
(52/2/39/ع)   

    نفر 42             14علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                        179: يمسال ن  

 

ساعت  ايام هفته

 درس

  04الي  01  01الي  8
01-04  

  01الي  01

 شنبه

 9كارآموزی در عرصه  9كارآموزی در عرصه  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

  دكتر زارع دكتر زارع نام استاد

  بيمارستان بيمارستان نام كالس

  2391123 2391123  شماره درس

  واحد عملي 4 واحد عملي 4 تعداد واحد

 یكشنبه

 19ادغام با هوشبری  فرهنگ و تمدن اسالم وایران كنترل كيفي  نام درس

 گروه معارف خانم مقدم(-دكتر زارع-ررحيم خانيدكترعباسي دكت-دكتر نباتچيان-دكتر دشتي-دكتر عين الهي)   نام استاد

 3 پزشكي2  نام كالس

 7777777 2391179  شماره درس

 واحد 3 نظری واحد 9  تعداد واحد

 دوشنبه

 ایمونوهماتولوژی آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی نام درس

 دكتر اميدخدا+دكترموسوی دكتراميدخدا-عليزادهخانم  –گروه هماتو + خانم مقدم  دكتراميدخدا-عليزاده خانم –گروه هماتو + خانم مقدم  نام استاد

 6 آزمایشگاه  آزمایشگاه  نام كالس

 2391191 2391147 2391147 شماره درس

 واحد 3 واحد 9 واحد 9 تعداد واحد

 سه شنبه

  9كارآموزی در عرصه  نام درس

  ر زارعدكت نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  2391123 شماره درس

  واحد عملي 4  تعداد واحد

 شنبه چهار

 هفته دوم( 3)ژنتيک پزشكي   هفته دوم ( 3)بيماری داخلي   نام درس

 دكتر عباسي خانم دكتر كيا نام استاد

 شبانه 9 2 نام كالس

 2391161 2391171 شماره درس

 واحد نظری 9 واحد 3 دتعداد واح

  

 2391167هفته دوم3واحد  9در مركز طبي كودكان دكتر نيک منش  99-97اصول مدیریت و قوانين آزمایشگاه یكشنبه ها -( 2391119)واحد دكتر نباتچيان 9سمينار 

 واحد 96تعداد واحد:

 

 



(52/2/39/ع)   

 (33+1تعداد)          19علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                                                                   179 :نيمسال  

 

 

    واحد 97واحد:تعداد

 واحد 9 آزمایشگاه 2391162دكتر شریفي و دكتر عرفاني   99-97آز ویروس شنبه ها        واحد 9     3تربيت بدني 
 

 

 

04-01  04الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته    01الي  01 

 شنبه

   9خون شناسي   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
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اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

  ویروس شناسي

  دكتر عرفاني-دكتر شریفي دكترموسوی+دكتر اميدخدادكتر عليزاده+ نام استاد

  4 شبانه 4 نام كالس

  2391133 2391139 شماره درس

  واحد3 واحد 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 اصول نگهداری تجهيزات   9آز خون شناسي -آز هورمون      9آز خون شناسي  -آز هورمون    دوم هفته3هورمون شناسي   نام درس

 تر نباتچيان(دك-دكتر دشتي-)دكتر عين الهي نام استاد
 دكتر نباتچيان-دشتي دكتر-دكتر عين الهي

 گروه هماتو+خانم مقدم و خانم عليزاده 

 دكتر نباتچيان-دكتر دشتي-دكتر عين الهي

 گروه هماتو+خانم مقدم و خانم عليزاده 
 هفته اول( 3)دكتر نيک منش

 مركز طبي آزمایشگاه آزمایشگاه شبانه2 نام كالس

 2391199 2391163-2391143 2391163-2391143 2391141 شماره درس

 واحد 9 واحد9-واحد 9 واحد9-واحد9 واحد9 تعداد واحد

 دوشنبه

  9انگل شناسي  فارماكولوژی  نام درس

  نيک منش +دكتردكتر زارع دكتر واحدی  نام استاد

  پزشكي 4 9  نام كالس

  2391193 2391166  شماره درس

  واحد 3 واحد 3   تعداد واحد

 سه شنبه

    9آزمایشگاه انگل شناسي  9آزمایشگاه انگل شناسي نام درس

   (39/1دكتر نيک منش – 79/1)دكتر زارع (39/1دكتر نيک منش – 79/1زارع )دكتر نام استاد

   آزمایشگاه   آزمایشگاه   نام كالس

   2391192 2391192 شماره درس

   واحد 9 واحد 9 تعداد واحد

 شنبه چهار

     نام درس

      نام استاد

   نام كالس

 

