
 (علَم پبیِ)اًطجَیبى رضتِ پشضکی د 89ـ90دٍم  سبل ًینثزًبهِ ّفتگی 

         (89ثْوي )ٍرٍدی ( 1)تزم 

 ساعت

 ایام هفته
۰۱-۸ ۰۱-۰۱ ۰۱-۰۲ ۰۱-۰۱ 

 شنبه

 خَاّزاى( 1)تزثیت ثذًی 

 101ـ  102گ 

 خَاّزاى( 1)تزثیت ثذًی 

 103 ـ 104گ 

 خَاّزاى( 1)تزثیت ثذًی 

 105گ 

 102سًذگی گ  ّبی هْبرت

 سبلي هحتطوی

 101سًذگی گ  ّبی هْبرت

 سبلي هحتطوی

 2ٍ  1 هقذهبت علَم پبیِ

 سبلي هفتح 101گ 

 2ٍ  1 هقذهبت علَم پبیِ

 سبلي هفتح 102گ 
 102گ  3هقذهبت علَم پبیِ 

 سبلي رجبئی

 شنبه یک

 (1) اًذیطِ اسالهی

 سبلي هفتح 101گ 

 101 تبریخ اهبهت گ

 هفتحسبلي 

 ثزادراى (1) تزثیت ثذًی

 106گ
 

 101گ  3هقذهبت علَم پبیِ 

 سبلي هطْزی

  102تبریخ اهبهت گ

 سبلي ثبٌّز

 (1) اًذیطِ اسالهی

 سبلي ثبٌّز 102گ 

 (13 - 16)سبعت  رجبئی سبلي 101 گ سثبى عوَهی

 (13 - 16)سبعت  هفتحسبلي داًطگبّی  سثبى پیص

 دوشنبه

 103 سًذگی گ ّبی هْبرت

 سبلي قبضی

 104سًذگی گ  ّبی هْبرت

 سبلي قبضی

 ثزادراى( 1)تزثیت ثذًی 

 107گ 
 ثزادراى( 1)تزثیت ثذًی 

 3 هقذهبت علَم پبیِ 108گ 

 سبلي هطْزی 102گ 

 3هقذهبت علَم پبیِ 

 سبلي هطْزی 101گ 

 102گ  3هقذهبت علَم پبیِ 

 سبلي ثْطتی

 4 هقذهبت علَم پبیِ

 سبلي هطْزی 101 گ

 4 هقذهبت علَم پبیِ

 سبلي هطْزی 102 گ
 (13 - 16)سبلي رجبئی سبعت  102 سثبى عوَهی گ

 شنبه سه

 2ٍ  1 هقذهبت علَم پبیِ

 سبلي هفتح 102 گ

 2ٍ  1 هقذهبت علَم پبیِ

 سبلي هفتح 101گ 

 (13 - 16)سبعت  ًضاد ّبضوی سبلي 103سثبى عوَهی گ 

 3هقذهبت علَم پبیِ  

 سبلي هطْزی 101گ
 

 2ٍ  3 هقذهبت علَم پبیِ

 101 - 102 عولی گ

 2ٍ  3 هقذهبت علَم پبیِ

 103 - 104 عولی گ
 2ٍ  3 هقذهبت علَم پبیِ

 106 - 105 عولی گ
 

 رٍاى ضٌبسی چهارشنبه

 سبلي رجبئی

 (1)ثْذاضت 

 سبلي هحتطوی

ثزادراى     ( 1)تزثیت ثذًی 

 109گ
 

 هفتحسبلي (13-16)سبعت  104سثبى عوَهی گ 

 
 ۳گردد هیارائه  ۳/۲/۹۳لغبیت  ۳۳/۱۱/۸۹از تبریخ  ۱ هقدهبت علوم پبیهـ  
 ۳گردد هیارائه  ۱۸/۳/۹۳لغبیت  ۱۷/۲/۹۳از تبریخ  ۲ هقدهبت علوم پبیهـ  
  ۳گردد هیارائه  ۲۳/۱/۹۳لغبیت  ۱۶/۱۱/۸۹از تبریخ  ۳ هقدهبت علوم پبیهـ  
 ۳گردد هیارائه  ۲۳/۳/۹۳لغبیت  ۵/۲/۹۳از تبریخ  ۴ـ هقدهبت علوم پبیه  
 ۳گردد هیارائه  ۷/۲/۹۳لغبیت  ۱۹/۱۱/۸۹عولی از تبریخ  ۳ـ هقدهبت علوم پبیه  
   ۳گردد هیارائه  ۱۸/۳/۹۳لغبیت  ۱۳/۲/۹۳ عولی از تبریخ ۲ ـ هقدهبت علوم پبیه 

