
 

 94-95پردیس بین الملل در نیمسال اول سال تحصیلی  92دروس ارائه شده دانشجویان رشته پزشکی ورودي 

 تعداد واحد نام درس

 1 تشریح سر و گردن نظري
 0,5 تشریح سر و گردن عملی

 2,75 بلوك عصبی نظري

 0,5 بلوك عصبی عملی

 1 حواس ویژه نظري
 0,25 حواس ویژه عملی

 3 نظري باکتري شناسی
 1 ویروس شناسی نظري

 1 میکروب شناسی عملی
 2 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

 2 تاریخ اسالم
 3 2زبان تخصصی 
 2 دانش خانواده

 

 هفته اول
 

 ایام هفته
 17-15  15-13  12-10  10-8  

)2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه(   
 بلوك عصبی

نخاع* *تقسیم بندي سیستم عصبی و شکل ظاهري  
 دکتر حسن زاده

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

21/6/94  

)1میکروب عملی گروه( تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم )2میکروب عملی گروه(   
 یکشنبه

22/6/94  

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 دکتر صبوري کاشانی

و گردن نظري آناتومی سر  
 *تعریف جمجمه و استخوان هاي کرانیوم*

اکبريدکتر   

 دوشنبه
23/6/94  (پسران)دانش خانواده 

  

 بلوك عصبی
 *ساختار داخلی نخاع*

 دکتر حسن زاده

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

24/6/94  

  
)2بلوك عصبی عملی (گروه  

 *تشریح کانال مهره اي و نخاع*

)1(گروهبلوك عصبی عملی   
 *تشریح کانال مهره اي و نخاع*

 چهارشنبه
25/6/94  



 

دومهفته   
 

 ایام هفته
 17-15  15-13  12-10  10-8  

)2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه(   
 بلوك عصبی

 *بصل النخاع*
 دکتر حسن زاده

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

28/6/94  

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 *استخوان شناسی جمجمه*

 )1آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 *استخوان شناسی جمجمه*

 یکشنبه
29/6/94  

)1میکروب عملی گروه( )2میکروب عملی گروه(   

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 کاشانیدکتر صبوري 

 آناتومی سر و گردن نظري
استخوان هاي کرانیوم* *  

اکبريدکتر   

 دوشنبه
30/6/94 (پسران)دانش خانواده   

  

 بلوك عصبی
 *پل مغزي*

 دکتر حسن زاده

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

31/6/94  

  
)2بلوك عصبی عملی (گروه  

 *نخاع و اعصاب نخاعی*

)1بلوك عصبی عملی (گروه  
اعصاب نخاعی**نخاع و   

 چهارشنبه
1/7/94  

 

 هفته سوم
 

 ایام هفته
 17-15  15-13  12-10  10-8  

)2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه(   
 بلوك عصبی
 *مغز میانی*

 دکتر حسن زاده

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

4/7/94  

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 *استخوان شناسی جمجمه*

آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
1( 

 *استخوان شناسی جمجمه*

 یکشنبه
5/7/94  

)1میکروب عملی گروه( )2میکروب عملی گروه(   

(دختران)دانش خانواده  )2(گروه 2زبان تخصصی 
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
استخوان هاي صورت**   

اکبريدکتر   

 دوشنبه
6/7/94  (پسران)دانش خانواده 

  

 بلوك عصبی
 *مخچه*

اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

7/7/94  

  
)2بلوك عصبی عملی (گروه  

 *سیستم اتونوم و درماتوم هاي بدن*

)1بلوك عصبی عملی (گروه  
*سیستم اتونوم و درماتوم هاي 

 بدن*

 چهارشنبه
8/7/94  

 



 هفته چهارم
 

 ایام هفته
 17-15  15-13  12-10  10-8  

)2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه(   
 بلوك عصبی

*دیانسفال*  
اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

11/7/94  

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 

 جمجمه* *استخوان شناسی

آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
1( 

 *استخوان شناسی جمجمه*

 یکشنبه
12/7/94  

)1میکروب عملی گروه( )2میکروب عملی گروه(   

 (دختران)دانش خانواده
 )2(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی
 )1(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
مهره هاي  *نماهاي جمجمه و
 گردن*

اکبريدکتر   

 دوشنبه
13/7/94 (پسران)دانش خانواده   

  

