
  دانشجویان رشته پزشکیلیست شماره دروس علوم پایه پزشکی 

 

 1ترم 

 

 

 

 

 
 

 پیشنیاز واحد کد درس عنوان درس ردیف

  2.5 1111650 مقدمات علوم تشریحی 1

  1.8 1111656 علوم تشریحی  اسکلتی عضالنی نظری 2

  0.6 1111660 علوم تشریحی  اسکلتی عضالنی عملی 3

  1.9 1111663 بیوشیمی مولکول و سلول 4

  1.5 1111652 اصول خدمات سالمت 5

  2 1111139 روان شناسی 6

  3 1010201 ادبیات فارسی 7

  2 1010101 (1اندیشه اسالمی ) 8

  1 1111654 آشنائی با رایانه 9

  2 1010202 زبان پیش 10
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 19.3   جمع واحد ها  



  دانشجویان رشته پزشکیلیست شماره دروس علوم پایه پزشکی 

 

 2ترم 

 پیشنیاز واحد کد درس عنوان درس ردیف

 مقدمات تشریح 1.68 1111680 علوم تشریحی سروگردن 1

 - 0.8 1111657 فیزیولوژِی سلول 2

 بیو مولکول و سلول 1.3 1111658 بیو شیمی دیسیپلین نظری 3

 - 0.4 1111661 بیو شیمی دیسیپلین عملی 4

  0.4 1111664 مولکول و سلول عملیبیوشیمی  5

 - 2 1111135 اصول اپیدمیولوژی 6

  2 1111653 فیزیک پزشکی 7

 - 3 1111172 زبان عمومی 8

 1اندیشه  اسالمی  2 1010102 2اندیشه  اسالمی  9

  2 1010103 اخالق اسالمی 10

  1 1010203 (1تربیت بدنی ) 11

  0.5 1111659 (1آداب پزشکی ) 12

  0.5 1111686 (2آداب پزشکی ) 13
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 جمع کل واحد ها

 
 

 17.58 

 

 

 

 



  دانشجویان رشته پزشکیلیست شماره دروس علوم پایه پزشکی 

 

 3ترم 

 پیشنیاز واحد کد درس عنوان درس ردیف

 مقدمات تشریح 1.48 1111677 علوم تشریحی قلب و عروق 1

 تشریح مقدمات 0.71 1111678 علوم تشریحی تنفس 2

 مقدمات تشریح 2 1111679 علوم تشریحی گوارش 3

 زبان عمومی 3 1111122 1زبان تخصصی  4

 فیزیولوژی سلول 0.47 1111681 فیزیولوژی قلب 5

 فیزیولوژی سلول 0.59 1111682 فیزیولوژی تنفس 6

 فیزیولوژی سلول 0.59 1111684 فیزیوگوارش 7

 فیزیولوژی سلول 1.12 1111685 فیزیوگردش خون 8

 فیزیولوژی سلول 0.29 1111687 فیزیولوژی خون 9

 بیوشیمی مولکول و سلول 2 1111709 اصول کلی تغذیه 10

 - 2 1010104 انقالب اسالمی 11

 - 2 1010107 مدنتاریخ وفرهنگ ت 12

 1تربیت بدنی 1 1010204 2تربیت بدنی 13

  0.5 1111708 3آداب پزشکی  14

  0.5 1111721 3پزشکی آداب  15

 
 جمع کل واحد ها

 
 

 18.25 

 

 

 



 

 

  دانشجویان رشته پزشکیلیست شماره دروس علوم پایه پزشکی 

 

 4ترم 

 پیشنیاز تعداد واحد شماره درس عنوان درس ردیف

 مقدمات علوم تشریحی 1.09 1111698 علوم تشریحی ادراری و تناسلی 1

 مقدمات علوم تشریحی 0.42 1111699 علوم تشریحی غدد درون ریز 2

 ودیسیپلین بیوشیمی سلول 0.71 1111700 بیوشیمی هورمون 3

 ودیسیپلین بیوشیمی سلول 0.24 1111701 بیوشیمی کلیه 4

 فیزیولوژی سلول 0.71 1111702 فیزیولوژی کلیه 5

 فیزیولوژی سلول 1.18 1111703 فیزیولوژی غدد و تولید مثل 6

 فیزیولوژی سلول 0.8 1111704 عملیفیزیولوژی  7

  3 1111123 2زبان تخصصی  8

 - 2 1111705 انگل شناسی 9

 - 1 1111706 قارچ شناسی 10

 - 1 1111189 ویروس شناسی 11

  2.2 1111707 ایمنی شناسی 12

  2 1010105 تاریخ صدر اسالم 13

  2 1010108 دانش خانواده و 14
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 18.35 جمع کل واحد ها

 آموزش پزشکی



  دانشجویان رشته پزشکیلیست شماره دروس علوم پایه پزشکی 

 

 5ترم 

 

 آموزش پزشکی

 پیشنیاز واحد کد درس عنوان درس ردیف

 مقدمات تشریحی 1.88 1111722 علوم تشریحی اعصاب 1

 مقدمات تشریحی 0.94 1111723 علوم تشریحی حواس ویژه 2

 فیزیولوژی سلول 1.41 1111724 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 3

 مقدمات علوم تشریحی 0.5 1111784 کلیات پاتولوژی و آسیب شناسی 4

 کلیات پاتولوژی 0.6 1111785 پاتولوژی آماس ترمیم بافتی و اختالالت 5

 پاتولوژی آماس و   0.5 1111786 پاتولوژی اختالت سیستم ایمنی بدن انسان 6

 پاتولوژی آماس 0.6 1111787 پاتولوژی نئو پالزی 7

 پاتولوژی آماس 0.5 1111788 پاتولوژی اختالالت ژنتیک و بیماریهای دوره 8

 پاتولوژی بیماریهای محیطی و تغذیه ای 9

 باکتری شناسی
1111789 

 پاتولوژی آماس 0.4

 مقدمات تشریحی 1 1111181 پاتولوژی عملی 10

 ایمنولوژی

 - 2 1010106 آشنایی با منابع 11

 - 2 1111125 زنتیک  12

 - 1 1111514 آناتومی مقطعی  13

   1111767 آناتومی جراحی 14

 16.33   جمع واحد ها  


