
 اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با همکاری آموزش کل ترم تابستانی برگزار می نماید :

 و داروسازی دروس تخصصی پزشکی

 تعداد واحد  گروه هدف نام درس ردیف

 واحدنظری2 دانشجویان پزشکی ژنتیک پزشکی 1

 نظری ساعت22 دانشجویان پزشکی اصول خدمات سالمت 2

 نظری ساعت34 دانشجویان پزشکی اپیدمیولوژیاصول  3

 نظری ساعت34 دانشجویان پزشکی اصول جمعیت شناسی و سالمت خانواده 4

 واحدنظری2 دانشجویان پزشکی هاصول کلی تغذی 5

 واحدنظری2 دانشجویان پزشکی روانشناسی سالمت 6

 واحدنظری3 دانشجویان پزشکی 1زبان تخصصی  7

 واحدنظری3 دانشجویان پزشکی 2زبان تخصصی  8

 ساعت نظری11 دانشجویان پزشکی فیزیولوژی سلول 9

 ساعت نظری 8 دانشجویان پزشکی فیزیولوژی قلب 10

 ساعت نظری 19 دانشجویان پزشکی فیزیولوژی گردش خون 11

 ساعت نظری 5 دانشجویان پزشکی فیزیولوژی خون 12

 ساعت نظری 17 پزشکیدانشجویان  فارماکولوژی پزشکی عمومی 13

 ساعت نظری 28 دانشجویان پزشکی انگل شناسی 14

 ساعت نظری 15 دانشجویان پزشکی قارچ شناس  15

 واحد 1 پرستاریدانشجویان  انگل شناسی 16

 واحد 1 دانشجویان مامایی انگل شناسی و قارچ شناسی 17

 ساعت نظری 30 دانشجویان پزشکی فیزیک پزشکی 18

 ساعت نظری 17 دانشجویان پزشکی شناسی بالینیایمنی  19

 ساعت نظری 30 دانشجویان پزشکی پزشکی ایمنی شناسی 20

 ساعت نظری 25 دانشجویان پزشکی علوم تشریح سیستم عصبی 21

 ساعت نظری 8 دانشجویان پزشکی تنفس علوم تشریح دستگاه 22

 ساعت نظری 17 دانشجویان پزشکی علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 23

 ساعت نظری 26 دانشجویان پزشکی علوم تشریح دستگاه گوارش 24

 ساعت نظری 14 دانشجویان پزشکی علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی 25

 ساعت نظری 4 دانشجویان پزشکی علوم تشریح غدد درون ریز 26

 ساعت نظری 14 دانشجویان پزشکی علوم تشریح دستگاه حواس ویژه 27

 ساعت نظری 20 دانشجویان پزشکی علوم تشریح سر و گردن 28

 ساعت نظری 30 دانشجویان پزشکی عضالنی-علوم تشریح اسکلتی 29

 ساعت نظری 38 دانشجویان پزشکی مقدمات علوم تشریح 30

 / تئوری 09 دانشجویان پزشکی 1پزشکی پایه باکتری شناسی 31



 واحد 52/1 دانشجویان پزشکی باکتری شناسی پزشکی 32

 واحد 2 دانشجویان دندانپزشکی  1بیوشیمی  33

 واحد 2 دانشجویان دندانپزشکی 2بیوشیمی  34

 واحد 73/1 دانشجویان پزشکی بیوشیمی دیسیپلین 35

 واحد 32/2 دانشجویان پزشکی بیوشیمی مولکولی 35

 واحد 7/0 دانشجویان پزشکی بیوشیمی هورمون 37

 واحد 23/0 دانشجویان پزشکی بیوشیمی کلیه 38

 واحد 1 دانشجویان پزشکی ویروس شناسی 39

 واحد 2 بالینی دانشجویان پزشکی اخالق پزشکی  40

 واحد 2 بالینی دانشجویان پزشکی پزشکی قانونی و مسمومیتها 41

 واحد 2 بالینی دانشجویان پزشکی آمار 42

 واحد 52/0 دانشجویان پزشکی کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی )پاتولوژی( 43

 واحد  58/0 دانشجویان پزشکی پاتولوژی آماس ، ترمیم بافتی و اختالالت همودینامیک )پاتولوژی( 44

 واحد  47/0 دانشجویان پزشکی پاتولوژی اختالالت سیستم ایمنی بدن انسان )پاتولوژی( 45

 واحد 58/0 دانشجویان پزشکی پاتولوژی نئوپالزی )پاتولوژی( 46

 واحد 47/0 دانشجویان پزشکی پاتولوژی اختالالت ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی )پاتولوژی( 47

 واحد 35/0 دانشجویان پزشکی پاتولوژی بیماریهای محیطی تغذیه ای و عفونی )پاتولوژی( 48

 

 دروس تخصصی دارو سازی

 تعداد واحد  گروه هدف نام درس ردیف

 3 دانشجویان داروسازی 1شیمی آلی  1

 3 دانشجویان داروسازی 1فارماکولوژی  2

 3 دانشجویان داروسازی 1شیمی دارویی  3

 3 دانشجویان داروسازی 2دارو درمان  4

 3 دانشجویان داروسازی 3دارو درمان  5

 2 دانشجویان داروسازی فرآورده های بیولوژیک 6

 3 دانشجویان داروسازی دارویی بیوتکنولوژی 7

 

  

  



 وس عمومیدر                                 

 تعداد واحد  گروه هدف نام درس ردیف

 2 سایر دانشجویان  1اندیشه اسالمی  1

 2 سایر دانشجویان  2اندیشه اسالمی  2

 2 سایر دانشجویان  تاریخ تمدن اسالم 3

 2 سایر دانشجویان  متون اسالمی 4

 2 سایر دانشجویان  آیین زندگی  5

 3 سایر دانشجویان  ادبیات فارسی 6

 3 سایر دانشجویان  زبان عمومی  7

 2 سایر دانشجویان  تفسیر موضوعی قرآن 8

 2 سایر دانشجویان  فرهنگ و تمدن اسالمی 9

 2 سایر دانشجویان  انقالب اسالمی  10

 2 سایر دانشجویان  جمعیت و تنظیم خانواده  11

 1 سایر دانشجویان  1بدنی  تربیت 12

 1 سایر دانشجویان  2تربیت بدنی  13

 


