم دکتر کهریزی :مدرس 

 شنبه

 شهید نوروزنژاد کالس  (برادران) 1اندیشه اسالمی 

 آقای دکتر کرمی :مدرس 
 عملی مقدمات علوم تشریح

 خانم دکتر فرامرزی :مدرس 

------- 

 عملی بیوشیمی سلول و ملکول

دکتر رحیمی، دکتر نعمانی، دکتر حق نظری، دکتر  :مدرس 

  ویسی رایگان

  مقدمات علوم تشریح 

 جدید  1کالس شماره 

(03/12-12/13) 

 خانم دکتر فرامرزی :مدرس 

 جدید 1کالس شماره ملکول  –بیوشیمی سلول 
دکتر رحیمی، دکتر نعمانی، دکتر حق نظری، : مدرس 

  دکتر ویسی رایگان

 یکشنبه

 عملی مقدمات علوم تشریح

 خانم دکتر فرامرزی :مدرس 

------- 

 عملی بیوشیمی سلول و ملکول

دکتر رحیمی، دکتر نعمانی، دکتر حق نظری، دکتر  :مدرس 

  ویسی رایگان

  روانشناسی سالمت

 جدید  1کالس شماره 

 آقایان دکتر پرویزی فرد،  :مدرس   

، دکتر صادقی، دکتر دکتر فروغی

 جابرقادری، دکتر محمدیان

 جدید 1کالس شماره  1آداب پزشکی 

    یک هفته در میان
    

 دوشنبه

 علوم تشریحعملی مقدمات 

 خانم دکتر فرامرزی :مدرس 

 ادبیات فارسی 

03/11- 03/11   

 کالس یک ساختمان جدید

 عملی بیوشیمی سلول و ملکول

دکتر رحیمی، دکتر نعمانی، دکتر حق نظری، دکتر  :مدرس 

  ویسی رایگان

 (11/13-11/10)زبان عمومی 

       جدید  1کالس شماره 

 آقای دکتر مهربان :مدرس  

 جدید 6کالس شماره  (خواهران) 1اندیشه اسالمی 

 خانم دکتر شکربیگی :مدرس 
 سه شنبه

 عملی مقدمات علوم تشریح

 خانم دکتر فرامرزی :مدرس 

 جدید 1کالس شماره  (برادران) 1اندیشه اسالمی 

 آقای دکتر کرمی :مدرس 

------- 

 عملی بیوشیمی سلول و ملکول

دکتر رحیمی، دکتر نعمانی، دکتر حق نظری، دکتر  :مدرس 

  ویسی رایگان

 اصول خدمات سالمت 

 جدید 1کالس شماره 

 دکتر علی عزیزی :مدرس    

 جدید 1کالس شماره اصول کلی تغذیه 
 آقایان دکتر عبداله زاد، دکتر نچواک، دکتر پاسدار: مدرس 

 چهارشنبه

 خانم دکتر فرامرزی :مدرس  عملی مقدمات علوم تشریح
 

 



 89-89مقطع علوم پایه در نیمسال اول ترم سوم برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

  ایام هفته

  (خواهران) 1کالس شماره دانش خانواده و جمعبت دکتر رشیدی :مدرس  عملی علوم تشریح
  دکتر شکربیگی :مدرس 

کالس  علوم تشریح سر و گردن و حواس ویژه
 دکتر رشیدی :مدرس  A   گروه  4شماره

 جدید 4کالس شماره    Aویروس شناسی گروه 
 دکتر بابایی :مدرس    یک هفته در میان

 شنبه

دکتر گرگین کرجی، : مدرس  شناسی  عملی ایمنی
دکتر هانیه تارخیان، دکتر ، دکترساالری، دکتر تقدسی

 رضایی منش
  طبقه پایین 2کالس شماره دانش خانواده و جمعبت

 دکتر صادقی :مدرس (برادران)
  قدیم 0 کالس شماره دانش خانواده و جمعبت

 جدید 4کالس شماره    Bویروس شناسی گروه  دکتر شکربیگی :مدرس  (خواهران)
دکتر شکیبایی،  :مدرس  :مدرس  عملی فیزیولوژی دکتر بابایی :مدرس    (یک هفته در میان)

  دجدی 2کالس شماره  دانش خانواده و جمعبت عملی فیزیولوژی / عملی ایمنی/ عملی علوم تشریح دکتر نجفی،  دکتر مرادپور
 دکتر صادقی :مدرس  (برادران)