 

   

 (پبیِعلَم ) داًطجَیبى رضتِ پشضکی 89-90دٍم سبل ًینلیست ٍاحذّب ٍ ثزًبهِ اهتحبًبت 

 (89ثْوي )ٍرٍدی ( 1)تزم 

شماره 

 درس
 نام درس گروه

دروس  واحد تعداد

 پیشنیاز
 تاریخ و ساعت امتحان

 کل عولی ًظزی

504000000 

101 

102 

103 

104 

105 

 1 1 ــ خَاّزاى( 1)تزثیت ثذًی 
 

 

 تبریخ اهتحبى تزثیت ثذًی

 اعالم خَاّذ ضذ هتعبقجبً

504000000 

106 

107 

108 

109 

  1 1 ــ ثزادراى( 1)تزثیت ثذًی 
 تبریخ اهتحبى تزثیت ثذًی

 اعالم خَاّذ ضذ هتعبقجبً

  2 - 2 رٍاًطٌبسی 1 501114080
 18/4/90 ضٌجِ

 30/10سبعت 

501011016 
101 

102 
 10/2/90ضٌجِ   5/1 ــ 5/1 1هقذهبت علَم پبیِ 

501011017 
101 

102 
  5/1 5/0 1 2هقذهبت علَم پبیِ 

 30/3/90 دٍضٌجِ

 30/10سبعت 

501011018 
101 

102 
 5/2 5/0 2 3هقذهبت علَم پبیِ 

 

 
 29/1/90دٍضٌجِ 

501011019 
101 

102 
 1 ــ 1 4هقذهبت علَم پبیِ 

 

 

 13/4/90 دٍضٌجِ

 30/10سبعت 

501000016 
101 

102 
 2 ــ 2 تبریخ اهبهت

 

 

 6/4/90 دٍضٌجِ

 30/8 سبعت

501000002 
101 

102 
  2 ــ 2 1اًذیطِ اسالهی 

 1/4/90 چْبرضٌجِ

 30/8سبعت 

503000003 

101 

102 

103 

104 

 3 ــ 3 سثبى عوَهی
سثبى پیص 

 داًطگبّی

 22/4/90چْبرضٌجِ  

 30/8سبعت 

  4 ــ 4 داًطگبّی سثبى پیص 101 502100000
 21/4/90 ضٌجِ سِ

 30/8 سبعت

  2 ــ 2 1ثْذاضت  1 501114141
 4/4/90ضٌجِ

 30/10سبعت

503000008 

101 

102 

103 

104 

  ــ ــ ــ سًذگی ّبی هْبرت
 15/4/90چْبرضٌجِ 

 30/10سبعت 

 
 
 
 
 
 
 

 واحد ۵/۸۱یا  ۵/۸۱: جمع واحدها



 (علَم پبیِ)داًطجَیبى رضتِ پشضکی  88 -89اٍل  سبل ًینثزًبهِ ّفتگی 

 (89هْز ) ٍرٍدی( 2)تزم 

 ساعت

 ایام هفته
۰۱-۸ ۰۱-۰۱ ۰۱-۰۲ ۰۱-۰۱ 

 شنبه
 سیستن اسکلتی

 عضالًی هحَری

 ًضاد ّبضویسبلي 

 ثیَضیوی هتبثَلیسن

 ًضاد ّبضویسبلي 

 101اخالق اسالهی گ 

 سبلي رجبئی

 101گ  2اًذیطِ اسالهی 

 ًضاد ّبضویسبلي 

 دستگبُ گزدش خَى

 ًضاد ّبضویسبلي 

 102گ  2اًذیطِ اسالهی 

 ًضاد ّبضویسبلي 

 102اخالق اسالهی گ 

 سبلي رجبئی

 شنبه یک

هتبثَلیسن ثیَضیوی 

 سیستن اسکلتی

 عضالًی هحَری عولی

 101 - 102 گ

  101 اصَل کلی تغذیِ گ

 سبلي هطْزی

 ثیَضیوی هتبثَلیسن

عضالًی  سیستن اسکلتی

 هحَری عولی

 202 - 203گ 

 

 

