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 مقطع دکترر  مورومی تهرته  را  ی،هر ی       98قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم تابستان سال 

 دندانپ،ه ی و داتوساز 

 

 با سالم و احترام؛

گظاادندا دنباادا ننا اادنداگشاادع ند ن23/2/1398د ااخ  ن/660/500بااعنایع اا نبااانب شاایع ان اا ع  ن

نذ اا نو دند وسعوندا وسااع  نق ااون اادو نایااندگدگپ  اا تن،داگشاایخ عمن اضع ااتن  اااانشااع ن   اا ت

ا نقد ااونن10/4/1398لغع اا نن1/4/1398  خنتخاگیاادنا نتااعنگ ع اادمن اضع اامعمن ااتننتاادتنتعبااااعمنبد اا ا ن

  نباااانا ساااع ن ادهاااتنگع ااااننننگاااانekhedmat.tums.ac.irHttp://mizنتآد سنال ادوگم ااا

اقاداتنناگضا عتنتواخ دنراع لن خاتن اخدنننننننابانصعد ن د نتخسا نآ اخ دنداگشادع ن  ادا ننننن دا  س تنا س

گ ع یاادمنبااد ستناساا ند  خاساااسع تنرااان ااسنا نات ااعتنبااع  ن  ااعگتنا سااع ن اادددنقعباا نبد سااتنگ خاشاادن

نبخدم
 

 1397-98تحصیلی دروس ارائه شده جهت ترم تابستان سال 

 رشته داروسازی

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 حضوری واحد 3 1شیمی دارویی  1

 حضوری واحد 3 2شیمی دارویی  2

 حضوری واحد 3 3شیمی دارویی  3

 ٪70 -مجازی  ٪30 واحد 3 بیوفارماسی نظری 4
 حضوری

 ٪50 -مجازی  ٪50 واحد 2 نظری 4فارماسیوتیکس  5
 حضوری

 حضوری واحد 2 1مفردات نظری  6

 حضوری واحد 3 2مفردات نظری  7

 مجازی واحد 2 گیاهان داروئی نظری 8

 حضوری واحد 2 داروهای بیولوژیک 9

 رشته پزشکی

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 بلوک گوارش 1
 -نظری  2.12

 عملی 0.62
 حضوری

http://mizekhedmat.tums.ac.ir/
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 بلوک غدد 2
 -نظری  1.65

 عملی 0.22
 حضوری

 بلوک کلیوی 3
 -نظری  1.65

 عملی 0.25
 حضوری

 بلوک تولید مثل 4
 -نظری  1.24

 عملی 0.17
 حضوری

 بلوک عصبی 5
 -نظری  2.76

 عملی 0.35
 حضوری

 بلوک حواس ویژه 6
 -نظری  0.88

 عملی 0.17
 حضوری

 بلوک قلب و گردش خون 7
 -نظری  2.76

 عملی 0.70
 حضوری

 بلوک تنفس 8
 -نظری  1.06

 عملی 0.30
 حضوری

 بلوک سلول و ملکول 9
 -نظری  2.65

 عملی 0.44
 حضوری

 بافت، تکوین و عملکرد عملی 10
 -نظری  2.18

 عملی 0.24
 حضوری

 آناتومی اندام 11
 -نظری  1.50

 عملی 1.50
 حضوری

 آناتومی سر و گردن 12
 -نظری  1.20

 عملی 0.50
 حضوری

 رشته دندانپزشکی

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 حضوری واحد 1 3پریو دنتولوژی نظری  1

2 
سالمتی دهان و دندانپزشکی 

 1اجتماعی نظری 
 حضوری واحد 1

3 
سالمتی دهان و دندانپزشکی 

 2اجتماعی نظری 
 حضوری واحد 1

ن

 شهریه:

ن  ع ن600/339/3 سد انشدواحدنگظد ن-

ن  ع ن520/007/4 سد انشدنواحدنا ختن-

ن

 تقویم ترم تابستانی:

 10/4/1398لغایت  1/4/1398ثبت نام : از تاریخ 

 29/4/1398شروع دوره : تاریخ 
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   6/6/1398پایان دوره : 

 9/6/1398شروع امتحانات : 

 13/6/1398پایان امتحانات : 

 هرگونه اطالعات تکمیلی متعاقبا از طریق همین سایت اطالع رسانی خواهد.

ن اعوگ نآ خ  تنداگشدع ن


