
1400-1401دوم نیمسال  -                      یکترم :                                  پزشکیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :      

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 مقدمات تشریح )بافت(

5خانم فانی گروه   

 مقدمات تشریح )بافت(

4خانم فانی گروه   مقدمات تشریح )بافت( 

3فانی گروه خانم  

 مقدمات تشریح )بافت(

2خانم فانی گروه  

 مقدمات تشریح )بافت(

1خانم فانی گروه   
 شنبه

 ادبیات فارسی

 آقای دکتر گلباف

 ادبیات فارسی

 آقای دکتر گلباف

 بیوشیمی سلول و مولکول

 آقای دکتر مومنی

 زبان عمومی

 آقای دکتر رستمیان

 مقدمات علوم تشریح

 خانم فانی
 

 بیوشیمی سلول و مولکول

 آقای دکتر ابطحی
 یکشنبه

 
 زبان عمومی

 آقای دکتر رستمیان

 یوشیمی سلول و مولکول

 آقای دکتر خراسانی
 

 فیزیک پزشکی

آقای دکتر کشتکار +آقای دکتر 

 محمود آبادی
 دوشنبه

 
)خواهران(1اندیشه   

 حاج آقا خاکشور

 مقدمات علوم تشریح

 آقای دکتر مجید پور

خانواده و جمعیت )برادراندانش   

 حاج آقای شریفی

 فیزیولوژی سلول

 خانم دکتر مقیمیان
 سه شنبه

5بیو شیمی مولکول و سلول گ  

 دکتر )خراسانی+مومنی(

4بیو شیمی مولکول و سلول گ  

 دکتر )خراسانی+مومنی(

3بیو شیمی مولکول و سلول گ  

 دکتر )خراسانی+مومنی(

2بیو شیمی مولکول و سلول گ  

)خراسانی+مومنی(دکتر   

1بیو شیمی مولکول و سلول گ  

 دکتر )خراسانی+مومنی(
 چهارشنبه

                                
)برادران(1اندیشه اسالمی   

 حاج آقا زمانی

دانش خانواده و جمعیت 

 )خواهران(

 حاج آقا امامی

 پنج شنبه  

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                           دوترم :                                   پزشکیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :      

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز 

400031آیین زندگی   

 آقای محمدیان

 زبان تخصصی

 آقای دکتر حمزه ای

 بیوشیمی دیسیپلین

 آقای دکتر مومنی

 فیزیولوژی گردش خون

نژادآقای دکتر عباس   

 فیزیولوژی قلب)نظری(

 خانم دکتر مقیمیان
 شنبه

 زبان تخصصی

 آقای دکتر حمزه ی

 اصول اپیدمیولوژی

 آقای دکتر عالمی
 

 آیین زندگی )خواهران(

 خانم دکتر گوهری

 فیزیولوژی تنفس

 آقای دکتر عباس نژاد
 یکشنبه

1تربیت بدنی   

 خانم روحانی

قلب )عملی( فیزیولوژی  

 آقای دکتر عباس نژاد

 تشریح تنفس

 آقای دکتر مجید پور

 فیزیولوژی خون

 آقای دکتر محبتی

300023)خواهران( 2اندیشه   

 خانم دکتر گوهری
 دوشنبه

دکتر مومنی5یوشیمی گ  

دکتر محبتی5فیزیولوژی گ  

خانم فانی5بافت گ  

دکتر مومنی4یوشیمی گب  

دکتر محبتی4فیزیولوژی گ  

خانم فانی4بافت گ  

دکتر مومنی3یوشیمی گب  

دکتر محبتی3فیزیولوژی گ  

خانم فانی3بافت گ  

دکتر مومنی2یوشیمی گب  

دکتر محبتی2فیزیولوژی گ  

خانم فانی2بافت گ  

دکتر مومنی1بیوشیمی گ  

دکتر محبتی1فیزیولوژی گ  

خانم فانی1بافت گ  

 سه شنبه

1تربیت بدنی   

 آقای دکتر متقی

 علوم تشریح اسکلتی عضالنی

 خانم ملیحه سلطانی

دیسیپلینبیوشیمی   

 آقای دکتر ابطحی

 روش تحقیق

 آقای دکتر عالمی

2آداب پزشکی   

 آقای دکتر خواجوی
 چهارشنبه

 
 بیوشیمی دیسیپلین

 آقای دکتر خراسانی

)برادران( 2اندیشه اسالمی   

 حاج آقا مهدی زمانی

 فیزیولوژی تنفس)عملی(

 آقای دکتر محبتی

 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

نویدخانم دکتر شادان   
 پنج شنبه

 

... 



