
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

 )دانشکده پردیس خودگردان(

 «96وردی  دانشجویان رشته پزشکی»

 1ترم

تعداد  پیش نیاز نام درس کد درس ردیف

 واحد

 5/2 - مقدمات علوم تشریح 1111101 1

 4/2 - عضالنی –علوم تشریح اسکلتی  1111102 2

 8/0 - فیزیولوژی سلول 1111111 3

 4/0 - فیزیولوژی خون 1111117 5

 3/2 - سلول -بیوشیمی مولکول 1111120 6

 5/0 - (1آداب پزشکی ) 1111141 7

 5/1 - اصول خدمات سالمت 1111133 8

9 
1114426 

1114418 

 ان پیشبز

 زبان عمومی
- 

2 

3 

 2 - آئین زندگی 1114438 10

 2 - روانشناسی سالمت 1111140 11

 2 - (1اسالمی)اندیشه  1114432 12

35/19(35/18جمع واحد  )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

 )دانشکده پردیس خودگردان(

 «96وردی  دانشجویان رشته پزشکی»

 2ترم

تعداد  پیش نیاز نام درس کد درس ردیف

 واحد

 5/1 مقدمات علوم تشریح علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 1111104 1

علوم تشریح مقدمات علوم تشریح دستگاه تنفس 1111105 2  7/0 

 2 مقدمات علوم تشریح علوم تشریح دستگاه گوارش 1111106 3

 5/0 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی قلب 1111712 5

 7/0 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی تنفس 1111713 6

 7/0 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی گوارش 1111116 7

 2/1 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی گردش خون 1111115 8

سلول-بیوشیمی مولکول پلینیبیوشیمی دیس 1111121 9  7/1 

 5/0 - (2آداب پزشکی ) 1111142 10

(1اندیشه اسالمی ) (2اندیشه اسالمی ) 114433 11  2 

12 
1111614 

1114418 

 (1زبان تخصصی )

 زبان عمومی

 زبان عمومی

 زبان پیش

3 

3 

 3 - ادبیات فارسی 1114417 31

 1 - (1تربیت بدنی ) 1114419 14

5/18جمع واحد       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل

 )دانشکده پردیس خودگردان(

 «96وردی  دانشجویان رشته پزشکی»

 3ترم

تعداد  پیش نیاز نام درس کد درس ردیف

 واحد

 7/1 علوم تشریحمقدمات  علوم تشریح سرو گردن 1111103 1

 9/0 مقدمات علوم تشریح علوم تشریح سیستم حواس ویژه 1111109 2

 4/0 مقدمات علوم تشریح علوم تشریح غدد درون ریز 1111107 3

 3/1 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی غدد 1111118 5

 بیوشیمی هورمون ها 1111122 6
-سلولی-بیوشیمی مولکول  

 بیوشیمی دیسیپلین
7/0 

 بیوشیمی کلیه 1111123 7
-سلولی-بیوشیمی مولکول  

 بیوشیمی دیسیپلین
2/0 

 1/1 مقدمات علوم تشریح علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی 1111110 8

 8/0 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی کلیه 1111119 9

 5/0 - (3آداب پزشکی ) 1111143 10

 2 - ایمنی شناسی 1111131 11

12 
1111622 

1111614 

 (2تخصصی )زبان 

 (1)زبان تخصصی 

1زبان تخصصی  

 زبان عمومی

3 

3 

1تربیت بدنی (2تربیت بدنی ) 11144420 31  1 

 2 - تاریخ صدر اسالم 1114444 14

سلول -بیوشیمی ملکول  اصول کلی تغذیه 1111125 15  2 

 2 - فیزیک پزشکی 1111126 16

6/19جمع واحد       

 

 

 

 

 

 

 



 

 خدمات درمانی بابلدانشگاه علوم پزشکی و 

 )دانشکده پردیس خودگردان(

 «96وردی  دانشجویان رشته پزشکی»

 4ترم

تعداد  پیش نیاز نام درس کد درس ردیف

 واحد

 3 - باکتری شناسی پزشکی 1111127 1

 2 - انگل شناسی 1111128 2

 1 - قارچ شناسی پزشکی 1111129 3

 1 - ویروس شناسی پزشکی 1111130 5

 2 - اصول اپیدمیولوژی 1111134 6

 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی 1111164 7

 –ی ژفیزیولو –بیوشیمی 

 علوم تشریح

 دستگاه اعصاب

1 

 2 - تفسیر موضوعی قرآن 1114446 8

 2 - انقالب اسالمی ایران 1114414 9

 5/0 - (4آداب پزشکی ) 1111144 10

تشریحم ومقدمات عل علوم تشریح سیستم اعصاب 1111108 11  9/1 

 5/1 فیزیولوژی سلول فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 1111114 12

1زبان تخصصی  (2زبان تخصصی ) 1111146 31  3 

9/20جمع واحد   
 

 


