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1 2 فيزيولوژي و آزمايشگاه

فقط يکی از اين دو عنوان انتخاب شود
- 3 آناتومی

 :مهم تذکرات
مراجعه نماييد: د راهنماتيااسبه يكي از و دريافت اطالعات صحيح، ابتدا  ينجام امور آموزشا يبرادر كل دوران تحصيل  -1

 95ورودي  كارشناسي يتيد راهنماااس:

بهروز سپهري دكتر-

سيداحسان تهامي دكتر-

مهندس محمد راوري-

است. يازها مطابق جدول دروس الزاميرعايت دقيق پيش ن ،يقررات آموزشمطبق  -2

 .( را واحددييري نمايندد  کيتداراي عالمت ) ي، دروس انتخابراهنمابا مراجعه به استاد ، ينترنتيان ملزم هستند قبل از انتخاب واحد ايدانشجو -3

باشد.ناشي از عدم مراجعه به عهدة دانشجويان ميبعدي مشكالت است بديهي 

نسدبت بده انتخداب     زمان امتحاندات برنامه هفتگي و ، سپس با توجه به درا وارد نماييي كه الزامي است در هنگام انتخاب واحد ابتدا كد دروس -4

ساير دروس مشخص شده اقدام نماييد.

واحدد توصديه    18الورود بديش از  باشد كه براي دانشجويان جديد واحد مي 20و حداكثر  12حداقل  در هر ترم مجازتعداد واحدهاي انتخابي  -5

شود.نمي

اند و بعد از يذراندن تعداد دروسي مشخص كه به ايشان اعالم خواهد شدد  پزشكي پذيرفته شدهبا عنوان كلي مهندسي 95دانشجويان ورودي  -6

هدا تقسدي ها و تقاضاي دانشجوي توسط يروه بده يكدي از يدرايش   ايشظرفيت ير معدل كسب شده،، بر اساس اولويت نمرات و 4بعد از ترم 

خواهند شد.  

 همشدهد بد   به پايگاه اينترنتي دانشگاه آزاد اسدالمي با توجه به راهنماي توجيهي، و دريافت كد دروس مربوطه جويان جهت انتخاب واحد دانش -7

مراجعه نمايند. www.mshdiau.ac.ir آدرس

برنامۀ آرایش ترمی، لیست دروس، برنامۀ هفتگی و برنامۀ امتحانات و کلیه اطالعات مورد نیاز 
رشته در سایت گروه مهندسیپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به آدرس زیر موجود میباشد

www.dbme.mshdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

دانشکده فني و مهندسي