 بلوك عصبی
 *نیمکره هاي مخ*

اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

14/7/94  

  
)2بلوك عصبی عملی (گروه  
 * ساقه مغز و مخچه *

)1بلوك عصبی عملی (گروه  
 *ساقه مغز و مخچه*

 چهارشنبه
15/7/94  

 

پنجمهفته   
 

 ایام هفته
 17-15  15-13  12-10  10-8  

)2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه(   
 بلوك عصبی

 *نیمکره هاي مخ و هسته هاي قاعده اي*
اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

18/7/94  

)1میکروب عملی گروه( تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم )2میکروب عملی گروه(   
 یکشنبه

19/7/94  

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
 *نواحی گردن و غالف کاروتید*

کاشانیدکتر   

 دوشنبه
20/7/94  (پسران)دانش خانواده 

  

 بلوك عصبی
مشبک**سیستم لیمبیک و تشکیالت   

اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

21/7/94  

  
)2بلوك عصبی عملی (گروه  

 * دیانسفال و نیمکره هاي مخ *

)1بلوك عصبی عملی (گروه  
 *دیانسفال و نیمکره هاي مخ*

 چهارشنبه
22/7/94  

 

 



 هفته ششم
 

 ایام هفته
 17-15  15-13  12-10  10-8  

)2میکروب عملی گروه( )1گروه( میکروب عملی   
 بلوك عصبی

 *عروق و پرده هاي مغزي*
اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

25/7/94  

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 

 * غالف کاروتید *

آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
1( 

 *غالف کاروتید*

 یکشنبه
26/7/94  

)1میکروب عملی گروه( )2میکروب عملی گروه(   

 (دختران)دانش خانواده
 )2(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی
 )1(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
*مثلث خلفی و عضالت اینفراها 

 یوئید*
کاشانی دکتر  

 دوشنبه
27/7/94  

(پسران)دانش خانواده  

  

 بلوك عصبی
 *TBL-کرانیال *ساختار اعصاب
اکبريدکتر   

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

28/7/94  

  
)2بلوك عصبی عملی (گروه  

*عروق و پرده هاي مغز و اعصاب 
 کرانیال*

 )1بلوك عصبی عملی (گروه
*عروق و پرده هاي مغز و اعصاب 

 کرانیال*

 چهارشنبه
29/7/94  

 

 هفته هفتم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 عاشوراي حسینی( تعطیل)
 شنبه

2/8/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم

 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 *مثلث خلفی گردن*

 )1آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 یکشنبه *مثلث خلفی گردن*

 )2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه( 3/8/94

 )2(گروه 2تخصصیزبان  (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
 *ناحیه سوپراهایوئید و صورت*

 دکتر کاشانی

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 4/8/94

  

 بلوك عصبی
 *نحوه تشکیل لوله عصبی و تکوین مغز و نخاع*

 حسن زادهدکتر 

 نظري میکروب و ویروس
 سه شنبه

5/8/94 

  
 )2بلوك عصبی عملی (گروه

*آناتومی کاربردي(ساختن عروق و پرده هاي 
 مغز و سینوس هاي وریدي جمجمه)*

 )1بلوك عصبی عملی (گروه
*آناتومی کاربردي(ساختن 

عروق و پرده هاي مغز و سینوس 
 هاي وریدي جمجمه)*

 چهارشنبه
6/8/94 



 

 هفته هشتم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

میکروب  عملی گروه( 
2( 

 )1میکروب  عملی گروه( 
 بلوك عصبی

 *آناتومی بالینی رادیولوژیک مغز و نخاع*

 اکبريدکتر 
 میکروب و ویروس نظري

 شنبه
9/8/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم

 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 ناحیه صورت** 

 )1عملی(گروه  آناتومی سر و گردن
 یکشنبه *ناحیه صورت*

10/8/94 
 )2میکروب عملی گروه( )1میکروب عملی گروه(

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
 *ناحیه اینفراتمپورال*

 هدایت پوردکتر 

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 11/8/94

  

 بلوك عصبی
*سازمان بندي سیستم عصبی،اعمال سیناپس ها و 

 نوروترانسمیترها*
 ریاحیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

12/8/94 

  
 )2بلوك عصبی عملی (گروه

* بافت شناسی نخاع،مخچه،کدوتکس مخ و بافت 
 عصبی *

 )1بلوك عصبی عملی (گروه
نخاع،مخچه،کورتکس مخ و *بافت شناسی 

 بافت عصبی*

 چهارشنبه
13/8/94 

 

 هفته نهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 )1میکروب  عملی گروه(  )2میکروب  عملی گروه( 
 بلوك عصبی