 رشیدیدکتر  :مدرس  عملی علوم تشریح

 عملی فیزیولوژی/ عملی ایمنی/ عملی علوم تشریح

  B  گروه  2زبان تخصصی 
 دکتر مهربان :مدرس (11/10-11/13)

 جدید  4کالس شماره    Bباکتری شناسی گروه 
دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا، دکتر  :مدرس    

 مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و خانم دکتر مرادی
 یکشنبه

گرگین کرجی، دکترساالری، دکتر : مدرس  عملی ایمنی
 Aگروه کلیه ،فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه  ، دکتر هانیه تارخیان، دکتر رضایی منشدکتر تقدسی

  طبقه باال  4کالس شماره 
 دکتر شکیبایی، دکتر نجفی،  دکتر مرادپور: مدرس 

 کالس دکتر نورزنژاد   Aایمنی شناسی گروه 
، دکتر گرگین کرجیی، دکترسیاالری، دکتیر تقدسیی     :مدرس     

 دکتر هانیه تارخیان، دکتر رضایی منش
دکتر شکیبایی،  :مدرس  :مدرس  عملی فیزیولوژی

 دکتر نجفی،  دکتر مرادپور

 دکتر رشیدی :مدرس  عملی علوم تشریح
 جدید 4کالس شماره  Aگروه  0آداب پزشکی 
 (یک هفته در میان)

     

 Bعلوم تشریح اعصاب گروه 
 جدید 4کالس شماره    

 دکتر جلیلی :مدرس     

  جدید 4کالس شماره    Aعلوم تشریح اعصاب گروه 
 دکتر جلیلی :مدرس   

 دوشنبه
دکتر گرگین کرجی، : مدرس  شناسی عملی ایمنی

، دکتر هانیه تارخیان، دکتر دکترساالری، دکتر تقدسی
 رضایی منش

   Bکلیات پاتولوژی و آسیب سلولی گروه 
 (جلسه اول ترم 1)قدیم   0کالس شماره 
 جدید 4کالس شماره   Bگروه  0آداب پزشکی  دکتر ایزدی، دکتر جوادی راد :مدرس  

 (یک هفته در میان)
     

  A  گروه  2زبان تخصصی 
(11/10-11/13) 

 دکتر مهربان :مدرس 
دکترعبیری، دکتر  :مدرس  عملی باکتری شناسی

الوندی، دکتر اکیا، دکتر مهاجری، دکتر قمری، 
 دکتر نعمانپور و خانم دکتر مرادی

   Bبیوشیمی کلیه   گروه 
دکتر  :مدرس   (از ششمین جلسه)قدیم   0کالس شماره 

 نعمانی

 دکتر رشیدی :مدرس    عملی علوم تشریح

 قدیم 0کالس شماره    Aباکتری شناسی گروه  دکتر رشیدی :مدرس  عملی علوم تشریح
دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر  :مدرس       

اکیا، دکتر مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور 
 و خانم دکتر مرادی

 Bفیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه و کلیه گروه 
دکتر شکیبایی، دکتر  :مدرس   جدید  4کالس شماره 

 نجفی،  دکتر مرادپور

 شنبهسه 

دکتر گرگین کرجی، : مدرس  عملی ایمنی شناسی
، دکتر هانیه تارخیان، دکتر دکترساالری، دکتر تقدسی

   Aکلیات پاتولوژی و آسیب سلولی گروه  رضایی منش
گروه  : مدرس  (جلسه اول ترم 1)  قدبم   0کالس شماره 

دکتر گرگین کرجی، : مدرس    شناسی عملی ایمنی پاتولوژی
، دکتر هانیه تارخیان، دکتر دکترساالری، دکتر تقدسی

 رضایی منش

دکتر شکیبایی،  :مدرس  :مدرس  عملی فیزیولوژی
 ایمنی شناسی دکتر نجفی،  دکتر مرادپور

 قدیم 4کالس شماره  
دکتر گرگین کرجی، دکترساالری، دکتر : مدرس 
 ، دکتر هانیه تارخیان، دکتر رضایی منشتقدسی

دکترعبیری، دکتر  :مدرس  باکتری شناسیعملی 
الوندی، دکتر اکیا، دکتر مهاجری، دکتر قمری، دکتر 

 نعمانپور و خانم دکتر مرادی

   Aبیوشیمی کلیه   گروه 
 (از ششمین جلسه)قدیم   0کالس شماره 
 دکتر نعمانی :مدرس  

 دکتر رشیدی :مدرس  عملی علوم تشریح
 علوم تشریح سر و گردن و حواس ویژه  دکتر رشیدی :مدرس  عملی علوم تشریح

