
(52/2/39/ع)   

 نفر( 79+9)42 79علوم آزمایشگاهیدوره كارشناسی رشته                                                      79-79سال تحصيلی  دوم: نيمسال 

 

  12الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 9072299  شماره درس

 واحد عملی 70 تعداد واحد

 یكشنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 9072299 شماره درس

 واحد عملی 70 تعداد واحد

 دوشنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 9072299 شماره درس

 واحد عملی 70 حدتعداد وا

 سه شنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 9072299 شماره درس

 واحد عملی 70 تعداد واحد

 شنبه چهار

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 9072299 شماره درس

 حد عملیوا 70 تعداد واحد

  

 واحد14تعداد واحد: 

 

 



(52/2/39/ع)   

 
 نفر( 71+7) 09                                                            79علوم آزمایشگاهی دوره كارشناسی رشته                                                  79-79سال تحصيلی  دوم :نيمسال  

 

 

   واحد18واحد: تعداد

 

 

14-11  14الي  11  11الي  8 ساعت درس ايام هفته  11الي  11  11الي  11 

 شنبه

 سم شناسی قارچ شناسی پزشكی نام درس

 

  پسران-دختراندانش خانواده 

  79با رادیولوژی ادغام  929 دكتر قاضی خوانساری دكتر هاشمی هزاوه نام استاد

  شبانه0كالس-9كالس  شبانه7 شبانه7 نام كالس

  7272022 9072290 -9072291 9072291 شماره درس

  واحد0 واحد عملی7-واحدنظری7 واحد 0 تعداد واحد

 یكشنبه

 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه بهداشت عمومی و اپيدميولوژی آزمایشگاه قارچ شناسی پزشكی آزمایشگاه قارچ شناسی پزشكی نام درس

 هفته اول( 8) تر چوبينهدك دكتر نيک منش دكتر هاشمی هزاوه دكتر هاشمی هزاوه نام استاد

 1 1 دانشكده بهداشت دانشكده بهداشت نام كالس

 9072208 9072207 9072299 9072299 شماره درس

 واحد 7 واحد 0 دومواحد گروه  7 واحد گروه اول 7 تعداد واحد

 دوشنبه

  كامپيوتر 0انگل شناسی 0خون شناسی  نام درس

  مهندس سليمانی 2701دكتر نيک منش-7791دكتر زارع +دكترموسویدخدادكتراميدكترعليزاده+ نام استاد

  شبانه 7 1 شبانه 9 نام كالس

  9072218 9072297 9072209 شماره درس

  واحد0 واحد  0 واحد نظری0 تعداد واحد

 سه شنبه

  روش تحقيق خون شناسی هآزمایشگا -آزمایشگاه انگل شناسی نام درس

  دكتر چوبينه (مسئول درس دكتر اميدخدا خانم مقدم +خانم عليزاده )-(271دكتر نيک منش-771كتر زارعد) نام استاد

  1 آزمایشگاه نام كالس

  9072211 9072209-9072290 شماره درس

  واحد 0 واحد عملی7-واحد عملی 7 تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

 نفر( 00+7) 97                                                                        71علوم آزمایشگاهی دوره كارشناسی رشته                                         79-79سال تحصيلی  دوم: نيمسال 
 

14-11  14الي  11  11الي  8 ساعت درس ايام هفته   11الي  11 

 شنبه

 آزمایشگاه ایمنی شناسی    ایمنی شناسی پزشكی   نام درس

 

  آزمایشگاه ایمنی شناسی  

 دكتر بغوزیان دكتر بغوزیان دكتر بغوزیان نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه شبانه0 نام كالس

 9072207 9072207 9072282 شماره درس

 واحد0 واحد0 واحد9 تعداد واحد

 یكشنبه

 77-71آزمایشگاه باكتری   77-71آزمایشگاه باكتری   8-72792باكتری شناسی پزشكی نام درس

 دكتر عرفانی-دكتررحيم خانی-دكترشریفی دكتر عرفانی-دكتررحيم خانی-دكترشریفی +دكتر عرفانی+دكترمنادیدكتر رحيم خانیدكتر شریفی+ نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 9 نام كالس