1400-1401دوم نیمسال  -                         چهارترم :                                     پزشکی برنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

  
 فیزیولوژی گوارش

 آقای دکتر محبتی

 انگل شناسی 

 آقای دکتر مینوئیان

پزشکیآداب   

 آقای دکتر خواجوی
 شنبه

 باکتری شناسی پزشکی

 آقای دکتر علیرضا محمد زاده

 علوم تشریح دستگاه گوارش

 خانم دکتر نوید

 بیوشیمی کلیه 

 آقای دکتر ابطحی

 قارچ شناسی پزشکی 

 آقای دکتر مینوئیان

علوم تشریح )سیستم اداری 

 تناسلی(خانم دکتر نوید
 یکشنبه

دکتر  5آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  5آز باکتری شناسی گ

 محمد زاده

–)قارچ  5آز انگل شناسی گ

 انگل(دکتر نوری+دکتر مینوئیان

دکتر عباس نژاد 5آز فیزیولوژی گ

محبتی-  

دکتر  4آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  4آز باکتری شناسی گ

 محمد زاده

–)قارچ 4آز انگل شناسی گ

مینوئیان انگل(دکتر نوری+دکتر  

دکتر عباس  4آز فیزیولوژی گ

محبتی-نژاد   

دکتر  3آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  3آز باکتری شناسی گ

 محمد زاده

–)قارچ  3آز انگل شناسی گ

 انگل(دکتر نوری+دکتر مینوئیان

دکتر عباس   3آز فیزیولوژی گ

محبتی-نژاد   

دکتر  2آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  2ی شناسی گآز باکتر

 محمد زاده

–)قارچ  2آز انگل شناسی گ

انگل(دکتر نوری+دکتر 

 مینوئیان

دکتر   2آز فیزیولوژی گ

محبتی-عباس نژاد   

  دکت1آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر محمد  1آز باکتری شناسی گ

 زاده

–)قارچ  1آز انگل شناسی گ

 انگل(دکتر نوری+دکتر مینوئیان

-دکتر عباس نژاد   1آز فیزیولوژی گ

 محبتی

 دوشنبه

 انقالب اسالمی )خواهران(

800021آقای دکتر حیدر زاده  

دکتر  9آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  9آز باکتری شناسی گ

 محمد زاده

–)قارچ  9آز انگل شناسی گ

 انگل(دکتر نوری+دکتر مینوئیان

دکتر عباس  9آز فیزیولوژی گ

محبتی-نژاد   

دکتر  8آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  8آز باکتری شناسی گ

 محمد زاده

–)قارچ  8آز انگل شناسی گ

 انگل(دکتر نوری+دکتر مینوئیان

دکتر عباس  8آز فیزیولوژی گ

محبتی-نژاد   

دکتر  7آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر  7آز باکتری شناسی گ

 محمد زاده

–)قارچ  7آز انگل شناسی گ

انگل(دکتر نوری+دکتر 

 مینوئیان

دکتر   7آز فیزیولوژی گ

محبتی-عباس نژاد   

دکتر  6آز ایمنو /بافت گ 

 )حاجوی+نوید(

دکتر محمد  6آز باکتری شناسی گ

 زاده

انگل(دکتر –)قارچ 6آز انگل شناسی گ

 نوری+دکتر مینوئیان

-دکتر عباس نژاد   6آز فیزیولوژی گ

 محبتی

 سه شنبه

)برادران(انقالب اسالمی   

800031آقای دکتر حیدرزاده  

 ایمنی شناسی 

 آقای دکتر حاجوی

800032انقالب اسالمی  

 آقای میثم حسن پور

 ویروس شناسی پزشکی 

 آقای دکتر مردانه

 فیزیولوژی کلیه

 آقای دکتر محبتی
 چهارشنبه

مهندس باقری فرهنگ ب 

700032 

مهندس باقری  فرهنگ ب

700031 
 

مهندس باقری  فرهنگ خ

700022 

 فرهنگ مهندس باقری خ

700021 
 

 پنج شنبه

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                           ششترم :                                   پزشکیبرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 شنبه     

