
 کارشناسی ناپيوسته علوم آزمایشگاهیزمان بندي برنامه 

 

  اول نيمسال

  نوع درس تعدادواحد  شماره درس  نام درس ردیف

 پایِ ًظری 2 3055518 فیسیک حیاتی 1

 پایِ ًظری 2 220112 تْذاشت عوَهی 2

 پایِ ًظری 2 3055510 آهار حیاتی 3

 تخصصی ًظری 2 220108 2تیَشیوی پسشکی  4

 تخصصی عولی 2 220102 2هایشگاُ تیَشیوی پسشکی آز 5

 تخصصی ًظری 0 220101 قارچ شٌاسی ًظری 6

 تخصصی عولی 0 220114 قارچ شٌاسی عولی 7

 تخصصی ًظری 0 220113 ٍیرٍس شٌاسی پسشکی 8

 تخصصی عولی 5/1 220112 آزهایشگاُ ٍیرٍس شٌاسی پسشکی 9

 یتخصصی ًظر 0 3055585 اصَل فٌی تجْیسات 11

 عوَهی عولی  0 4444444  2ترتیت تذًی  11

 تخصصی ًظری 2 220100 هتَى اًگلیسی پسشکی 12

 عوَهی ًظری 2 2222222 فرٌّگ ٍتوذى اسالم ٍایراى 13

 1995جمع واحد  

 

 

 دوم نيمسال

 نوع درس  تعدادواحد  شماره درس  نام درس ردیف

 تخصصی ًظری 2 2200115 ایوًََلَشی ًظری 1

 تخصصی عولی 0 2200115 یلعو یشًََلَایو 2

 تخصصی ًظری 2 2200112 2تاکتری شٌاسی پسشکی  3

 تخصصی عولی 2 2202101 2تاکتری شٌاسی پسشکی  آزهایشگاُ 4

 تخصصی ًظری 0 2202112 رٍشْای کٌترل کیفی در آزهایشگاُ 5

 ًظریتخصصی  2 2200112 سلَلی هَلکَلیی زیست شٌاس 6

 تخصصی ًظری 0 2200111 َّرهَى شٌاسی 7

 تخصصی عولی 0 2202112 آزهایشگاُ َّرهَى شٌاسی 8

 تخصصی ًظری 0 2202115 فارهاکَلَشی ٍ سن شٌاسی 9

 تخصصی عولی 0 2202115 آزهایشگاُ فارهاکَلَشی ٍ سن شٌاسی 11

 تخصصی ًظری 0 2202118 شًتیک پسشکی 11

 عوَهی ًظری 2 0000000 اًقالب اسالهی ایراى  12

 عوَهی ًظری 2 2222222 تاریخ اسالم 13



 19جمع واحد     

 سوم نيمسال

 نوع درس  تعدادواحد  شماره درس  نام درس ردیف

 تخصصی ًظری 8 2200118 2خًَشٌاسی  1

 تخصصی عولی 5/0 2200112 2آزهایشگاُ خًَشٌاسی  2

 تخصصی ًظری 0 2200110 2اًتقال خَى  3

 تخصصی عولی 0 2202112 2آزهایشگاُ اًتقال خَى  4

 تخصصی ًظری 2 2202114 2پسشکی اًگل شٌاسی 5

 تخصصی عولی 0 2202113 2پسشکی آزهایشگاُ اًگل شٌاسی 6

 تخصصی ًظری 0 220210 سویٌار 7

 تخصصی ًظری 0 2202111 اصَل قَاًیي هذیریت آزهایشگاُ 8

 تخصصی عولی 0 2202110 تکٌیک ّای آسیة شٌاسی 9

 عوَهی ًظری 2 5555555 قرآى تفسیر هَضَعی 11

 عوَهی ًظری 2 212101 داًش ٍ جوعیت خاًَادُ 11

 عوَهی ًظری 2 8888888 2اًذیشِ اسالهی 12

 1895جمع واحد 

 

 

 

 چهارم   نيمسال

 نوع درس  تعدادواحد  شماره درس  نام درس ردیف

 تخصصی عولی  02 3055245 2کار آهَزی در عرصِ  1

 12جمع واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