 دکتر رشیدی :مدرس  Bگروه 

 جدید  4کالس شماره    Bباکتری شناسی گروه 
دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا، دکتر  :مدرس 

 مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و خانم دکتر مرادی

 چهارشنبه

دکترساالری،  دکتر گرگین کرجی،: مدرس   عملی ایمنی
دکتر گرگین کرجی، : مدرس    شناسی  عملی ایمنی ، دکتر هانیه تارخیان، دکتر رضایی منشدکتر تقدسی

، دکتر هانیه تارخیان، دکتر دکترساالری، دکتر تقدسی
 رضایی منش

دکتر  :مدرس  :مدرس         عملی فیزیولوژی
 شکیبایی، دکتر نجفی،  دکتر مرادپور

  Aباکتری شناسی گروه 
دکترعبیری،  :مدرس   قدیم  0کالس شماره 

دکتر الوندی، دکتر اکیا، دکتر مهاجری، دکتر 
 قمری، دکتر نعمانپور و خانم دکتر مرادی

 عملی فیزیولوژی/ عملی ایمنی/ عملی علوم تشریح
 :      A  گروه  

دکترعبیری، دکتر  :مدرس  عملی باکترس شناسی
الوندی، دکتر اکیا، دکتر مهاجری، دکتر قمری، 

 دکتر نعمانپور و خانم دکتر مرادی

دکترعبیری، دکتر  :مدرس عملی باکتری شناسی 
الوندی، دکتر اکیا، دکتر مهاجری، دکتر قمری، دکتر 

 نعمانپور و خانم دکتر مرادی



 89-89پنجم  مقطع علوم پایه در نیمسال اول برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی ترم  

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

  ایام هفته

 عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی
 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 

 عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی
دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر    :مدرس 

 میکائیلی

 B گروه   پاتولوژی عمومی
     2ه کالس شمار

دکتر  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 
 ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد رئیسی، 

  A  گروه  پاتولوژی عمومی
    قدیم 2ه شمار کالس

 دکتر رئیسی،  رمضانی، دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر: مدرس   
 شنبه ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد

  1 شماره کالس A  گروه  اانگل شناسی و قارچ شناسی
 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 

 B    گروه  اانگل شناسی و قارچ شناسی
دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر  :مدرس    1 شماره کالس 

 میکائیلی

 عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی
 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 

 عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی
 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 

  A  گروه   پاتولوژی عمومی
دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر : مدرس   شماره   کالس 

، دکتر دکتر جوادی راد، دکترمعتمد دکتر رئیسی،  رمضانی،
 دانایی

 2ه شمار کالس B    گروه  پاتولوژی عمومی
 دکتر رئیسی،  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 

 ، دکتر دانایی دکتر جوادی راد، دکترمعتمد
 یکشنبه

  1 شماره کالس B  گروه  اانگل شناسی و قارچ شناسی
 حمزوی، دکتر میکائیلیدکتر نظری، دکتر : مدرس 

  A  گروه  اانگل شناسی و قارچ شناسی
دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر : مدرس    1 شماره کالس

 میکائیلی
  A  گروه   عملی پاتولوژی عمومی

دکتر  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 
 Aفارسی عمومی گروه  ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد رئیسی، 

03/11 – 03/12 
 کالس دکتر صاحب جمعی

  B  گروه   عملی پاتولوژی عمومی
دکتر  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس       

 ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد رئیسی، 

 A  گروه عملی پاتولوژی عمومی  
 دکتر رئیسی،  رمضانی،دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر : مدرس   

 ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد

 دوشنبه
 کالس (خواهران) تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

 خانم ملکی پور :مدرس      2ه شمار
 A  عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی گروه 

 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 
 کالسبرادران  اسالم و ایرانتاریخ فرهنگ و تمدن 

 آقای صبوری :مدرس      1 شماره

دکتر : مدرس  B گروه  عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی
 نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی

  2شماره کالس B  گروه  2بهداشت 
 دکتر علی عزیزی:  مدرس  

------- 

 Bفارسی عمومی گروه 
03/11 – 03/12 

 صاحب جمعیکالس دکتر 

  2 کالس شماره A  گروه  ژنتیک
 دکتر علی بخشی:  مدرس 

 (خواهران)تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 
 خانم دکتر کهریزی :مدرس  جدید   2ره شما کالس    