مقدمات بیماری های 

صاحبان ملکیتنفس آقای دکتر   

 

 یکشنبه    

 
 اپیدمیولوژی بیماری شایع 

 آقای دکتر عالمی

 نسخه پیچی و تجویز منطقی دارو 

 خانم دکتر شفاعی

فارماکولوژی داروهای گوارش 

 خون و رومالوژی 

 خانم دکتر شفاعی

 دوشنبه 

 سه شنبه     

  
 فارماکولوژی داروهای قلب و عروق

 خانم دکتر شفاعی

داروهای آندوکرینفارماکولوژی   

 خانم دکتر شفاعی
 چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 

 

 



1400-1401دوم نیمسال  -                        دوترم :                                    ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذاییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :       

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
محیطی مواد غذایی آلودگی  

 آقای دکتر افشارنیا
  

 ایمنی شیمیایی مواد غذایی

 خانم دکتر زهره عبدی مقدم

 

 شنبه

 ایمنی غالت و سبزی

 آزمایشگاه

 آقای دکتر خانیکی

 

ایمنی شیمیایی مواد غذایی 

 آزمایشگاه

 خانم دکتر عبدی مقدم

 

  

روش های نمونه برداری 

 موادغذایی

خانم دکتر زهره عبدی مقدم   

 

 یکشنبه

 
 ایمنی غالت و سبزی

 آقای دکتر خانیکی
 دوشنبه   

 سه شنبه     

 

سیستم های مدیریت ایمنی مواد 

 غذایی

 آقای دکتر ساالر باشی
 

 استاندارد ها و قوانین مواد غذایی

 آقای دکتر ساالر باشی
 چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 

 



1400-1401دوم نیمسال  -                      دوترم :                                         علوم تغذیه کارشناسی پیوستهبرنامه کالسی دانشجویان رشته :    

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 اصول ایمونولوژی

 آقای دکتر حاجوی

 بیو شیمی متابولیسم

 آقای دکتر مومنی
 

 میکروب شناسی

 آقای دکتر مردانه

 بیو شیمی متابولیسم

 آقای دکتر ابطحی
 شنبه

  
 اصطالحات پزشکی

 دکتر طالیی
 

 انگل شناسی

 آقای دکتر مینوئیان
 یکشنبه

 بیو شیمی متابولیسم

2گروه  

 دکتر خراسانی+مومنی

 بیو شیمی متابولیسم

1گروه   

 دکتر خراسانی+مومنی

 
 اصول اپیدمیو لوژی

 آقای دکتر علی مختاری

 زبان تخصصی تغذیه

 آقای دکتر شفقی
 دوشنبه

  
 بیو شیمی متابولیسم

 دکتر خراسانی

)برادران( 2اندیشه  

 حاج آقا خاکشور

)خواهران(2اندیشه   

300021خانم دکتر گوهری  
 سه شنبه

2آز انگل شناسی گروه  

 آقای دکتر مردانه

1آز انگل شناسی گروه  

 آقای دکتر مردانه

 
 

 میکروب شناسی قارچ

 آقای دکتر مینوئیان

2فیزیولوژی   

عباس نژادآقای دکتر   
 چهارشنبه

2قارچ گروه  

 آقای دکتر مینوئیان

1قارچ گروه  

 آقای دکتر مینوئیان

 پنج شنبه     

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                       چهارترم :      کارشناسی پیوسته علوم تغذیه                                 برنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 
2پاتو فیزیولوژی   