سیستن  -ثیَضیوی هتبثَ لیسن 

هحَری عولی  اسکلتی عضالًی

 103 - 201 گ

 هحتطویسبلي  101گ ( 1)سثبى تخصصی 

 (13 -16)سبعت 

 2ثْذاضت  دوشنبه

 سبلي هحتطوی

 ارگبى قلت

 ًضاد سبلي ّبضوی

 سبلي هفتح 102گ ( 1)سثبى تخصصی 

 (13 - 16)سبعت 

 شنبه سه

 سبلي هطْزی 103گ ( 1)سثبى تخصصی 

 (8 - 11)سبعت 

 سبلي هفتح 104گ ( 1)سثبى تخصصی 

 (13 - 16)سبعت 

 قلت ٍگزدش خَى

 101 - 102عولی گ 

 خَىقلت ٍگزدش 

 103 ـ 201عولی گ 

 قلت ٍگزدش خَى

 202 - 203عولی گ 

 

 

 چهارشنبه

 ثیَضیوی هتبثَلیسن

 ًضاد سبلي ّبضوی
 102اصَل کلی  تغذیِ گ 

 سبلي ثْطتی
 

 

 
 دستگبُ گزدش خَى

 ًضاد سبلي ّبضوی

 
 ۳گردد هیلغبیت پبیبى ترم برگسار  ۲۳/۱۱/۸۹سیستن اسکلتی عضالنی هحوری از تبریخ  ـ       
 ۳گردد هیبرگسار  ۱۱/۱۲/۸۹لغبیت  ۱۶/۱۱/۸۹بیوشیوی هتببولیسن تئوری از تبریخ  ـ       
 ۳گردد هیلغبیت پبیبى ترم برگسار  ۱۴/۱۲/۸۹دستگبه گردش خوى تئوری از تبریخ  ـ       
 ۳گردد هیلغبیت پبیبى ترم برگسار  ۹/۱۲/۸۹ارگبى قلب تئوری از تبریخ  ـ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 (علَم پبیِ) داًطجَیبى رضتِ پشضکی 89-90دٍم سبل ًینلیست ٍاحذّب ٍ ثزًبهِ اهتحبًبت 

 (89هْز ) ٍرٍدی( 2) تزم

 نام درس گروه شماره درس
دروس  واحد تعداد

 پیشنیاز
 تاریخ و ساعت امتحان

 کل عولی ًظزی

2150017 1 
 سیستن اسکلتی

 عضالًی هحَری
  5/1 ــ 5/1

 29/3/90 ضٌجِ یک

 13/- سبعت

2150022 

101 

102 

103 

201 

202 

203 

 سیستن اسکلتی

 عضالًی هحَری

 عولی

  1 1 ــ
تزم  قجل اس اهتحبًبت پبیبى

 گزدد هیثزگشار 

  2 ٍ 1هقذهبت  5/1 5/0 1 ثیَضیوی هتبثَلیسن 1 2150020

  5/1 ــ 5/1 ارگبى قلت 1 2150018
 20/4/90 دٍضٌجِ

 13/-سبعت 

  5/2 ــ 5/2 خَى دستگبُ گزدش 1 2150019
 12/4/90 ضٌجِ یک

 13/-سبعت 

2150021 

101 

102 

103 

201 

202 

203 

 قلت ٍ گزدش خَى

 عولی
 1 1  

تزم  قجل اس اهتحبًبت پبیبى

 گزدد هیثزگشار 

 1ثْذاضت  2 - 2 (2) ثْذاضت 1 501114142
 7/4/90 ضٌجِ سِ

 30/10سبعت 

501114250 
101 

102 
  2 ــ 2 اصَل کلی تغذیِ

 4/4/90ضٌجِ 

 13/-سبعت 

501000007 
101 

102 
  2 ــ 2 اخالق اسالهی

 14/4/90 ضٌجِ سِ

 30/10سبعت 

501000003 
101 

102 
 1 اًذیطِ اسالهی 2 ــ 2 2اًذیطِ اسالهی 

 31/3/90 ضٌجِ سِ

 30/10سبعت 

501114181 

101 

102 

103 

104 

 سثبى عوَهی 3 ــ 3 1سثبى تخصصی 
 22/4/90 چْبرضٌجِ

 30/10سبعت  

 

 

