
(52/2/39/ع)   

 نفر 55   15 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                  189 :نيمسال          

                                                             

 

 واحد 98تعداد واحد :        

        

 

 

 

 

 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 خون شناسي عملي خون شناسي عملي نام درس

 

 نگليسيمتون ا

 عليزاده -باسيع -دشتي –زارع  –شریفي  دكتر خانم عليزاده –مقدم  خانم عليزاده –مقدم  نام استاد

 4 شگاهیآزما شگاهیآزما نام كالس

 6591143 6591153 6591153 شماره درس

 5 9 9 تعداد واحد

 یكشنبه

 عمليپزشكي قارچ شناسي  شگاهزمایآاصول ایمني و حفاظت در  نظری و عملي يسم شناس نام درس

 دكتر هاشمي دكتر چوبينه دكتر قاضي خوانساری نام استاد

 دانشكده بهداشت 6 گروه فارماكولوژی نام كالس

 6591126 6591158 6591145-6591135 شماره درس

 9 9 9=9 تعداد واحد

 دوشنبه

 5شناسيخون  5انگل شناسي فرهنگ و تمدن اسالم و ایران نام درس

 اميد خدا-موسوی-عليزاده نيک منش -دكترها زارع گروه معارف نام استاد

 91 شبانه 9 شبانه 9 نام كالس

 6591152 6591139 2222222 شماره درس

 5 5 5 تعداد واحد

 سه شنبه

 قارچ شناسي پزشكي 5آزمایشگاه انگل شناسي 5آزمایشگاه انگل شناسي نام درس

 دكتر هاشمي نيک منش –دكترها زارع  نيک منش –ترها زارع دك نام استاد

 91 شگاهیآزما شگاهیآزما نام كالس

 6591125 6591135 6591135 شماره درس

 5 9 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

  بهداشت و اپيدميولوژی  نام درس

   دكتر نيک منش  نام استاد

 2  نام كالس

 

 

  6591159  شماره درس

  واحد5  تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

   (95+2تعداد)                                                                13 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                                                                  189: نيمسال 
 

 01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته
 

01-01 

 

 شنبه

 عملي 5بيوشيمي پزشكي  نظری 5بيوشيمي پزشكي نام درس

 

 عملي 5بيوشيمي پزشكي 

 نباتچيان -دشتي-دكتر عين الهي نباتچيان -دشتي  –دكتر عين الهي  نباتچيان -دشتي  –دكتر عين الهي  نام استاد

شگاهيآزما 3 نام كالس  شگاهیآزما 

 6591151 6591151 6591131 شماره درس

 9 9 5 تعداد واحد

 یكشنبه

 روش تحقيق 12ادغام با ورودی  دانش خانواده پزشكي شناسيیمني ا نام درس

 دكتر چوبينه گروه معارف دكتر جدلي نام استاد

 4 9پسران كالس  –مراد ساختمان دختران  مراد نام كالس

 6591155 9191511 6591181 شماره درس

 5 5 6 تعداد واحد

 دوشنبه

 ایمني شناسي پزشكي عملي ایمني شناسي پزشكي عملي ایمني شناسي پزشكي نام درس

 دكتر جدلي دكتر جدلي دكتر جدلي نام استاد

 بين الملل شگاهیآزما بين الملل شگاهیآزما 5 نام كالس

 6591151 6591151 6591181 شماره درس

 5 5 6 تعداد واحد

 سه شنبه

 پزشكي زمایشگاه باكتری شناسيآ پزشكي زمایشگاه باكتری شناسيآ 8-99  پزشكي باكتری شناسي نام درس

 عرفاني -رحيم خاني-دكتر شریفي عرفاني-رحيم خاني -دكتر شریفي عرفاني -رحيم خاني  -دكتر شریفي نام استاد

شگاهيزماآ مراد نام كالس شگاهيآزما   

 6591125 6591125 6591156 شماره درس

 9 9 6 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي فارماكولوژی نام درس

 عرفاني -رحيم خاني-دكتر شریفي عرفاني-رحيم خاني-دكتر شریفي دكتر واحدی نام استاد

شگاهيآزما 6 سنام كال شگاهيآزما   

 6591125 6591125 6591133 شماره درس

 9 9 5 تعداد واحد

  

 نواحد عملي( روزهای پنجشنبه در بيمارستا5كارآموزی ميكروب و پذیرش )  659111                                                                         واحد 51تعداد واحد:        
 

 

 
 



(52/2/39/ع)   

 نفر 66              12 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                                                            129: نيمسال        
 

 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    اره درسشم

    تعداد واحد

 یكشنبه

 فيزیک حياتي 13ادغام با ورودی  دانش خانواده 5مهارت زندگي نام درس

 دكتر چنگيزی گروه معارف مجازی نام استاد

 شبانه9 9 كالس پسران –مراد  ساختمان دختران  نام كالس

 6591192 9191511 9191915 شماره درس

 5 5 عملي 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 18ادغام با رادیولوژی  فارسي بيوشيمي عمومي نظری 5زبان پيش  نام درس

 دكتر داداشي دشتي-عين الهي –دكتر نباتچيان  مركز زبان نام استاد

 پزشكي 2 مراد مراد نام كالس

 6591152 6591165 4921125 شماره درس

 6 6 5 تعداد واحد

 سه شنبه

 كامپيوتر بيوشيمي عمومي عملي عمومي عملي بيوشيمي نام درس

 دكتر سليماني دشتي -عين الهي  –دكتر نباتچيان   دشتي -عين الهي  –دكتر نباتچيان   نام استاد

شگاهیآزما نام كالس شگاهیآزما   2 

 6591158 6591163 6591163 شماره درس

 5 9 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

 95-93زمایشگاه زیست شناسي سلولي و مولكولي  آ زیست شناسي سلولي و مولكولي نظری 5اندیشه اسالمي نام درس

 دكتر عباسي دكتر عباسي 12ادغام با رادیولوژی  گروه معارف نام استاد

شگاهيآزما شبانه4 9 نام كالس  

 6591183 6591182 6666666 شماره درس

 5 5 5 تعداد واحد

  احدو 59تعداد واحد :    

 بصورت مجازی ارائه مي گردد.       9191915    5مهارتهای زندگي      