 آقای دکتر طباطبایی زاده

 کاربرد رایانه در علوم تغذیه

 آقای دکتر طباطبایی زاده

 رژیم درمانی

 آقای دکتر شفقی

 اکو لوژی غذا و تغذیه

 آقای دکتر شفقی
 شنبه

 
 فیزیولوژی تغذیه

 آقای دکتر طباطبایی زاده
 

 داروشناسی

دکتر شفتعیخانم   

 اصول تنظیم برنامه های غذایی

 آقای دکتر شفقی
 یکشنبه

 
1رژیم درمانی   

 آقای دکتر شفقی

 ارزیابی  تغذیه

 آقای دکتر شفقی

 آیین زندگی)خواهران(

 خانم دکتر گوهری
 دوشنبه 

 کاربرد رایانه

 آقای دکتر شجاعی
  

2رژیم درمانی  

 آقای دکتر شفقی
 سه شنبه 

   

 فیزیولوژی تغذیه

 آقای دکتر عباس نژاد

 

 چهارشنبه 

    
 آیین زندگی )برادران(

 آقای محمدیان
 پنج شنبه

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                          هشت ترم :                                     پزشکی برنامه کالسی دانشجویان رشته :    

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 شنبه     

 
 آمار پزشکی و روش تحقیق

 آقای دکتر خواجوی
 یکشنبه   

 دوشنبه     

 سه شنبه     

 چهارشنبه     

 پنج شنبه     

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                        ششترم :     کارشناسی پیوسته علوم تغذیه                     برنامه کالسی دانشجویان رشته :      

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

2تربیت بدنی   

 خانم روحانی
 

 پروژه

 آقای دکتر شفقی

 بیماری ناشی از سوء تغذیه 

 خانم دکتر سیفی

آشنایی با تفسیر داده های پارا 

 کلینکی

 خانم دکتر سیفی

 شنبه

   
تغذیهو  ژنتیک   

 آقای دکتر شفقی

 بهداشت و مسمومیت های غذایی

زادهآقای دکتر طباطبایی   
 یکشنبه

   
 تغذیه گروههای ویژه

 آقای دکتر شفقی

 اثر فرایند بر ارزش مواد غذایی

 آقای دکتر ساالر باشی
 دوشنبه

 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 )برادران(

600032آقای فاطمی  

تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 )خواهران(

600022آقای فاطمی  

 اصول برنامه ریزی تغذیه جامعه

طباطبایی زادهآقای دکتر   

مات تغذیه ای در مراقب های خد

 اولیه بهداشتی

 خانم دکتر سیفی

 سه شنبه

   
 اصول آموزشی و مشاور تغذیه

 آقای دکتر شفقی

 صول برنامه ریزی تغذیه جامعه

 آقای دکتر شفقی
 چهارشنبه

2تربیت بدنی  

 آقای دکتر متقی
 پنج شنبه    

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                        دوترم :                                      ماماییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

2آز میکروب شناسی گروه   

 آقای دکتر مردانه

1آز میکروب شناسی گروه   

 آقای دکتر مردانه

  2فیزیولوژی 

 خانم دکتر مقیمیان

دکتر محبتی 2آز فیزیولوژی گ  

دکتر حاجوی2آز ایمونولوژی گ  

دکترمحبتی1آز فیزیولوژی گ  

دکتر حاجوی1آز ایمونولوژی گ  
 شنبه

  
 اصول تغذیه مادر و کودک

 آقای دکتر شفقی
 یکشنبه کارآموزی کارآموزی

 زبان انگلیسی عمومی

 آقای دکتر عطاردی
  

  2فیزیولوژی 

 خانم دکتر مقیمیان

)خواهران(2اندیشه   

 خانم دکتر گوهری
 دوشنبه

  
 میکروب شناسی 

 آقای دکتر مردانه
 

 زبان انگلیسی عمومی

 آقای دکتر عطاردی
 سه شنبه

 
2تربیت بدنی  

 خانم یوسف زاده

 انگل شناسی و قارچ

 آقای دکتر مینوئیان

2تشریح   

 خانم فانی
 چهارشنبه 

 پنج شنبه     

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                           چهارترم :                                     ماماییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :   

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

داشت مادر و کودک و ارتباطات هب

 آموزش

 خانم دکتر عسکری

 

 مدیریت و ارتقا در بهداشت 

 مادر کودک در باوری )بهداشت(

رحمانیخانم دکتر   

 شنبه  

 آمار حیاتی 

 خانم دکتر عسکری
 

 آمار حیاتی

 خانم دکتر بحری

2فیزیو پاتولوژی و بیماری داخلی  

 آقای محمد قربانی

 خانم دکتر معاون سعیدی

 آمار حیاتی

 خانم دکتر محمد زاده
 یکشنبه

 آیین زندگی )خواهران(

 خانم دکتر گوهری

 بیماری های کودکان

 خانم فاطمه یعقوبی مقدم
 دوشنبه کارآموزی کارآموزی 

 سه شنبه کارآموزی کارآموزی   

  

