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 1399-1400تحصیلی سال تابستانی قابل توجه دانشجویان متقاضی ترم 

 

 آرزوی موفقیت،با سالم و 

داروسجایید  د در نظر دارد برای دانشجوواان رشج ه یجای پزشجکید دنزانیزشجکی      دانشگاه علوم پزشکی تهران

تابسج انی  تجرم   صجور  موجایی  بجه  گف اردرمانی و کاردرمانی با ارائه دروس ججزو  یاج     دماماای دپرس اری

ضجواب  و  ثبت نام کلیه دانشوواان م قاضی بزون در نظر گرف ن سهمیه قبولی آنهجا بجا رعااجت     برگزار نمااز؛

باشز. دانشوواان جهت کسب یرگونجه االالعجا  بیشج ر    اان دانشگاه بالمانع میتابس انی ترم  یا  در شراا 

 ای الراق یمین ساات پیگیری نماانز.تواننز می

 تابستانیدر ترم دروس ارائه شده عناوین 

 پزشکی دانشکدهدروس ارائه شده 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
 رشته

 پزشکی نظری 2 تغذاه 1

 پزشکی نظری 5/1 بیوشیمی نظری 2

 پزشکی نظری 4/2 شناسی باک ری 3

 پزشکی نظری 1 واروس شناسی 4

 پزشکی نظری 5/1 اصو  خزما  سالمت 5

 پزشکی نظری 2 اصو  اپیزمیولوژی 6

 پزشکی نظری 2 بهزاشت خانواده 7

 پزشکی نظری 8/1 اامونولوژی  8

 پزشکی نظری 76/2 بلوک قلب  9

 پزشکی نظری 06/1 بلوک تنفس 10

 پزشکی نظری 88/0 بلوک حواس واژه 11

 پزشکی نظری 76/2 بلوک عصبی 12

 پزشکی نظری 12/2 بلوک گوارش 13

 پزشکی نظری 65/1 بلوک غزد 14

 پزشکی نظری 65/1 بلوک کلیوی 15

 پزشکی نظری 24/1 بلوک تولیزمث  16
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 داروسازی دانشکدهدروس ارائه شده 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
 رشته

 داروسایی نظری 3 2شیمی داروای  1

 داروسایی نظری 2 2ماسیفیزاکا  فار 2

 داروسایی نظری 2 1فارماکوگنویی)مفردا ( 3

 داروسایی نظری 3 2فارماکوگنویی)مفردا ( 4

 داروسایی نظری 1 کشت سلولی 5

 داروسایی نظری 3 1دارودرمانی  6

 داروسایی نظری 3 3دارودرمانی  7

 
 
 
 

 دندانپزشکی دانشکدهدروس ارائه شده 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
 رشته

 دنزانیزشکی نظری 1 1دنزانیزشکی اج ماعی سالمت دیان و  1

 دنزانیزشکی نظری 1 2سالمت دیان و دنزانیزشکی اج ماعی  2

 دنزانیزشکی نظری 1 1راداولوژی دنزاند فک و صور  نظری  3

 دنزانیزشکی نظری 1 4دنزانیزشکی تشخیصی  4

 دنزانیزشکی نظری 1 3پراو دان یکس نظری  5

 دنزانیزشکی نظری 1 1انزودان یکس نظری  6

 دنزانیزشکی نظری 1 1پروتز ثابت نظری  7

 دنزانیزشکی نظری 1 1پروتز پارسی  نظری  8

 دنزانیزشکی نظری 1 1پروتز کام  نظری  9

 دنزانیزشکی نظری 1 1پروتز پیشرف ه نظری  10

 دنزانیزشکی نظری 1 2پروتز پیشرف ه نظری  11

 دنزانیزشکی نظری 1 درمان بیماران با بی دنزانی کام  12
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 پرستاری و مامایی دانشکدهدروس ارائه شده 