 9072290 9072290 9072209 شماره درس

 واحد7 واحد7 واحد 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 آزمایشگاه باكتری شناسی پزشكی 0بيوشيمی پزشكی 8792-72آزمایشگاه باكتری شناسی پزشكی    نام درس

 (دكتر عرفانی-دكتررحيم خانی-دكترشریفی) دكتر نباتچيان-دكتر دشتی-دكتر عين الهی (دكتر عرفانی-دكتررحيم خانی-رشریفیدكت) نام استاد

 آزمایشگاه 9 آزمایشگاه نام كالس

 9072290 9072292 9072290 شماره درس

 واحد7 واحد0 واحد7 تعداد واحد

 سه شنبه

 0آزمایشگاه بيوشيمی پزشكی 0وشيمی پزشكیآزمایشگاه بي آسيب شناسی   نام درس

 دكتر نيلی احمدآبادی نام استاد
 دكتر نباتچيان-دكتر دشتی-دكتر عين الهی

 

 دكتر نباتچيان-دكتر دشتی-دكتر عين الهی

 

 آزمایشگاه آزمایشگاه شبانه9 نام كالس

 9072217 9072217 9072229-9072201 شماره درس

 واحد7 واحد7 واحد عملی7ی+واحد نظر0 تعداد واحد

 شنبه چهار

 روش تحقيق 72792-70792انقالب اسالمی  ایمنی شناسی پزشكی   نام درس

 دكتر چوبينه معارف گروه دكتر بغوزیان نام استاد

 شبانه7 شبانه 7 شبانه7 نام كالس

 9072211 7777777 9072282 شماره درس

 واحد 0 واحد0 واحد9 تعداد واحد

  

 ساعت در هفته( برگزار خواهد شد 0واحد عملی آسيب در بيمارستان در ساعت مشخص شده توسط استاد) واحد41تعداد واحد: 

 7تربيت بدنی
 

 



(52/2/39/ع)   

 نفر(79+72) 09                                                              79علوم آزمایشگاهی دوره كارشناسی رشته                                                  79-79سال تحصيلی  دوم: نيمسال 
 

14-11  14الي  11  11الي  8 ساعت درس ايام هفته   11الي  11 

 شنبه

 0اندیشه اسالمی  0زبان پيش دانشگاهی  نام درس

 

 كامپيوتر

 مهندس سليمانی گروه معارف مركز زبان نام استاد

 7 7 7 نام كالس

 9072218 9999999 9792291 شماره درس

 واحد0 واحد0 واحد0 تعداد واحد

 یكشنبه

 آزمایشگاه زیست شناسی  زیست شناسی سلولی مولكولی بيوشيمی عمومی نام درس

 70-71دكتر عباسی در دو گروه  دكترعباسی دكترنباتچيان+دكتردشتی+دكتر عين الهی نام استاد

 آزمایشگاه شبانه7 7 نام كالس

 9072289 9072289 9072291 اره درسشم

 واحد7 واحدنظری0 واحد9 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 فيزیک حياتی 79تاریخ اسالم با رادیولوژی  بيوشيمی عمومی نام درس

 دكتر چنگيزی گروه معارف دكترنباتچيانشتی++دكترددكتر عين الهی نام استاد

 9 9 7 نام كالس

 9072279 9999999 9072291 شماره درس

 واحد نظری 0 0 واحد9 تعداد واحد

 شنبه چهار

 آزمایشگاه بيوشيمی عمومی آزمایشگاه بيوشيمی عمومی 8-72792ادبيات فارسی  نام درس

 دكترنباتچياندكترعين الهی+دكتردشتی+ دكترنباتچياندكتردشتی+دكترعين الهی+ دكتر داداشی نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه شبانه0 نام كالس

 9072299 9072299 9072219 شماره درس

 واحد7 واحد7 واحد 9 تعداد واحد

 

 1كالس (دومهفته  8) 79-79چهارشنبه  0مهارتهای زندگی                                                                                واحد41تعداد واحد: 

 