  

     شماره درس

     تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

 

 نفر 33                                                                                         16علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                                                                                  179: نيمسال 
 

04-01  04الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 91-93.21 زبان عمومي   16متون اسالمي ادغام با اتاق عمل  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 آمار حياتي  

 دكتر كمال اعظم مركز زبان گروه معارف نام استاد

 2 3 9 نام كالس

 2391142 4971169 4444444 شماره درس

 واحد3 واحد 2 واحد 3 تعداد واحد

 یكشنبه

 99-99.21  در سه گروه آزمایشگاه ميكروب 99-99.21در سه گروه    آزمایشگاه ميكروب 3-99  9بيوشيمي پزشكي  نام درس

 دكترعرفاني-دكترشریفي-دكتر رحيم خاني دكترعرفاني-دكترشریفي-دكتر رحيم خاني دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي نام استاد

 آزمایشگاه هآزمایشگا 3 نام كالس

 2391149 2391149 2391141 شماره درس

 واحد 9 واحد 9 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آزمایشگاه ميكروب شناسي-9پزشكي  آزمایشگاه بيوشيمي آزمایشگاه ميكروب شناسي-9پزشكي  آزمایشگاه بيوشيمي فيزیولوژی نام درس

 دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي دكتر روحاني نام استاد

 دكترعرفاني-دكترشریفي-دكتر رحيم خاني دكترعرفاني-دكترشریفي-دكتر رحيم خاني ساختمان مراد نام كالس

 2391149-2391121 2391149-2391121 2391191 شماره درس

 واحد9-واحد 9 واحد9-واحد 9 نظری 3 تعداد واحد

 سه شنبه

 آزمایشگاه فيزیولوژی  ميكروب شناسي  ام درسن

 خانم  درگاهي–آقای  نيک پور   دكتر منادی-عرفاني دكتر –دكتر رحيم خاني  –شریفي دكتر  نام استاد

 آزمایشگاه  9 نام كالس

 2391131  2391149 شماره درس

 واحد9  واحد 3 تعداد واحد

 شنبه چهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

  

 9كالس  2391134و2391171شماره درس   99-97بافت شناسي دكتر چوبينه شنبه ها    واحد 91تعداد واحد:
 
 

 

 



(52/2/39/ع)   

 

 نفر 27       17علوم آزمایشگاهي ناسي رشته دوره كارش                                                                                  179: نيمسال 
 

04-01  04الي  01  01الي  8 ساعت درس ايام هفته   01الي  01 

 شنبه

 91-93.21آناتومي   3آشنایي با دفاع مقدس  نام درس

از
مـ

نـ
 و 
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ــ
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 مهارتهای زندگي – مقدمات آزمایشگاهي

 دكتر سهيل رحيمي-خانم مقدم(-دكترعرفاني-دكترزارع-الهي )دكتر عين خانم دكتر رستگار  نام استاد

 شبانه 3 شبانه 3 3 نام كالس

 9191919 - 2311311 2391176-2391193 1111119 شماره درس

 واحد عملي 9 –واحد  1.9+1.9 واحد 3+9 3 تعداد واحد

 یكشنبه

  اخالق اسالمي  9اندیشه اسالمي  9زبان پيش دانشگاهي  نام درس

 گروه معارف 99-92  گروه معارف مركز زبان نام استاد

 9 3 9 نام كالس

 9999999 3333333 4971176 شماره درس

 واحد 3 واحد 3 واحد 3 تعداد واحد

 دوشنبه

 روانشناسي فيزیک عمومي عملي فيزیک عمومي نام درس

 حامدیدكتر  دكتر پاک دكتر پاک نام استاد

 شبانه 9 آزمایشگاه بانهش 2 نام كالس

 2391164 2391117 2391119 شماره درس

 واحد 3 واحد 9 واحد 3 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

 آزمایشگاه شيمي عمومي آزمایشگاه شيمي عمومي شيمي عمومي نام درس

 خانم درگاهي خانم درگاهي دكتر ستاره نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 3 نام كالس

 2391111 2391111 2391124 شماره درس

 واحد 9 واحد 9 واحد 3 تعداد واحد

 
 واحد 93تعداد واحد:

                               

  