بهداشت مادر و کودک )بهداشت 

4)  

 خانم دکتر بحری

 روانشناسی عمومی و خانواده 

 آقای دکتر حکم آبادی

2بارداری و زایمان  

 خانم دکتر بحری
 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                      ششترم :                                     ماماییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :        

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 ادبیات فارسی

 آقای حسین احمدی
 شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 ادبیات فارسی

 آقای حسین احمدی 
 یکشنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

اصول مدیریت و کاربرد آن در 

 مامایی

 آقای دکتر منصوریان

 انقالب اسالمی )خواهران(

 حاج آقا حسن پور

4بارداری و زایمان   

 خانم دکتر رحمانی

 اختالت عملکرد جنسی 

 خانم دکتر رحمانی
 دوشنبه 

 ژنتیک

خانم دکتر سعادتیان   

بی حسی و بیهوشیو احیاءدر 

 مامایی

دکتر خدادادیآقای   

تاریخ تحلیلی صدر 

 اسالم)خواهران(

 آقای فاطمی

 سه شنبه کارآموزی کارآموزی

2دارو شناسی   

 خانم دکتر شفاعی
 چهارشنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 پنج شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی 

 

کارآموزی        جمعه                کارآموزی 



1400-1401دوم نیمسال  -                           هشتترم :                                   ماماییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی 

 یکشنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 دوشنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 سه شنبه کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی کارآموزی

 چهارشنبه کارآموزی کارآموزی   کارآموزی

 پنج شنبه کارآموزی کارآموزی   کارآموزی

 

 



1400-1401دوم نیمسال  -                     دوترم :                                         ارشد ماماییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :     

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

   
 
 

 شنبه 

 یکشنبه     

 
 طراحی و برنامه ریزی درسی

 آقای دکتر منصوریان 
 

مشاوره و راهنمایی در 

(12-14مامایی)  

 خانم دکتر بحری

نیازمندنوزادان   

 خانم دکتر رحمانی
 دوشنبه

  
 مشاوره و راهنمایی

 خانم دکتر عسکری

 جامعه شناسی 

 خانم دکتر عسکری
 سه شنبه 

 چهارشنبه     

 پنج شنبه     

 

 



1400-1401دوم نیمسال  -                       دوترم :                                         ارشد بهداشت باروری ماماییبرنامه کالسی دانشجویان رشته :   

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 شنبه     

 یکشنبه     

 
 طراحی و برنامه ریزی درسی

 آقای دکتر منصوریان

مشاوره و راهنمایی در 

(12-14مامایی)  

 خانم دکتر بحری

 ژنتیک 

 خانم دکتر سعادتیان

1بهداشت باروری   

 خانم رحمانی
 دوشنبه

 نوزا دان 

 خانم دکتر رحمانی

  
(12-14مشاوره و راهنمایی)  

 خانم دکتر عسکری

 جامعه شناسی 

 خانم دکتر عسکری
 سه شنبه 

 چهارشنبه     

 پنج شنبه     

 



 

1400-1401دوم نیمسال  -                      سومترم :                                    ارشد بهداشت باروری اتباع برنامه کالسی دانشجویان رشته :         

8-6  6-4  4-2  12-10  10-8  
 ساعت

 روز

 شنبه     

    
2بهداشت باروی   

 خانم دکتر بحری
 یکشنبه

   

بیماری های ارثی و مشاوره و 

 ژنتیک

 خانم دکتر سعادتیان

 دوشنبه 

   
3بهداشت باروری   

 خانم دکتر رحمانی

مادر و کودک2بهداشت و باروری  

 خانم دکتر عسکری
 سه شنبه

   

 کارآموزی 

4بهداشت باروری  

 خانم دکتر رحمانی

4بهداشت و باروری   

 خانم دکتر رحمانی
 چهارشنبه

 پنج شنبه     

 



 


