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 واحد 81  واحد:تعداد

 

 

 

 

81-81  81الي  81  81الي  1 ساعت درس ايام هفته  81ي ال 81  81الي  81 

 شنبه

 01.01-09.01   9انگل شناسی  8-01.01آسيب شناسی  نام درس

 

  

   دكتر نيک منش-دكتر زارع دكتر صفار نام استاد

   0 0 نام كالس

   0901190 0901110-0901193 شماره درس

   واحد نظری 9 واحد عملی0 –واحد نظری 9 تعداد واحد

 یكشنبه

 فارماكولوژی 0آزمایشگاه خون شناسی 0زمایشگاه خون شناسیآ هورمون شناسی  نام درس

 دكتر واحدی   دكتر دشتی-دكتر نباتچيان-دكتر عين الهی نام استاد

 9 آزمایشگاه آزمایشگاه 01 نام كالس

 0901199 0901198 0901198 0901147 شماره درس

 نظری واحد 9 عملی واحد 9 عملی واحد 9 واحد نظری 0 تعداد واحد

 دوشنبه

 اصول فنی و نگهداری تجهيزات (گروه دوم) آزمایشگاه هورمون شناسی (گروه اول) آزمایشگاه هورمون شناسی  نام درس

 هفته اول(8)دكتر نيک منش دكتر دشتی-دكتر نباتچيان-دكتر عين الهی دكتر دشتی-دكتر نباتچيان-دكتر عين الهی  نام استاد

 بيمارستان مركز طبی كودكان آزمایشگاه آزمایشگاه  نام كالس

 0901130 0901148 0901148  شماره درس

 واحد نظری 0 واحد عملی 0 واحد عملی 0  تعداد واحد

 سه شنبه

 (گروه دوم) 9آزمایشگاه انگل شناسی (گروه اول) 9آزمایشگاه انگل شناسی خون شناسی ا نام درس

 دكتر نيک منش-دكتر زارع دكتر نيک منش-دكتر زارع دكتر اميدخدا-دكتر موسوی-هدكتر عليزاد-دكتر نادعلی نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 8 نام كالس
 0901130 0901130 0901180 شماره درس

 واحد عملی 0 واحد عملی 0 واحد نظری 0 تعداد واحد

 شنبه چهار

 تاریخ اسالم    نام درس

 گروه معارف    نام استاد

 ساختمان حجت دوست    نام كالس

 9999999    شماره درس

 واحد نظری 9    تعداد واحد
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81-81  81الي  81  81الي  1 ساعت درس ايام هفته  81الي  81  81الي  81 

 شنبه

 (0)گروه0آزمایشگاه بيوشيمی پزشكی  8-01.01آسيب شناسی   نام درس

 

 انقالب اسالمی (9)گروه 0آزمایشگاه بيوشيمی پزشكی 

 گروه معارف گروه بيوشيمی گروه بيوشيمی دكتر صفار نام استاد

 ساختمان حجت دوست آزمایشگاه آزمایشگاه 0 نام كالس

 0000000 0901107 0901107 0901110-0901193 شماره درس

 واحد نظری9 واحد عملی 0 واحد عملی 0 واحد عملی0 –واحد نظری 9 تعداد واحد

 یكشنبه

     نام درس

     نام استاد

     نام كالس

     شماره درس

     تعداد واحد

 دوشنبه

  (9)گروه  آزمایشگاه فيزیولوژی (0)گروهآزمایشگاه فيزیولوژی  فيزیولوژی  نام درس

  گروه فيزیولوژی گروه فيزیولوژی گروه فيزیولوژی نام استاد

  ساختمان حجت دوست ساختمان حجت دوست ساختمان حجت دوست نام كالس

  0901191 0901191 0901107 شماره درس

  واحد عملی0 واحد عملی0 واحد نظری9 تعداد واحد

 سه شنبه

  (9)گروه آزمایشگاه ميكروب شناسی (0)گروهآزمایشگاه ميكروب شناسی ميكروب شناسی  نام درس

دكتر عرفانی– دكتر شریفی-دكتر رحيم خانی دكتر منادی-دكتر عرفانی–دكتر شریفی -دكتر رحيم خانی نام استاد دكتر عرفانی–دكتر شریفی -دكتر رحيم خانی    

  آزمایشگاه آزمایشگاه 7 نام كالس

  0901143 0901143 0901140 شماره درس

  واحد عملی 0 واحد عملی 0 واحد نظری 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

 03-09.01ادبيات فارسی  (9)گروه مایشگاه ميكروب شناسیآز (0)گروهآزمایشگاه ميكروب شناسی 8-01.01 0بيوشيمی پزشكی   نام درس

دكتر عرفانی–دكتر شریفی -دكتر رحيم خانی دكتر دشتی-دكتر نباتچيان-دكتر عين الهی نام استاد دكتر عرفانی–دكتر شریفی -دكتر رحيم خانی   دكتر داداشی 

 ساختمان حجت دوست آزمایشگاه آزمایشگاه 0 نام كالس

 0901139 0901143 0901143 0901141 شماره درس

 واحد نظری 0 واحد عملی 0 واحد عملی 0 واحدنظری 0 تعداد واحد

  

  واحد 81 تعداد واحد:
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81-81  81الي  81  81الي  1 ساعت درس ايام هفته    81الي  81 

 شنبه

 (9)گروه آزمایشگاه شيمی عمومی (0)گروه آزمایشگاه شيمی عمومی نام درس

 

 انقالب اسالمی شيمی نظری

 معارف گروه دكتر ستاره دكتر ستاره دكتر ستاره نام استاد

 ساختمان حجت دوست 09 آزمایشگاه آزمایشگاه نام كالس

 0000000 0901104 0901111 0901111 شماره درس

 واحد نظری 9 واحد نظری 9 واحدعملی 0 واحدعملی 0 تعداد واحد

 یكشنبه

  مقدمات آزمایشگاهی هفته دوم(8)آزمایشگاه فيزیک عمومی هفته دوم( 8)فيزیک عمومی نام درس

 دكتر جزایری دكتر جزایری ادنام است
دكتررحيم خانی -دكتر زارع-دكتر عين الهی

 خانم مقدم -دكتر عرفانی 
 

  01 آزمایشگاه 09 نام كالس

  0911911 0901119 0901110 شماره درس

  واحد عملی 1.3واحد نظری + 1.3 واحد عملی 0 واحد نظری 9 تعداد واحد

 دوشنبه

 روانشناسی  (اولهفته 8)آزمایشگاه فيزیک عمومی هفته اول( 8)فيزیک عمومی نام درس

 دكتر حامدی  دكتر پاک دكتر پاک نام استاد

 ساختمان حجت دوست  آزمایشگاه 9 نام كالس

 0901194  0901119 0901110 شماره درس

 واحد نظری 9  واحد عملی 0 واحد نظری 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 آناتومی عملی آناتومی نظری 0دانشگاهیزبان پيش   نام درس

 گروه آناتومی گروه آناتومی مركز زبان  نام استاد

 ساختمان حجت دوست ساختمان حجت دوست ساختمان حجت دوست  نام كالس

 0901108 0901199 4091199  شماره درس

 واحد عملی 0 واحد نظری 9 واحد نظری 9  تعداد واحد

 شنبه چهار

 0اندیشه اسالمی    رسنام د

 معارف گروه    نام استاد

 ساختمان حجت دوست    نام كالس

 9999999    شماره درس

 واحد نظری 9    تعداد واحد

 

                                                                   واحد 08 تعداد واحد:

 