 سپتورهاي حسی و مدار هاي عصبی**ر
 ریاحیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

16/8/94 

 تاریخ اسالم
فرهنگ تاریخ تمدن و 
 اسالمی

 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه
 *ناحیه اینفراتمپورال*

 )1آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 یکشنبه *ناحیه اینفراتمپورال* 

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه(  17/8/94

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2تخصصیزبان 
 دکتر صبوري کاشانی

 آناتومی سر و گردن نظري
 *تکوین کمان هاي حلقی و تکامل سر و صورت*

 دکتر ابوالحسنی

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 18/8/94

  
 بلوك عصبی

 *حواس پیکري (احساس لمسی و و وضعی)*
 ریاحیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

19/8/94 

  میان بلوك عصبیامتحان   
 چهارشنبه

20/8/94 



 

 هفته دهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 )1میکروب  عملی گروه(  )2میکروب  عملی گروه( 
 بلوك عصبی

 *حواس پیکري(احساس درد و حرارت)*
 ریاحیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

23/8/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم

 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه
 *آناتومی کاربردي* 

 )1آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 یکشنبه *آناتومی کاربردي*

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه(  24/8/94

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 کاشانیدکتر صبوري 

 
 دوشنبه

 (پسران)دانش خانواده 25/8/94

  

 بلوك عصبی
 اعمال حرکتی نخاع و رفلکس هاي نخاعی**

 دکتر سیفی

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

26/8/94 

  
 )2ی (گروهبلوك عصبی عمل

 **بررسی رفلکس هاي عصبی
 )1بلوك عصبی عملی (گروه

 *بررسی رفلکس هاي عصبی*
 چهارشنبه

27/8/94 
 

 

 هفته یازدهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 )1میکروب  عملی گروه(  )2میکروب  عملی گروه( 
 بلوك عصبی

 *کنترل ساقه مغزي و قشر مغزي حرکت*

 دکترسیفی
 میکروب و ویروس نظري

 شنبه
30/8/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم

 )2آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 *آناتومی کاربردي* 

 )1آناتومی سر و گردن عملی(گروه 
 یکشنبه *آناتومی کاربردي*

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه(  1/9/94

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
 گردن و سر امتحان دکتر صبوري کاشانی

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 2/9/94

  

 بلوك عصبی
 *مخچه*

 دکتر سیفی

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

3/9/94 

  
 *آزمون )2بلوك عصبی عملی (گروه

 تشخیص دو نقطه *

 )1بلوك عصبی عملی (گروه
 تشخیص دو نقطه* آزمون*

 چهارشنبه
4/9/94 

 



 هفته دوازدهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

میکروب  عملی گروه( 
2( 

 )1میکروب  عملی گروه( 
 بلوك عصبی

 *عقده هاي قاعدگی*
 دکترسیفی

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

7/9/94 

 تاریخ اسالم
تاریخ تمدن و فرهنگ 

 اسالمی
 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه( 

 یکشنبه
8/9/94 

دانش 
 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)خانواده

 دکتر صبوري کاشانی
 )1(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی

 بلوك حواس ویژه نظري
*ساختار ماکروسکوپی 

 چشم*
 هدایت پوردکتر 

 دوشنبه
9/9/94 

 (پسران)دانش خانواده

  

 بلوك عصبی
و  *اعمال عالی مغز(نیمکره هاي مغزي ،حافظه و یادگیري

 )*تکلم
 دکتر ریاحی

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

10/9/94 

 اربعین حسینی(تعطیل)
 چهارشنبه

11/9/94 
 

 

 سیزدهم هفته
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 )1میکروب  عملی گروه(  )2میکروب  عملی گروه( 
 بلوك عصبی

 مواج مغز *ا*خواب و بیداري و 
 دکتر ریاحی

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

14/9/94 

 تمدن و فرهنگ اسالمیتاریخ  تاریخ اسالم

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه( 
 یکشنبه

15/9/94 
 )2بلوك حواس ویژه عملی(گروه

 *تشریح چشم و محتویات چشم*

 )1بلوك حواس ویژه عملی(گروه
*تشریح چشم و محتویات 

 چشم*

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2تخصصیزبان 
 دکتر صبوري کاشانی

 بلوك حواس ویژه نظري
 *ساختار ماکروسکوپی گوش*

 دکتر هدایت پور

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 16/9/94

  

