
 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 اٍلترم 
تعداد  ًبم درس کد درس ردیف

 ٍاحد

 پیطٌیبز گرٍُ ارائِ دٌّدُ سبعت

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

  فیسیک پسضکی 43  - 43 1 فیسیک عوَهی 111111 1

 111111ّوسهبى ثب  فیسیک پسضکی 43  43 - 1 آزهبیطگبُ فیریک عوَهی 111114 1

  علَم پبیِ 43  - 43 1 ضیوی عوَهی 111113 4

 111113ّوسهبُ ثب علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ ضیوی عوَهی 111111 3

  علَم پبیِ 81  43 43 4 زیست ضٌبسی سلَلی ٍ هلکَلی 111111 1

  علَم پبیِ 43  - 43 1 آًبتَهی ًظری 111111 8

 111111ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آًبتَهی عولی 111141 7

  ثْداضت عوَهی 43  - 43 1 ثْداضت عوَهی ٍ اپیدهیَلَشی 111148 1

  علَم پبیِ 43  43 - 1 1ترثیت ثدًی  111111 1

  علَم پبیِ 43  - 43 1 زثبى تمَیتی 111113 11

  هعبرف 43 - - 43 1 خبًَادُ ٍ جوعیت داًص  111111 11

       ٍاحد 11 جوع

 



 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 مدٍترم 
 پیطٌیبز گرٍُ ارائِ دٌّدُ سبعت تعداد ٍاحد ًبم درس کد درس ردیف

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

 111113 علَم پبیِ 11  - 11 4 ثیَضیوی عوَهی 111118 1

 111118ّوسهبى ثب علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ ثیَضیوی عوَهی 111117 1

 111111 علَم پبیِ 43  - 43 1 هیکرٍة ضٌبضی عوَهی 111131 4

آزهبیطگبُ هیکرٍة ضٌبسی  111134 3

 عوَهی

 111131ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1

 111111 علَم پبیِ 17  - 17 1 ثبفت ضٌبسی ًظری 111143 1

 111143ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ ثبفت ضٌبسی 111141 8

 111111 علَم پبیِ 43  - 43 1 فیسیَلَشی ًظری 111141 7

 111141ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ  فیسیَلَشی  111141 1

  علَم پبیِ 11  - 11 4 زثبى اًگلیسی عوَهی 111117 1

 111111 علَم پبیِ 43  43 - 1 1ترثیت ثدًی  111111 11

  یِعلَم پب 43  - 43 1 کبهپیَتر 111141 11

  هعبرف 43  - 43 1 1اًدیطِ اسالهی  111111 11

       ٍاحد 11 جوع

 



 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 َمسترم 
 پیطٌیبز گرٍُ ارائِ دٌّدُ سبعت تعداد ٍاحد ًبم درس کد درس ردیف

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

 111118 علَم پبیِ 11  - 11 4 1ثیَضیوی پسضکی  111131 1

 111131ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 1آزهبیطگبُ ثیَضیوی پسضکی  111131 1

 111141 علَم پبیِ 11  - 11 4 1خَى  ضٌبسی  111181 4

 111181ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 81  81 - 1 1آزهبیطگبُ خَى ضٌبسی  111181 3

 111111 علَم پبیِ 43  - 43 1 )کرهْب(1اًگل ضٌبسی  111133 1

 111133ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 1آزهبیطگبُ اًگل ضٌبسی  111131 8

 111141 علَم پبیِ 11  - 11 4 ایوٌی ضٌبسی پسضکی 111138 7

 111138ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 81  81 - 1 آزهبیطگبُ ایوٌی ضٌبسی 111137 1

 111111 هعبرف 43  - 43 1 1اًدیطِ اسالهی  111111 1

       ٍاحد 11 جوع                                                 

 

 



 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 مچْبرترم 

 

 پیطٌیبز گرٍُ ارائِ دٌّدُ سبعت تعداد ٍاحد ًبم درس کد درس ردیف

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

 111143 علَم پبیِ 43  - 43 1 آسیت ضٌبسی عوَهی 111111 1

 111111ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ آسیت ضٌبسی عوَهی 111114 1

 111131 علَم پبیِ 43  - 43 1 ٍیرٍس ضٌبسی پسضکی 111131 4

 111131ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ ٍیرٍس ضٌبسی پسضکی 111131 3

  علَم پبیِ 11  - 11 4 ادثیبت فبرسی 111118 1

 111133 علَم پبیِ 43  - 43 1 )تک یبختِ ٍ حطرُ(1گل ضٌبسی اً 111111 8

 111111ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 1آزهبیطگبُ اًگل ضٌبسی  111111 7

 111181 علَم پبیِ 43  - 43 1 1خَى ضٌبسی  111171 1

 111171ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 1آزهبیطگبُ خَى ضٌبسی  111171 1

