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 واحد( 9) 5ي دنتربيت ب

 واحد 91تعداد واحد :

        

 

 

 

 01-01 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

  دانش خانواده خواهران نام درس

 

  12مي اداام با رادیوووی  متون اسال

  گروه معارف  گروه معارف نام استاد

  شفيعي9  شفيعي 3 نام كالس

  4444444  9191511 شماره درس

  5  5 تعداد واحد

 یكشنبه

 روش تحقيق اصول ایمني و حفاظت  هفته اول( 1)سم شناسي  ازمایشگاه سم شناسي نام درس

 دكتر چوبينه دكتر چوبينه دكتر قاضي خوانسار  انسار دكتر قاضي خو نام استاد

 كالس آسيا كالس آسيا گروه فارماكوووی  گروه فارماكوووی  نام كالس

 3591122 3591151 3591122 3591145 شماره درس

 5 9 9 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 شگاه قارچ شناسيازمای ازمایشگاه قارچ شناسي قارچ شناسي پزشكي 5خون شناسي  نام درس

 دكتر هاشمي دكتر هاشمي دكتر هاشمي +عليزاده+اميدخدادكتر موسو  نام استاد

 دانشكده بهداشت دانشكده بهداشت كالس اروپا شفيعي 2 نام كالس

 3591173 3591173 3591172 3591157 شماره درس

 9 9 5 5 تعداد واحد

 سه شنبه

 بهداشت عمومي و اپيدميوووی  5ازمایشگاه خون شناسي  5ازمایشگاه خون شناسي  ه اول(هفت 1)9مهارتها  زندگي  نام درس

 دكتر نيک منش +عليزاده+مقدمدخداي+امزادهي+عل دكتر موسو +عليزاده+مقدمدخداي+امزادهي+عل دكتر موسو 125خانم بيان اداام با  نام استاد

 كالس آسيا يعيآزمایشگاه شف آزمایشگاه شفيعي شفيعي 5 نام كالس

 3591159 3591152 3591152 9191919 شماره درس

 5 9 9 واحد 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

      نام استاد

   نام كالس

 

  

     شماره درس

     تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

                                                                            12 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                                                                  179: نيمسال 

 (92+7تعداد)
 

 01-01 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 تاریخ اسالم 5بيوشيمي پزشكي درسنام 

 

  93-92  5ازمایشگاه بيوشيمي

  دكتر دشتي+عين اوهي+نباتجيان گروه معارف دكتر دشتي+عين اوهي+نباتجيان نام استاد

شبانه 5 نام كالس شفيعي 3    آزمایشگاه شفيعي 

  3591121 2222222 3591121 شماره درس

  9 5 5 تعداد واحد

 یكشنبه

  آزمایشگاه ایمني شناسي   آزمایشگاه ایمني شناسي   1-99ایمني شناسي    درسنام 

  خانم دكتر جدوي خانم دكتر جدوي خانم دكتر جدوي نام استاد

  آزمایشگاه آزمایشگاه كالس اروپا نام كالس

  3591151 3591151 3591111 شماره درس

  5 5 3 تعداد واحد

 دوشنبه

  متون اسالمي   باكتر  شناسي نام درس

  گروه معارف  +رحيم خاني+مناد دكتر عرفاني نام استاد

  شفيعي 91كالس   شفيعي 91 نام كالس

  4444444  3591153 شماره درس

  5  3 تعداد واحد

 سه شنبه

 روش تحقيق   شناسيازمایشگاه باكتر ازمایشگاه باكتر  شناسي هفته اول( 1)9مهارتها  زندگي  نام درس

 دكتر چوبينه +رحيم خاني+مناد دكتر عرفاني +رحيم خاني+مناد دكتر عرفاني 145خانم بيان اداام با  نام استاد

 كالس اقيانوسيه آزمایشگاه شفيعي آزمایشگاه شفيعي شفيعي 5 نام كالس

 3591122 3591175 3591175 9191919 شماره درس

 5 9 9 واحد 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

  ازمایشگاه باكتر  شناسي ازمایشگاه باكتر  شناسي باكتر  شناسي نام درس

  دكتر عرفاني+رحيم خاني+مناد  دكتر عرفاني+رحيم خاني+مناد  +رحيم خاني+مناد دكتر عرفاني نام استاد

  آزمایشگاه شفيعي آزمایشگاه شفيعي شفيعي 9 نام كالس

  3591175 3591175 3591153 شماره درس

  9 9 3 تعداد واحد

  

 واحد 91تعداد واحد:        
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  01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 آزمایشگاه زیست شناسي 5زبان پيش دانشگاهي نام درس

 

 زیست شناسي سلووي و مووكووي آزمایشگاه زیست شناسي

 دكتر عباسي دكتر عباسي دكتر عباسي مركز زبان نام استاد

 شبانه 9 آزمایشگاه شفيعي آزمایشگاه شفيعي شفيعي 1 نام كالس

 3591117 3591112 3591112 4971172 شماره درس

 5 9 9 واحد 5 تعداد واحد

 یكشنبه

  فيزیک حياتي كامپيوتر 12اداام با رادیوووی  5اندیشه اسالمي  نام درس

  دكتر چنگيز  دكتر سليماني گروه معارف نام استاد

  كالس اروپا كالس آسيا پزشكي3 نام كالس

  3591197 3591121  شماره درس

  5 5 واحد 5 تعداد واحد

 دوشنبه

  95.31-92بيوشيمي عمومي   اخالق اسالمي ادبيات فارسي نام درس

  دكتر دشتي+عين اوهي+نباتجيان گروه معارف دكتر داداشي نام استاد

  كالس آسيا كالس آفریقا كالس اروپا نام كالس

  3591132 2222222 3591127 شماره درس

  3 5 3 تعداد واحد

 شنبهسه 

  آزمایشگاه بيوشيمي عمومي آزمایشگاه بيوشيمي عمومي هفته دوم( 1)9مهارتها  زندگي  نام درس

  دكتر دشتي+عين اوهي+نباتجيان دكتر دشتي+عين اوهي+نباتجيان 17خانم بيان اداام با هوشبر   نام استاد

  آزمایشگاه شفيعي آزمایشگاه شفيعي شفيعي9 نام كالس

  3591132 3591132 9191919 شماره درس

  9 9 واحد 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

  واحد 51تعداد واحد :                         

 

                      