 سه شنبه

 ( برادران)تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 
 B  گروه   پاتولوژی عمومیعملی  آقای صبوری :مدرس   1ه شمار کالس

دکتر  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس     
 قدیم 2کالس شماره  B  گروه  ژنتیک ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد رئیسی، 

 B  گروه  عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی دکتر علی بخشی:  مدرس 
 حمزوی، دکتر میکائیلیدکتر نظری، دکتر : مدرس  

 پاتولوژی عمومیعملی 
دکتر  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 
 ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد رئیسی، 

   عملی پاتولوژی عمومی
 دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 

، دکتر دکتر جوادی راد، دکترمعتمد دکتر رئیسی، 
 دانایی

   عملی پاتولوژی عمومی
دکتر  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 
 ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد رئیسی، 

  A  گروه   عملی پاتولوژی عمومی
 دکتر رئیسی،  دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی،: مدرس 

 چهارشنبه ، دکتر داناییدکتر جوادی راد، دکترمعتمد
 عملی اانگل شناسی و قارچ شناسی

 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 
   دکتر علی عزیزی :مدرس   1شماره کالسA  گروه  2بهداشت 



 89-89ترم  اول  مقطع علوم پایه نیمسال اول ( خارجی) برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی بین الملل 
 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

 ایام هفته

----- ----- 

 (واحد 4)آموزش زبان فارسی 
 ساختمان جدید 6شماره کالس

  

 شنبه

----- ----- 

 (واحد 4)آموزش زبان فارسی 

 ساختمان جدید 6شماره کالس
  

 یکشنبه

----- 

 (واحد0) اساس مولکولی حیات

 (03/10-03/16ساعت )

  ساختمان جدید 6شماره کالس

 ، دکتر سجاد امامی آل آقادکتر  مظفری: مدرس 

 (واحد 4)آموزش زبان فارسی 
 ساختمان جدید 6شماره کالس

 دوشنبه

----- 

 (واحد0)زیست شناسی ملکولی   

 (03/10-03/16ساعت )

  ساختمان جدید 6شماره کالس

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضا زاده: مدرس 

 (واحد0)عمومی زیست شناسی 

41/11-11/13  

 ساختمان قدیم 1کالس شماره  

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضا زاده: مدرس 

 سه شنبه -----

----- ----- 

 (واحد0) عمومیزیست شناسی   

41/11-11/13  

 ساختمان قدیم 1کالس شماره  

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضا زاده: مدرس 

 چهارشنبه -----

----- ----- 

 (واحد0)زبان پیش دانشگاهی 

 (11/13-11/10ساعت )

 جدید 6کالس شماره

 دکتر  مهربان: مدرس 

 پنج شنبه -----

 

 

 



 89-89ترم  دوم   مقطع علوم پایه نیمسال اول  ( خارجی) برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی بین الملل
 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

