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عنوان  درس 

 ادغامی
 عنوان درس

کد  

 درس 

تعداد 

 واحد

اجزاء  ساعت

 درس 

مرحله  واحد

 ع ن ع ن ارائه درس

 مقدمات علوم پایه 

 واحد   3/3

 8 38 47/2 101 مقدمات علوم تشریح

 18/0 82/0 بافت 

 06/0 59/0 آناتومی علوم پایه

 --- 82/0 جنین

 علوم پایه --- 82/0  - 14 82/0 111 فیزیولوژی سلول 

 عضالنی -اسکلتی

35/2 
 علوم پایه 59/0 76/1  20 30 35/2 102 عضالنی -اسکلتیعلوم تشریح  

 سر و گردن 

68/1 
 علوم پایه 5/0 18/1  17 20 68/1 103 علوم تشریح سر و گردن 

 سیستم عصبی

 واحد   35/4

 14 25 88/1 108 علوم تشریح سیستم اعصاب 

 18/0 47/0 بافت 

 23/0 /82 آناتومی علوم پایه

 - 18/0 جنین

 4 14 94/0 109 علوم تشریح سیستم حواس ویژه 

   بافت 

   آناتومی علوم پایه

   جنین

 علوم پایه 12/0 41/1  4 24 53/1 114 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 

 سیستم گردش خون 

   واحد  58/3

 16 17 47/1 104 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 

 15/0 3/0 بافت 

 3/0 47/0 آناتومی علوم پایه

 03/0 22/0 جنین

 علوم پایه    4 19 23/1 115 فیزیولوژی گردش خون 

 علوم پایه    2 5 35/0 117 فیزیولوژی خون 

 علوم پایه    2 8 53/0 112 فیزیولوژی قلب

 سیستم تنفس

 واحد   42/1

 8 8 7/0 105 اه تنفس گعلوم تشریح دست

 09/0 12/0 بافت 

 15/0 3/0 آناتومی علوم پایه

 - 05/0 جنین

 علوم پایه 12/0 59/0  4 10 71/0 113 فیزیولوژی تنفس 

 17 26 03/2 106 علوم تشریح دستگاه گوارش  سیستم گوارش 

 18/0 /47 بافت 

 3/0 82/0 آناتومی علوم پایه

 03/0 23/0 جنین
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74/2 
 علوم پایه 12/0 59/0  4 10 71/0 116 فیزیولوژی گوارش 

سیستم ادراری  

 تناسلی

12/2 

 8 14 06/1 110 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی  

 08/0 2/0 بافت 

 13/0 5/0 آناتومی علوم پایه

 - 15/0 جنین

 علوم پایه 11/0 7/0  4 12 82/0 119 فیزیولوژی کلیه

 پایهعلوم  235/0  - 4 24/0 123 بیوشیمی کلیه

 سیستم اندوکرین 

4/2 

 علوم پایه 18/0 23/0  6 4 41/0 107 علوم تشریح غدد درون ریز 

 علوم پایه /11 18/1  4 20 29/1 118 فیزیولوژی غدد و تولید مثل 

 علوم پایه --- 7/0  - 12 7/0 122 بیوشیمی هورمونها 
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