 واحد ۰۲: جمع واحد ها   



 (علَم پبیِ)داًطجَیبى رضتِ پشضکی  89-90دٍم  سبل ًینثزًبهِ ّفتگی 

 (88ثْوي)ٍرٍدی ( 3)تزم 

 ساعت

 ایام هفته
۰۱-۸ ۰۱-۰۱ ۰۱-۰۲ ۰۱-۰۱ 

 1فیشیَلَسی  شنبه

 سبلي رجبیی

 تئَری ٍ( 3)آًبتَهی 

ثِ صَرت گزدضی ثزای عولی 

 .ّوِ گزٍّْب الشاهی است

 سبلي ثبٌّز

 101 اًقالة اسالهی گ

اًقالة اسالهی                 ثبٌّزسبلي 

 102گ 

 سبلي ثبٌّز
 خَاّزاى( 2) تزثیت ثذًی

 101گ 

 شنبه یک

 102 گ 3آًبتَهی 

 سبلي رجبئی

 101صًتیک گ 

 سبلي رجبئی

 101گ  3آًبتَهی 

 ثْطتیسبلي 
 ثزادراى( 2)تزثیت ثذًی 

 108گ 
 خَاّزاى (2) تزثیت ثذًی

 102گ

 ثزادراى( 2)تزثیت ثذًی 

 106گ 

 ثزادراى( 2)تزثیت ثذًی 

 107گ 

 103 فیشیَلَصی عولی گ 102 فیشیَلَصی عولی گ 101 فیشیَلَصی عولی گ

 1فیشیَلَسی  دوشنبه

 سبلي رجبیی

 101گ  3آًبتَهی 

 سبلي رجبئی
 (13 - 16) ادثیبت فبرسی

 سبلي هطْزی
 خَاّزاى (2) تزثیت ثذًی

 103 گ

 104 فیشیَلَصی عولی گ

 1فیشیَلَصی  شنبه سه

 سبلي رجبیی

 102 صًتیک گ

 ًضاد ّبضویسبلي 

 خَاّزاى( 2)تزثیت ثذًی 

 104 - 105گ  

 

 

 102گ  3آًبتَهی 

 سبلي ثبٌّز

 101گ ( 2)سثبى تخصصی 

 (13-16)سبعت  رجبئی سبلي

 چهارشنبه

 عولی( 3)آًبتَهی 

 102ٍ گ  101گ

 عولی( 3)آًبتَهی 

  عولی           ( 3)آًبتَهی  201ٍ گ  103گ 

 202گ  ٍ 203گ 
 

 ثزادراى( 2)تزثیت ثذًی 

 109گ 

 هطْزی سبلي 102گ ( 2)سثبى تخصصی 

 (8 - 11) سبعت

 رجبئی سبلي 103گ ( 2)سثبى تخصصی 

 (13 - 16)سبعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (علَم پبیِ) رضتِ پشضکیداًطجَیبى  89-90دٍم سبل ًینلیست ٍاحذّب ٍ ثزًبهِ اهتحبًبت 

 (88 ثْوي)ٍرٍدی ( 3)تزم 

 نام درس گروه شماره درس
 واحد تعداد

 تاریخ و ساعت امتحان دروس پیشنیاز
 کل عولی ًظزی

 4 ــ 4 1فیشیَلَصی  1 501114050
ثیَضیوی ٍ آًبتَهی 

(1ٍ2) 

 6/4/90 دٍضٌجِ

 30/10 سبعت

501114062 

101 

102 

103 

104 

 1 1 ــ فیشیَلَصی عولی
 ّوشهبى ثب

 1فیشیَلَصی 

تزم    قجل اس اهتحبًبت پبیبى 

گزدد ثزگشار هی  

501011022 
101 

102 
 (1)آًبتَهی  3 ــ 3 3آًبتَهی 

19/4/90 ضٌجِ یک  

10/ 30سبعت   

501011023 

101 

102 

103 

201 

202 

203 

 (1)آًبتَهی  1 1 ــ عولی 3آًبتَهی 
تزم  قجل اس اهتحبًبت پبیبى

 گزدد هیثزگشار 

501114100 
101 

102 
 2 ــ 2 صًتیک

 1ٍ2ثیَضیوی

 (1)آًبتَهی 

12/4/90 ضٌجِ یک  

 30/10سبعت 

 3 ــ 3 ادثیبت فبرسی 1 502000003
- 

 

29/3/90 ضٌجِ یک  

 30/10سبعت 

501000011 
101 

102 
 2 - 2 اًقالة اسالهی

- 

 