 ایام هفته

----- 
 عضالنی  –عملی علوم تشریح اسکلتی 

 دکتر قنبری، دکتر روشن خواه :مدرس 

 (واحد 4/2)عضالنی  –علوم تشریح اسکلتی 

 1شماره کالس

 دکتر قنبری، دکتر روشن خواه :مدرس 

 اصول اپیدمیولوژی 

 1شماره کالس

 دکتر علی عزیزی :مدرس 

 شنبه

----- 
 عملی بیوشیمی دیسیپلین 

 ، دکتر بهره منددکتر مظفری، دکتر اسدی :مدرس 

 (واحد 7/1)بیوشیمی دیسیپلین    

دکتر مظفری، دکتر اسدی، دکتر  :مدرس 

 رحیمی

 یکشنبه ----

----- 
 گوارش و خون -تنفس -عملی فیزیولوژی قلب

 دکتر گودینی، دکتر نجفی :مدرس 

 (واحد 4/3) فیزیولوژی خون

 1شماره کالس

 دکتر گودینی، دکتر نجفی :مدرس 

 (واحد0)  1زبان تخصصی   

 (یکهفته در میان)
 1شماره کالس

 دکتر مهربان :مدرس 

 دوشنبه

----- 
 گوارش -تنفس -قلب عملی علوم تشریح

 دکتر بختیاری، دکتر فرامرزی :مدرس 

 گوارش -تنفس -قلب علوم تشریح
 1شماره کالس

 دکتر بختیاری، دکتر فرامرزی :مدرس 

 گوارش -تنفس -فیزیولوژی قلب  
 1شماره کالس

 دکتر گودینی، دکتر نجفی :مدرس 

 سه شنبه

----- ------ 

 گوارش -تنفس -قلب علوم تشریح
 سالن موالژ

  دکتر بختیاری، دکتر فرامرزی :مدرس 

 (واحد0)  1زبان تخصصی 

 1شماره کالس

 دکتر مهربان :مدرس 

 چهارشنبه

----- ----- 

 روانشناسی سالمت

 1کالس شماره
 دکتر پرویزی فرد،  :مدرس   

دکتر فروغی، دکتر صادقی، دکتر جابرقادری، 

 دکتر محمدیان

 1آداب پزشکی 

 1شماره کالس
 دکتر ایزدی، دکتر پرویزی فرد،  :مدرس   

  

 پنج شنبه

 

 

 

 

 



 

 89-89ترم  سوم   مقطع علوم پایه نیمسال اول ( خارجی)برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی بین الملل 
 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

 ایام هفته 

----- 
  فیزیولوژیعملی 

 دکتر مرادپور ، دکتر نجفی :مدرس 

 (واحد0)  2زبان تخصصی   

 (11/13-11/10ساعت )
 1شماره کالس

 دکتر مهربان :مدرس 

 باکتری شناسی پزشکی

 پایین 0شماره  کالس
دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا،  :مدرس 

دکتر مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و 

 خانم دکتر مرادی

 شنبه

مبانی اصول کامپیوتر و روش تحقیق 

   (واحد0)
 2شماره  کالس

 03/11 -03/11ساعت 

 دکتر سیاه منصوری :مدرس 

 روانشناسی سالمت

 0کالس شماره
 دکتر پرویزی فرد،  :مدرس   

دکتر فروغی، دکتر صادقی، دکتر 

 جابرقادری، دکتر محمدیان

 ایمنی شناسی پزشکی
 0کالس شماره

دکتر گرگین کرجی، دکترساالری، دکتر : مدرس     

 ، دکتر رضایی منش، دکتر تارخیانتقدسی

 کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

 (پنج جلسه اول ترم)

   0شماره  کالس

 یکشنبه دکتر ایزدی، دکتر جوادی راد: مدرس 

 بیوشیمی کلیه

 (از ششمین جلسه ترم)

 دکتر نعمانی :مدرس   0شماره  کالس

----- 

 ایمنی شناسی پزشکیعملی 
دکتر گرگین کرجی، : مدرس     

دکترساالری، دکتر تقدسی، دکتر رضایی 

 منش، دکتر تارخیان

 باکتری شناسی پزشکی

 0شماره کالس
دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا، دکتر  :مدرس 

 مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و خانم دکتر مرادی

 علوم تشریح سر و گردن، حواس ویژه
 0شماره  کالس

 دکتر قنبری :مدرس 

 دوشنبه

 عملی باکتری شناسی پزشکی
دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا،  :مدرس 

دکتر مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و 

 خانم دکتر مرادی

 علوم تشریحعملی 
 دکتر قنبری، دکتر غالمی :مدرس 

 اعصاب، حواس ویژه و کلیهفیزیولوژی   
 0 شماره کالس

 دکتر مرادپور، دکتر نجفی :مدرس 

 علوم تشریح سیستم اعصاب
 0 شماره کالس

 دکتر غالمی :مدرس 

 سه شنبه

----- 
 عملی علوم تشریح

 دکتر قنبری، دکتر غالمی :مدرس 

 0آداب پزشکی 

 0شماره  کالس

     :مدرس 

 ویروس شناسی پزشکی

 0 شماره کالس

 دکتر بابایی: مدرس 

 چهارشنبه

 

 



 

 89-89ترم  چهارم    مقطع علوم پایه نیمسال اول  ( خارجی) برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی بین الملل
 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

 ایام هفته 

----- 

 (واحد0)زیست شناسی ملکولی 

 (03/10-03/16ساعت )

 1و  1ادغام با ترم  6شماره کالس

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضا زاده: مدرس 

 شناسیباکتری   
 2 شماره کالس

دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا، دکتر  :مدرس 

مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و خانم دکتر 

 مرادی

 2فیزیولوژی 

 2شماره  کالس

دکتر مرادپور، دکتر نجفی، دکتر  :مدرس 

 شاه ویسی

 شنبه

----- 

 (واحد0)زیست شناسی عمومی  

 (03/10-11ساعت ) 