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد
 رشته

 پرس اری نظری 3 پرس اری بیماری یای کودکان 1

 پرس اری نظری 2 پرس اری بیماری یای روان 2

 پرس اری نظری 1 محی  پرس اری و بهزاشت 3

 پرس اری نظری 2 پرس اری در اخ الال  سالمت مادر و نویاد 4

 پرس اری نظری 2 پرس اری بهزاشت روان 5

 پرس اری نظری 1.5 پرس اری کودک سالم نظری 6

 پرس اری عملی 0.5 پرس اری کودک سالم عملی 7

 رش ه یا کلیه نظری 3 ادبیا  فارسی 8

 رش ه یا کلیه نظری 2 اارانانقالب اسالمی  9

 ماماای نظری 1 حقوق و پزشکی قانونی در ماماای 10

 ماماای نظری 2 نویادان 11

 ماماای نظری 1 روانشناسی عمومید ین و خانواده 12

 

 توانبخشی دانشکدهدروس ارائه شده 

 رشته تعداد واحد نام درس ردیف

 درمانیگف ار  نظری 0.5 -عملی  0.5 اخ ال  بلع 1

 گف ار درمانی نظری 1 اخ الال  ارتباالی در سالمنزان 2

 گف ار درمانی عملی 1 –نظری  1 اخ ال  در تشزاز 3

 گف ار درمانی عملی 1 –نظری  2 شناخ ی و واج شناخ ی اخ ال  آوا 4

 عملی 0.5 –نظری  0.5 اصو  توانبخشی 5
 گف ار درمانی

 شنواای شناسی

 کار درمانی نظری 2 رشز روانی حرک ی 6

 کار درمانی نظری 2 درمانی در کودکان کار 7
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 کاجل بین املللدروس ارائه شده 

 رشته تعداد واحد نام درس ردیف

 کلیه رش ه یا نظری 2 2یبان پیش دانشگایی  1

 کلیه رش ه یا نظری 3 یبان عمومی 2

 

 حنوه ثبت نام:

لغاات پااان وقت روی سه شنبه مورخ سی  1399تواننز ای روی شنبه مورخ بیست و اکم تیر ماه م قاضیان می

و اسکن مزارک  https://sipad.tums.ac.ir/fromguestبا مراجعه به آدرس  1399و اکم تیرماه 

 مشروحه یا  نسبت به ثبت نام خود اقزام نماانز.

 شزه توس  دانشگاه مبزاء فرم میهمان صادر-1

 تمام صفحا  شناسنامه -2

 کار  ملی)پشت و رو( -3

 عکس-4

 تذکر: 

روی کاری به اک بعز ای حزاکثر  "آگایی ای تکمی  بودن و تاایز مزارک ضروری است موزدا جهت -

 .ساات مراجعه نماایز

 نسبت به رفع نقص اقزام نماایز "باشز سراعادرصور  مشایزه پیام مزارک ناقص می

 ثبت نام شما تاایز نخوایز شز.انصور  بزاهی است در غیر ا
 شهریه:

 راا  000/600/3شهراه یرواحز نظری -

 راا  000/400/4شهراه یر واحز عملی -

 تقویم ترم تابستانی:

 08/05/1399 چهارشنبه لغاات 04/05/1399 شنبه : ایان خاب واحزیمان 

 11/06/1399 سه شنبهلغاات  11/05/1399 ای شنبه: کالسها به صور  مواییبایه برگزاری 

 19/06/1399شنبه چهارلغاات  12/06/1399ای چهارشنبه : ام حانا یمان برگزاری 

 22/06/1399لغاات شنبه  15/06/1399بایه ثبت نمرا : ای شنبه 

 یرگونه االالعا  تکمیلی م عاقبا ای الراق یمین ساات االالع رسانی خوایز.

 
 الزامات آموزشی:
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)برای دانشوواان شجایز و ااثجارگر در صجور  تاایجز سج اد      .باشزواحز می 6تابس ان حزاکثر واحز در ترم  -

 واحز بالمانع است( 8دانشوواان شایز و ااثارگر دانشگاه مبزاء اخذ 

 مسئولیت تطابق واحز و رعاات پیش نیای با دانشگاه مبزاء می باشز. -

تابسج انی میهمجان دانشجگاه علجوم      مجزارک دانشجوواان م قاضجی صجرفا در تجرم     بجودن  در صور  تکمی   -

 باشنز.پزشکی تهران می

 

 معاونت آموزشی دانشگاه                                               