 111111 علَم پبیِ 43  - 43 1 فیسیک حیبتی 111144 11

 111111 علَم پبیِ 17  - 17 1 شًتیک پسضکی 111177 11

  هعبرف 43  - 43 1 تبریخ ٍ فرٌّگ تودى اسالم ٍ ایراى 111111 11

  هرکس تحمیمبت -  - - 1 رٍش تحمیك 111111 14

       ٍاحد 11 جوع



 آزهبیطگبّی علَمکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 نپٌجترم 
تعداد  ًبم درس کد درس ردیف

 ٍاحد

 پیطٌیبز گرٍُ ارائِ دٌّدُ سبعت

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

 111131 علَم پبیِ 11  - 11 4 ثبکتری ضٌبسی پسضکی 111173 1

 111173ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ ثبکتری ضٌبسی پسضکی 111171 1

 111131 علَم پبیِ 43  - 43 1 لبرچ ضٌبسی پسضکی 111181 4

 111181ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ لبرچ ضٌبسی پسضکی 111181 3

 111131 علَم پبیِ 43  - 43 1 1ثیَضیوی پسضکی  111113 1

 111113ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 1آزهبیطگبُ ثیَضوی پسضکی  111111 8

  علَم پبیِ 17  - 17 1 آهبر حیبتی 111141 7

  هعبرف 43  - 43 1 تبریخ تحلیلی صدر اسالم 111111 1

  هعبرف 43  - 43 1 تفسیر هَضَعی لرآى 111113 1

 111138 علَم پبیِ 43  - 43 1 ایوًََّوبتَلَشی 111183 11

 111183ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43  43 - 1 آزهبیطگبُ ایوًََّوبتَلَشی 111181 11

 111113-111171 علَم پبیِ 17  - 17 1 سویٌبر 111171 11

       ٍاحد11 جوع

 



 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 نضطترم 
ردی

 ف

تعداد  ًبم درس کد درس

 ٍاحد

 گرٍُ ارذائِ دٌّدُ سبعت

 

 پیطٌیبز

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

 111171-111131 علَم پبیِ 43  - 43 1 آضٌبیی ثب ثیوبریْبی داخلی 111178 1

 111181 پرستبری 17  - 17 1 اصَل هدیریت ٍ لَاًیي آزهبیطگبُ 111171 1

 111118 ثْداضت حرفِ ای 17  - 17 1 سن ضٌبسی 111117 4

 111117ّوسهبى ثب  ثْداضت حرفِ ای 43  43 - 1 آزهبیطگبُ سن ضٌبسی 111111 3

رٍضْبی کٌترل کیفیت در  111174 1

 زهبیطگبّْبی ثبلیٌیآ

 111113 علَم پبیِ 17  - 17 1

 111113 علَم پبیِ 17  - 17 1 َّرهَى ضٌبسی  111188 8

 111188ّوسهبى ثب  علَم پبیِ 43 - 43 - 1 1آزهبیطگبُ َّرهَى ضٌبسی  111187 7

  علَم پبیِ 43  - 43 1 اًمالة اسالهی ٍ ریطِ ّبی آى 111111 1

  علَم پبیِ 43  - 43 1 ٍ ترهیٌَلَشی پسضکیهتَى اًگلیسی  111111 1

اصَل فٌی ًٍگْداری تجْیسات  111184 11

 آزهبیطگبّی

 111138 علَم پبیِ 17  - 17 1

  علَم پبیِ 43 - - 43 1 رٍاى ضٌبسی عوَهی 111147 11

  هعبرف 43  - 43 1 آیئي زًدگی)اخالق اسالهی( 111118 11

 111117ّوسهبى ثب  ثْداضت حرفِ ای 17  - 17 1 هبیطگبُاصَل ایوٌی ٍحفبظت در آز 111181 14

 111131-111141 علَم پبیِ 43  - 43 1 فبرهبکَلَشی 111118 13

ای اخالق حرفِ 111111 11   علَم پبیِ 17  - 17 1 

       ٍاحد 11 جوع

 



 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

  نّفتترم 
 درٍس پیطٌیبز سبعت تعداد ٍاحد ًبم درس کد درس ردیف

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

      11 در عرصِکبرآهَزی  111171 1

      ٍاحد 11 جوع

 

 

 علَم آزهبیطگبّیکبرضٌبسی  ٍاحدیآرایص 

 نّطت ترم 
 درٍس پیطٌیبز سبعت تعداد ٍاحد ًبم درس کد درس ردیف

 جوع کبرآهَزی عولی ًظری

      8 کبرآهَزی در عرصِ 111114 1

      ٍاحد 8  جوع

توضیح اینکه نیمی از واحدهای فوق در ترم هفتم و البالی در ترم هشتم ارائه میی ویوند مومیوا واحیدهای دورر نارونالیی   یوم       

 واحد 2واحد و بدون احتساب روش تحمیك به ارزش  1واحد با احتساب زبان تمویتی به ارزش  311آزمایشگاهی 

 واحد تاریخ تمدن ایران و الالم و زبان تمویتی 2حتساب با ا واحد 27دروس  مومی 

 واحد 13دروس پایه 

 واحد 13دروس اختصاصی 

 واحد 31نارآموزی در  رصه 

 واحد 315جمع واحدها 

 