 (اولادغام با ترم ) 6 کالس شماره

  دکتر کامران منصوری، دکتر رضازاده: مدرس 

 ایمنی شناسی

 2شماره  کالس
دکتر گرگین کرجی، دکترساالری، دکتر : مدرس     

 تقدسی، دکتر رضایی منش، دکتر تارخیان

 2فیزیولوژی 

 2شماره  کالس

دکتر مرادپور، دکتر نجفی، دکتر  :مدرس 

 شاه ویسی

 یکشنبه

----- 

  ایمنی شناسی عملی
 دکتر گرگین کرجی، دکترساالری،: مدرس     

 دکتر تقدسی، دکتر رضایی منش، دکتر تارخیان 

 عملی فیزیولوژی

 دکتر مرادپور، دکتر نجفی،  :مدرس 

 دکتر شاه ویسی

  باکتری  شناسی
 2شماره  کالس

دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا، دکتر  :مدرس 

مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و خانم دکتر 

 مرادی

 دوشنبه

------ ----- ---- 

 عملی میکروب شناسی
 0شماره  کالس

 دکترعبیری، دکتر الوندی، دکتر اکیا،  :مدرس 

 دکتر مهاجری، دکتر قمری، دکتر نعمانپور و

 خانم دکتر مرادی 

 سه شنبه

----- 

 (واحد0)زیست شناسی عمومی  

 (03/10-11ساعت ) 

 (ادغام با ترم اول) 6کالس شماره 

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضازاده: مدرس 

 ویروس شناسی

 6شماره  کالس

 دکتر بابایی: مدرس 

 ایمنی شناسی

 6شماره  کالس
دکتر گرگین کرجی، دکترساالری، : مدرس         

 رضایی منش، دکتر تارخیاندکتر تقدسی، دکتر 

 چهارشنبه

 

 



 89-89ترم  پنجم    مقطع علوم پایه نیمسال اول ( خارجی)برنامه هفتگی دروس دانشجویان رشته پزشکی بین الملل 
 

03/79 – 03/71 03/71 – 03/70 71/71-71/73 73/73-73/9 
 ساعت        

 ایام هفته 

----- 

 12-03/10ساعت  عملی پاتولوژی عمومی
دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی، دکتر جوادی راد، : مدرس 

 ، دکتر رئیسی، دکتر دانایی، دکتر رضاییدکترمعتمد

 عملی انگل شناسی و قارچ شناسی
 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 

 (واحد0)زیست شناسی ملکولی  شنبه ------

 (03/10-03/16ساعت )

 4و  1ادغام با ترم  6شماره کالس

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضا زاده: مدرس 

----- 

 (واحد0)زیست شناسی عمومی  

 (03/10-11ساعت ) 

 (ادغام با ترم اول، چهارم و پنجم) 6کالس شماره 

 دکتر رضازاده  دکتر کامران منصوری، : مدرس 

------ 

 2بهداشت 

 1شماره  کالس

 دکتر عزیزی :مدرس 

 یکشنبه

  فارسی عمومی 

03/11 – 03/11 

 جدید 1کالس 

 ژنتیک
 2کالس شماره 

 دکتر رضا علی بخشی :مدرس 

 انگل شناسی و قارچ  شناسی

 2شماره  کالس
 دکتر نظری، دکتر حمزوی، دکتر میکائیلی: مدرس 

 پاتولوژی عمومی
 ارشد  10شماره  کالس

دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی، : مدرس 

 ، دکتر رئیسی،راد، دکترمعتمددکتر جوادی 

 دکتر دانایی، دکتر رضایی 

 دوشنبه

------ ----- --- 

 پاتولوژی عمومی
 ارشد 10شماره  کالس

دکترمدنی، دکتر ایزدی، دکتر رمضانی، : مدرس 

 ، دکتر رئیسی،دکتر جوادی راد، دکترمعتمد

 دکتر دانایی، دکتر رضایی 

 سه شنبه

----- 

 (واحد0)زیست شناسی عمومی  

 (03/10-11ساعت ) 

 (ادغام با ترم اول، چهارم و پنجم) 6کالس شماره 

 دکتر کامران منصوری، دکتر رضازاده: مدرس 

------   

 شناسی انگل شناسی و قارچ 

 2شماره  کالس
 دکتر نظری، دکتر حمزوی،: مدرس 

 دکتر میکائیلی 

 چهارشنبه

 پنج شنبه ----- ----- ----- -----

 


