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 نفر 95   25 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                289 :نيمسال          

                                                             

 

 واحد 41تعداد واحد

 واحد 9دكتر عباسي  5942225سمينار

 

 

 

 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    اره درسشم

    تعداد واحد

 یكشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 ازمایشگاه ایمونوهماتولوژی كار اموزی كار اموزی نام درس

 عليزاده-خانمها مقدم  گروه گروه نام استاد

 یشگاهآزما بيمارستان بيمارستان نام كالس

 5942213 5942258 5942258 شماره درس

 4 1 1 تعداد واحد

 سه شنبه

 كنترل كيفي-ژنتيک پزشكي اشنایي با بيماری داخلي ایمونوهماتولوژی نام درس

 عباسي(-مقدم-زارع-رحيم خاني-دشتي–نباتچپيان -دكتر عين الهي)-دكتر عباسي دكتر مقيمي اميد خدا -موسوی –دكترها عليزاده  نام استاد

 بهنام 9 3 3 نام كالس

 5942234-5942222 5942232 5942252 شماره درس

 واحد 4 –واحد  4 9 9 تعداد واحد

 شنبهچهار

 هفته دوم ( 8) اصول مدیریت  و قوانين  ازمایشگاه  كار اموزی كار اموزی نام درس

 دكتر نيک منش  گروه گروه نام استاد

 بيمارستان ستانبيمار نام كالس

 

 بهنام 1

 5942223 5942258 5942258 شماره درس

 واحد  4 1 1 تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

 (45+3عداد)ت                                                  22 پردیس وم آزمایشگاهيعلدوره كارشناسي رشته                                                                                  281:نيمسال 

 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 آزمایشگاه هورمون شناسي + آزمایشگاه انگل شناسي آزمایشگاه انگل شناسي آزمایشگاه هورمون شناسي + 4انگل شناسي  نام درس

 دكتر نيک منش–زارع  دكتر -دكترنباتچيان(-دكترعين الهي-دكتر دشتي) دكتر نيک منش–زارع  دكتر -دكترنباتچيان(-دكترعين الهي-دكتر دشتي) دكتر نيک منش–زارع  دكتر نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 5 نام كالس

 5942255-5942218 5942255-5942218 5942259 شماره درس

 4+4 4+4 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 49.52-45آسيب شناسي   + آزمایشگاه ویروس شناسي 4آزمایشگاه خون شناسي  + آزمایشگاه ویروس شناسي 4آزمایشگاه خون شناسي  نام درس

 23ادغام با علوم  گروه آسيب دكتر نجاتي و دكتر سليمي –عليزاده  –خانمها مقدم  ر نجاتي و دكتر سليميدكت –عليزاده  –خانمها مقدم  نام استاد

 داروسازی 5 آزمایشگاه دانشكده بهداشت – آزمایشگاه آزمایشگاه دانشكده بهداشت – آزمایشگاه نام كالس

 5942295 5942225 -5942228 5942225 -5942228 شماره درس

 4+9  4 – 9  4 – 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 ویروس شناسي 4خون شناسي  نام درس

 دكتر شفيعي و دكتر جليلوند اميد خدادكتر –موسوی  دکتر–دكترعليزاده  نام استاد

 بهنام 1  كتابخانه پزشكي 9كالس  نام كالس

 5942299 5942284 شماره درس

 9 5 تعداد واحد

 شنبهچهار

 هفته اول ( 8) اصول و فنون نگهداری تجهيزات آزمایشگاه   هورمون شناسي رسنام د

 دكتر نيک منش  دكتر نباتچيان-دكتردشتي-دكتر عين الهي نام استاد

 بهنام 1  بهنام 1 نام كالس

 5942254  5942212 شماره درس

 4  4 تعداد واحد

 واحد 48تعداد واحد:        

  2222222         9تربيت بدني 
 

 

          

       



(52/2/39/ع)   

 نفر 55   23 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                                               289: نيمسال            
 

 01-01  01-01 8-01 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 آمار حياتي فيزیولوژی نظری نام درس

 

 

  دكتر اعظم گروه فيزیولوژی ام استادن

  مراد مراد نام كالس

  5942215 5942242 شماره درس

  واحد 9 9 تعداد واحد

 یكشنبه

 ازمایشگاه ميكروب شناسي ازمایشگاه ميكروب شناسي ميكروب شناسي نام درس

 دكترعرفاني  -دكتر رحيم خاني دكترعرفاني  -رحيم خانيدكتر  دكترمنادی -دكتر شریفي –دكترعرفاني -دكتر رحيم خاني نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 9 نام كالس

 5942215 5942215 5942214 شماره درس

 گروه 1واحد در 4 گروه 1واحد در 4 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 4آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي-شگاه ميكروب شناسيازمای 4آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي-ازمایشگاه ميكروب شناسي فيزیولوژی عملي نام درس

 دكتر نباتچيان(-دكتردشتي-دكتر عين الهي) -دكترعرفاني -دكتر رحيم خاني دكتر نباتچيان(-دكتردشتي-دكتر عين الهي) -دكترعرفاني -دكتر رحيم خاني آقای نيک پور –خانم درگاهي  نام استاد

 اهآزمایشگ آزمایشگاه آزمایشگاه نام كالس

 5942252-5942215 5942252-5942215 5942292 شماره درس

 گروه9واحد در  4-گروه 1واحد در 4 گروه 9واحد در  4-گروه 1واحد در 4 4 تعداد واحد

 سه شنبه

 زبان انگليسي 8-44   4بيوشيمي پزشكي  نام درس

 مركز زبان دكتر نباتچيان-دكتردشتي-دكتر عين الهي نام استاد

 9 9 كالس نام

 1432225 5942212 شماره درس

 5 5 تعداد واحد

 شنبهچهار

 49.52-45  بافت شناسي متون اسالمي زبان انگليسي نام درس

 گروه بافت گروه معارف مركز زبان نام استاد

 بهنام 5 بهنام 9 بهنام 5 نام كالس

 5942232-5942291 1111111 1432225 شماره درس

 9+4 9 5 واحد تعداد

 594228    3.52-45پنج شنبه  واحد  4كار اموزی نمونه گيری و بيوشيمي                                                واحد  92تعداد واحد :                         

 