 بلوك عصبی
 *مکانیسم هاي رفتاري و هیجانی مغز*

 دکتر ریاحی

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

17/9/94 

  
 )2بلوك حواس ویژه عملی(گروه

 *تشریح چشم و محتویات چشم*

 )1بلوك حواس ویژه عملی(گروه
*تشریح چشم و محتویات 

 چشم*

 چهارشنبه
18/9/94 



 

 چهاردهمهفته 
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 شهادت حضرت امام رضا(ع) (تعطیل)
 شنبه

21/9/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه( 
 یکشنبه

22/9/94 
 )2بلوك حواس ویژه عملی(گروه

 *تشریح گوش*
 )1بلوك حواس ویژه عملی(گروه

 *تشریح گوش*

 (دختران)دانش خانواده
 )2(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی
 )1(گروه 2زبان تخصصی

 دکتر صبوري کاشانی

 بلوك حواس ویژه نظري
چشم و *ساختار میکروسکوپی 

 گوش*
 دکتر هدایت پور

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 23/9/94

  

 بلوك عصبی
 *سیستم اوتونوم*

 دکتر سیفی

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

24/9/94 

 بحث ادغام یافته 
 )2بلوك حواس ویژه عملی(گروه

 *آناتومی کاربردي چشم و گوش*

 )1بلوك حواس ویژه عملی(گروه
کاربردي چشم و *آناتومی 

 گوش*

 چهارشنبه
25/9/94 

 

 هفته پانزدهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 )1میکروب  عملی گروه(  )2میکروب  عملی گروه( 
 بلوك حواس ویژه نظري
 *تکوین چشم وگوش*

 دکترهدایت پور

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

28/9/94 

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه(  تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 یکشنبه

29/9/94 

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2زبان تخصصی
  دکتر صبوري کاشانی

 دوشنبه
 (پسران)دانش خانواده 30/9/94

 میکروب و ویروس نظري   
 سه شنبه

1/10/94 

 بلوك عصبی بحث ادغام یافته عصبیارزشیابی بلوك 
 )2بلوك حواس ویژه عملی(گروه

 *بافت شناسی چشم و گوش*

بلوك حواس ویژه 
 )1عملی(گروه

*بافت شناسی چشم و 
 گوش*

 چهارشنبه
2/10/94 

 



 هفته شانزدهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

میکروب  عملی 
 )2گروه( 

 )1میکروب  عملی گروه( 
 ویژه نظريبلوك حواس 

 وتورسپتورها**اوپتیک بینایی وف
 سیفیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

5/10/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 یکشنبه  

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه(  6/10/94
دانش 

 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)خانواده
 دکتر صبوري کاشانی

 )1(گروه 2تخصصیزبان 
 امتحان بلوك عصبی دکتر صبوري کاشانی

 دوشنبه
دانش  7/10/94

 (پسران)خانواده

 والدت حضرت رسول(ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)( تعطیل)
 سه شنبه

8/10/94 

    
 چهارشنبه

9/10/94 
 

 

 هفته هفدهم
 

 ایام هفته
 17-15 15-13 12-10 10-8 

 )1میکروب  عملی گروه(  )2میکروب  عملی گروه( 

 بلوك حواس ویژه نظري
*عمل عصبی شبکیه و نوروفیزیولوژي مرکز 

 بینایی*

 سیفیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 شنبه

12/10/94 

 تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمی تاریخ اسالم
 یکشنبه  

 )2میکروب  عملی گروه(  )1میکروب  عملی گروه(  13/10/94
 )2(گروه 2زبان تخصصی (دختران)دانش خانواده

 دکتر صبوري کاشانی
 )1(گروه 2زبان تخصصی

 ارزشیابی بلوك عصبی دکتر صبوري کاشانی
 دوشنبه

 (پسران)دانش خانواده 14/10/94
بلوك حواس ویژه 

 )2عملی(گروه
*افتالموسکوپی،اتوسکوپی 

 و پریمتري*

بلوك حواس ویژه 
 )1عملی(گروه

و  *افتالموسکوپی،اتوسکوپی
 پریمتري*

 بلوك حواس ویژه نظري
 *احساس شنوایی*

 سیفیدکتر 

 میکروب و ویروس نظري
 سه شنبه

15/10/94 

ارزشیابی بلوك حواس 

 ویژه
 بحث ادغام یافته

 بلوك حواس ویژه نظري
*حواس شیمیایی (بویایی و چشایی)و 

 حفظ تعادل*
 سیفیدکتر 

 
 چهارشنبه

16/10/94 

 