28/3/90ضٌجِ   

 30/10سبعت 

501114182 

101 

102 

103 

 1سثبى تخصصی  3 - 3 2سثبى تخصصی 
 21/4/90 ضٌجِ سِ

 30/10سبعت 

509000000 

101 

102 

103 

104 

105 

 (1)تزثیت ثذًی 1 1 ــ خَاّزاى (2) تزثیت ثذًی

 تبریخ اهتحبى تزثیت

 اعالم هتعبقجبًثذًی 

 خَاّذ ضذ

509000000 

106 

107 

108 

109 

 (1)تزثیت ثذًی  1 1 ــ ثزادراى( 2) تزثیت ثذًی

 تزثیتتبریخ اهتحبى 

 اعالم هتعبقجبًثذًی 

 خَاّذ ضذ

 

 

 واحد ۰۲: جمع واحدها   



 (علَم پبیِ)داًطجَیبى رضتِ پشضکی  89-90 دٍم سبل ًینثزًبهِ ّفتگی 

 (88 هْز)ٍرٍدی ( 4)تزم 

 ساعت

 ایام هفته
۰۱-۸ ۰۱-۰۱ ۰۱-۰۲ ۰۱-۰۱ 

 2فیشیَلَصی  شنبه

 سبلي ثبٌّز

 ثبکتزی ضٌبسی

 سبلي رجبیی

 101 فیشیک پشضکی گ

 ثْطتی سبلي

عولی ثِ  -تئَری( 4)آًبتَهی 

 گزدضی ثزای ّوِ صَرت

 گزٍّْب الشاهی است

 ثْطتیسبلي 

 2فیشیَلَصی  شنبه یک

 ًضاد ّبضویسبلي 

 101هیکزٍة ع گ 
 102 فیشیک پشضکی گ

 هَضَعی قزآى تفسیز سبلي ثبٌّز

 102گ 

 101 گ 4آًبتَهی  ًضاد ّبضویسبلي 

 ثْطتیسبلي 

               101هَضَعی قزآى گ  تفسیز

 ًضاد ّبضوی سبلي

 دوشنبه

 101فیشیک پشضکی گ 

 سبلي هفتح
 102هیکزٍة ع گ 

 103هیکزٍة ع گ 

 ایزاىفزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ 

 102گ

 سبلي ثبٌّز

 فزٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایزاى

 سبلي ثبٌّز 101گ 

 عولی 4آًبتَهی 

102 – 101 

 عولی 4آًبتَهی 

 عولی 4آًبتَهی  103ـ  201

 202ـ  203

 102 فیشیک پشضکی گ شنبه سه

 سبلي   ثبٌّز

 ٍیزٍط ضٌبسی

 سبلي رجبئی

 102 گ 4آًبتَهی 

 ایزاى ٍ توذى اسالم فزٌّگ ٍ ثْطتیسبلي 

 104 گ

 ایزاى توذى اسالم ٍ فزٌّگ ٍ سبلي ثبٌّز

 سبلي ثبٌّز 103 گ

 ثبکتزی ضٌبسی چهارشنبه

 سبلي  ثبٌّز

 2فیشیَلَصی 

 سبلي رجبیی

 3ثْذاضت 

 ًضاد ّبضویسبلي 

 عولی –هیکزٍة تئَری 

 ًضاد ّبضویسبلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (علَم پبیِ) داًطجَیبى رضتِ پشضکی 89-90 دٍم سبل ًینلیست ٍاحذّب ٍ ثزًبهِ اهتحبًبت 

