
 

و بعد ) رشته پزشکی عمومی(  1401علوم پایه ورودیهای دروس   

 ترم اول  ترم دوم

 کد درس  نام درس تعداد واحد  پیشنیاز  کد درس  نام درس تعداد واحد  پیشنیاز 

5/1 مقدمات علوم تشریح  104151096 علوم   تشریح دستگاه قلب  و عروق    5/2  151096101 مقدمات علوم تشریح  

5/0   2و  1فیزیولوژی سلول  112151096 فیزیولوژی قلب   نیاز فیزیولوژی خون هم    6/0 ( 1فیزیولوژی سلولی)   151096111 

2/1   2و  1فیزیولوژی سلول  115151096 فیزیولوژی گردش خون     15/1 ( 1بیوشیمی مولکول سلول)   151096120 

2و  1سلول -بیوشیمی مولکول  75/0 1بیوشیمی دیسیپلین   121151096   2/0 ( 2فیزیولوژی سلولی)   1510961111 

7/0   2و  1فیزیولوژی سلول  113151096 فیزیولوژی تنفس   15/1 هم نیاز فیزیولوژی خون   ( 2بیوشیمی مولکول سلول)   1510961201 

7/0 مقدمات علوم تشریح  105151096 علوم تشریح دستگاه تنفس   2و  1هم نیاز با فیزیولوژی سلول    4/0  151096117 فیزیولوژی خون  

2و  1سلول -بیوشیمی مولکول  57/0 2بیوشیمی دیسیپلین   211151096  1000111 زبان عمومی  3  

7/0   2و  1فیزیولوژی سلول  116151096 فیزیولوژی گوارش    1000110 فارسی  3  

106151096 علوم تشریح دستگاه گوارش  2 مقدمات علوم تشریح  (1اندیشه اسالمی ) 2    1000101 

2و  1بیوشیمی مولکول سلول   56/0 3دیسیپلینبیوشیمی    212151096 ( 1تربیت بدنی ) 1    10000104 

سلول و  بیوشیمی مولکول 125151096 اصول کلی تغذیه 2   151096126 فیزیک پزشکی  2  

131151096 ایمنی شناسی پزشکی  2   1000117 ایمنی ترافیک 1 اختیاری 

( 1تربیت بدنی ) 2تربیت بدنی  1   11010000  1000108 دفاع مقدس  2 اختیاری 

     1000102   2 اندیشه اسالمی 2 

     1000106 تفسیر موضوعی قرآن  2 

 5/1      151096133 اصول خدمات سالمت  

5/19جمع واحد  ( واحد اجباری فقط 17)   20جمع واحد    

 ترم سوم ترم چهارم

 کد درس  نام درس تعداد واحد  پیشنیاز  کددرس  نام درس تعداد واحد  پیش نیاز

7/1 مقدمات علوم تشریح  103151096 علوم تشریح سر و گردن    تشریح مقدمات علوم    1/1 110151096 علوم تشریح دستگاه اداراری تناسلی    

9/1 مقدمات علوم تشریح  108151096 علوم تشریح سیستم اعصاب  8/0   2و  1فیزیولوژی سلول   119151096 فیزیولوژی کلیه    

9/0 مقدمات علوم تشریح  109151096 علوم تشریح حواس ویژه   و   2و1بیوشیمی مولکول سلول  
 دیسپلین ها

2/0 123151096 بیوشیمی کلیه   

5/1   2و  1فیزیولوژی سلول  114151096 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه   134151096 اصول اپیدمیولوژی 2    

1زبان تخصصی  2زبان تخصصی  3   146151096   5/0 141151096 1 آداب پزشکی   

128151096 انگل شناسی 2    5/0 2آداب پزشکی    142151096  

129151096 قارچ شناسی پزشکی  1  127151096 باکتری شناسی 3    

مدیریت خطر  اصول و مبانی   اپیدمیولوژی/ اصول خدمات سالمت 
 حوادث و بالیا 

 1000103 اخالق اسالمی  2  1000155

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و   2 
 ایران

1زبان تخصصی  3 زبان عمومی  1000107  151096145 

4/2 علوم تشریح  1000104 انقالب اسالمی 2   151096102 علوم تشریح اسکلتی و عضالنی  

 5/0 3آداب پزشکی    1000105 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 2  151096143 

 5/0 4آداب پزشکی    151096140 روانشناسی سالمت 2  151096144 

19واحد جمع  5/19جمع واحد    

 ترم پنجم 

 کد درس  نام درس تعداد واحد  پیشنیاز  کددرس  نام درس تعداد واحد  پیش نیاز

4/0 مقدمات علوم تشریح  107151096 علوم تشرح غدد درون ریز   5/0 مقدمات علوم تشریح   147151096 کلیات پاتولوژی و اسیب سلولی   

2و1فیزیولوژی   3/1 تولید مثل فیزیولوژی غدد و    118151096 6/0 هم نیاز با کلیات پاتولوژی   ترمیم بافتی و اختالالت  ، پاتولوژی آماس   148151096  

و   2و  1بیوشیمی مولکول سلول 
 دیسپلین ها

7/0 122151096 بیوشیمی هورمون ها   5/0 هم نیاز با پاتولوژی آماس   149151096 پاتولوژی اختالالت سیستم ایمنی بدن انسان    

130151096 ویروس شناسی پزشکی 1  6/0 هم نیاز با پاتولوژی آماس   150151096 پاتولوژی نئو پالزی    

164151096 اصول پایه فارماکولوژی 1  5/0 هم نیاز با پاتولوژی آماس   پاتولوژی اختالالت ژنتیک و بیماریهای دوره   
 کودکی 

151151096  

مولکول فیزیولوژی  -بیوشیمی سلول
 سلول

پزشکیژنتیک  2  124151096 4/0 هم نیاز با پاتولوژی آماس   152151096 پاتولوژی بیماریهای محیطی تغذیه ایی   

نیاز با پاتولوژی عمومی  هم 1000109 دانش خانواده  جمعیت  2  153151096 پاتولوژی عملی  1   

 151096256 مهارت های زندگی  2  151096267 کمک های اولیه 2 

5/16 جمع واحد   