 (88 هْز)ٍرٍدی ( 4)تزم 

 نام درس گروه شماره درس
دروس  واحد تعداد

 پیشنیاز
 ساعت امتحانتاریخ و 

 کل عولی ًظزی

501114287 

101 

102 

103 

 1 1 ــ هیکزٍة ضٌبسی عولی

 1فیشیَلَصی 

 ّوشهبى ثب ٍ

 ثبکتزی ضٌبسی

تزم  قجل اس اهتحبًبت پبیبى

 گزدد هیثزگشار 

 1فیشیَلَصی  3 ــ 3 ثبکتزی ضٌبسی 1 501114285
28/3/90ضٌجِ   

 13/-سبعت 

 1 فیشیَلَصی 1 ــ 1 ٍیزٍط ضٌبسی 1 501114286
 6/4/90دٍضٌجِ 

 13/-سبعت 

501000017 
101 

102 
 ــ 2 ــ 2 تفسیز هَضَعی قزآى

 22/4/90ضٌجِ چْبر

 13/-سبعت 

 1ثْذاضت  2 ــ 2 3ثْذاضت  1 501114143
 31/3/90ضٌجِ  سِ

 30/10سبعت 

501114010 
101 

102 
 ــ 2 ــ 2 فیشیک پشضکی

 11/4/90 ضٌجِ

 30/10سبعت 

501114061 
1 

 
 1فیشیَلَصی  4 - 4 2فیشیَلَصی 

21/4/90 ضٌجِ سِ  

 13/-سبعت 

501011024 
101 

102 
 1 آًبتَهی 5/1  5/1 4آًبتَهی 

 15/4/90 چْبرضٌجِ

 13/-سبعت 

501011025 

101 

102 

103 

201 

202 

203 

 1 آًبتَهی 1 1  عولی 4 آًبتَهی
تزم قجل اس اهتحبًبت پبیبى 

 گزدد هیثزگشار 

501000019 

101 

102 

103 

104 

 توذى فزٌّگ ٍ

 ایزا ى اسالم ٍ
 ـــ 2 ــ 2

 1/4/90چْبرضٌجِ 

 30/10سبعت 

 

 

 واحد ۵/۸۱:  جمع واحدها    



 (علَم پبیِ)داًطجَیبى رضتِ پشضکی  89 -90دٍم  سبل ًینثزًبهِ ّفتگی 

 (87 ثْوي)ٍرٍدی ( 5)تزم 

 ساعت

 ایام هفته
۰۱-۸ ۰۱-۰۱ ۰۱-۰۲ ۰۱-۰۱ 

 شنبه

 پبتَلَصی عولی

 101گ 

 پبتَلَصی عولی

 پبتَلَصی عولی 102گ 

 103گ 

 
 عولی یاًگل ضٌبس

 102گ 
 اًگل ضٌبسی عولی

 101گ 

 اًگل ضٌبسی عولی

 101 اًگل ضٌبسی گ 103گ 

 سبلي هطْزی

 102اًگل ضٌبسی گ  شنبه یک

 هطْزیسبلي 

 پبتَلَصی

 ًضاد ّبضویسبلي 

 اًگل ضٌبسی عولی

 104گزٍُ 
 

 دوشنبه
 ضٌبسیاًگل 

 101 -102 گ

 ًضاد ّبضویسبلي 

 101گ  ایوًََلَصی

 سبلي هحتطوی

 ایوًََلَصی عولی

 101گ 
 فزٌّگ ٍ ارسضْبی دفبع

  102گهقذط 

 فزٌّگ ٍ ارسضْبی دفبع هقذط ًضاد ّبضوی سبلي

 ًضاد ّبضوی سبلي 101گ

 پبتَلَصی شنبه سه

ًضاد ّبضویسبلي   

 102ایوًََلَصی گ 

 سبلي هحتطوی

 ایوًََلَصی عولی

 102گ
 

     چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (علَم پبیِ) داًطجَیبى رضتِ پشضکی 89-90دٍم سبل ًینلیست ٍاحذّب ٍ ثزًبهِ اهتحبًبت 

 (87هْز )ٍرٍدی ( 5)تزم 

 نام درس گروه شماره درس
 واحد تعداد

 تاریخ و ساعت امتحان دروس پیشنیاز
 کل عولی ًظزی

501114311 

101 

102 

 

 5/2 ـ 5/2 اًگل ضٌبسی ٍ قبرچ ضٌبسی

 قبرچ ضٌبسی کزم ٍ
 18/4/90ضٌجِ 

 13/-سبعت 

 تک یبختِ ٍ

 حطزُ ضٌبسی

 13/4/90دٍضٌجِ 

 13/-سبعت 

501114312 

101 

102 

103 

104 

 اًگل ضٌبسی ٍ قبرچ ضٌبسی

 عولی
 5/1 5/1 ـ

اًگل  ّوشهبى ثب

 ضٌبسی تئَری

تزم  قجل اس اهتحبًبت پبیبى

 گزدد هیثزگشار 

 2فیشیَلَصی 4 ـ 4 پبتَلَصی 1 501114421
1/4/90چْبرضٌجِ   

13/-سبعت   

501114425 

101 

102 

103 

 1 1 ــ پبتَلَصی عولی

 2فیشیَلَصی

ّوشهبى ثب  ٍ

 پبتَلَصی تئَری

تزم  قجل اس اهتحبًبت پبیبى

 گزدد هیثزگشار 

501114340 
101 

102 
 1فیشیَلَصی 3 5/0 5/2 ایوًََلَصی

7/4/90 ضٌجِ سِ  

13/-سبعت   

111111 
101 

102 

 فزٌّگ ٍارسضْبی دفبع

 هقذط
 ــ 2 ــ 2

 20/4/90دٍضٌجِ 

 30/10سبعت 

 

 
 

 واحد ۵۱: جمع واحدها 


