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           نفر 01+91                15علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                         189نيمسال :  

 

ساعت  ايام هفته

 درس

  01الي  01  01الي  8
01-01  

  01الي  01

 شنبه

 9كارآموزی در عرصه  نام درس
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 و 
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ــ

ت ن
ــ
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سـ

 

 

  دكتر زارع نام استاد

  بيمارستان ام كالسن

  2091128  شماره درس

  واحد عملي 4 تعداد واحد

 یكشنبه

  كنترل كيفي ایمونوهماتولوژی بيماری داخلي  نام درس

 (خانم مقدم-ر زارعدكت-دكترعباسي دكتررحيم خاني-دكتر نباتچيان-دكتر دشتي-دكتر عين الهي)  +دكتر عليزادهدكتر اميدخدا+دكترموسوی دكتر مقيمي نام استاد

 شبانه0 شبانه 4 شبانه 4 نام كالس

  2091129 2091151 2091121 شماره درس

  واحد نظری 9 واحد 0 واحد 0 تعداد واحد

 دوشنبه

 19فرهنگ و تمدن اسالم وایران ادغام با هوشبری  آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی نام درس

 گروه معارف عليزادهخانم  – خانم مقدم عليزادهخانم  – خانم مقدم دنام استا

 شبانه0 آزمایشگاه  آزمایشگاه  نام كالس

 2222222 2091142 2091142 شماره درس

 واحد 0 واحد 9 واحد 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 شگاهیآزما نيو قوان تیریاصول مد  -ژنتيک پزشكي   9كارآموزی در عرصه  نام درس

 دكتر نيک منش –دكتر عباسي  دكتر زارع نام استاد

 شبانه2 بيمارستان نام كالس

 2091192 - 2091191 2091128 شماره درس

 واحد نظری 9 –واحد نظری  9 واحد عملي 4 تعداد واحد

 شنبهچهار

  9كارآموزی در عرصه  نام درس

  دكتر زارع نام استاد

  انبيمارست نام كالس

  2091128 شماره درس

  واحد عملي 4 تعداد واحد

  

     ( 2091115)عباسيدكتر ( نظری واحد 0 )سمينار
 واحد 99تعداد واحد:

 



(52/2/39/ع)   

 

 نفر92+1      19علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                                                                  189 :نيمسال         

 

 

 واحد عملي( روزهای پنجشنبه بيمارستان 0كارآموزی هورمون و خون )  2091191                                                                واحد 91واحد:تعداد

        واحد 9     0تربيت بدني 
 

 

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

 شنبه

  نام درس
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ــ

ت ن
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   نام استاد

   نام كالس

   شماره درس

   تعداد واحد

 یكشنبه

  آز انگل شناسي  -آز هورمون     آز انگل شناسي  -آز هورمون    9انگل شناسي  نام درس

 1.5نيک منش +دكتر9.5دكتر زارع نام استاد
 دكتر نباتچيان-دكتر دشتي-دكتر عين الهي

 1.5+دكتر نيک منش9.5دكتر زارع

 دكتر نباتچيان-دكتر دشتي-دكتر عين الهي

 1.5+دكتر نيک منش9.5دكتر زارع

 آزمایشگاه آزمایشگاه  4 نام كالس

 2091152-2091148 2091152-2091148 2091150 شماره درس

 واحد9-واحد9 واحد9-واحد9 واحد 0 تعداد واحد

 دوشنبه

 ویروس شناسي 91-92   9خون شناسي   ویروس شناسي عملي نام درس

 دكتر جليلوند-دكتر شفيعي دكترموسوی+دكتر اميدخدا+دكتر عليزاده دكتر نجاتي-دكتر سليمي نام استاد

 2 هشبان 2 آزمایشگاه دانشكده بهداشت نام كالس

 2091100 2091189 2091192 شماره درس

 واحد0 واحد 2 واحد عملي 9 تعداد واحد

 سه شنبه

   يهورمون شناس -زاتيتجه یاصول نگهدار فارماكولوژی  نام درس

 (انيدكتر نباتچ-يدكتر دشت-ياله نيدكتر ع ) -منش کيدكتر ن دكتر واحدی  نام استاد

 پزشكي2 شبانه 0  نام كالس

 2091141 -2091159 2091199  شماره درس

 واحد9-واحد9 واحد 0   تعداد واحد

 شنبهچهار

  9آزمایشگاه خون شناسي 9آزمایشگاه خون شناسي نام درس

   خانم عليزادهخانم مقدم+ خانم عليزادهخانم مقدم+ نام استاد

 آزمایشگاه  آزمایشگاه  نام كالس

 

 

  2091198 2091198 شماره درس

  0 0 تعداد واحد



(52/2/39/ع)   

 

 نفر 99+94                                                                                        12علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                                                                                  189: نيمسال 
 

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

 شنبه

 زبان عمومي    متون اسالمي  رسنام د
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 آمار حياتي  

 دكتر كمال اعظم مركز زبان گروه معارف نام استاد

 شبانه9 مراد شبانه9 نام كالس

 2091142 4921195 4444444 شماره درس

 واحد0 واحد 2 واحد 0 تعداد واحد

 یكشنبه

   در دو گروه آزمایشگاه ميكروب در دوگروه    شگاه ميكروبآزمای ميكروب شناسي  نام درس

 دكترعرفاني-دكترشریفي-دكتر رحيم خاني دكترعرفاني-دكترشریفي-دكتر رحيم خاني دكتر منادی-عرفاني دكتر – دكتر رحيم خاني –شریفي دكتر  نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه شبانه 9 نام كالس

 2091145 2091145 2091149 شماره درس

 واحد 9 واحد 9 واحد 0 تعداد واحد

 دوشنبه

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

 دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي  نام استاد

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

 2091145-2091121 2091145-2091121  شماره درس

 واحد9-واحد 9 واحد9-واحد 9  تعداد واحد

 سه شنبه

 آزمایشگاه فيزیولوژی 8-99  9بيوشيمي پزشكي  نام درس

 خانم درگاهي–آقای  نيک پور  كترنباتجياند-دكترعين الهي-دكتردشتي نام استاد

 آزمایشگاه شبانه9 نام كالس

 2091101 2091141 شماره درس

 واحد9 واحد 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 بافت شناسي فيزیولوژی زبان عمومي نام درس

 دكتر چوبينه گروه فيزیولوژی مركز زبان نام استاد

 هشبان9 شبانه9 مراد نام كالس

 2091121-2091104 2091191 4921195 شماره درس

 واحد 9+9 واحد نظری 0 واحد نظری 2 تعداد واحد

  

 روزهای پنجشنبه بيمارستان (واحد عملي 9 )كارآموزی نمونه گيری و بيوشيمي209118 01تعداد واحد: 
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        18علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                                                                                   189: نيمسال 
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 شنبه

 8-90آناتومي   نام درس
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  مقدمات آزمایشگاهي

 (9خانم مقدم-0دكترعرفاني-0رزارعدكت-4دكتر عين الهي) خانم دكتر رستگار نام استاد

 9 5 نام كالس

  2011011 2091129-2091198 شماره درس

 واحد  1.5+1.5 واحد 0+9 تعداد واحد

 یكشنبه

 اخالق اسالمي   فيزیک عمومي عملي 9اندیشه اسالمي  نام درس

 گروه معارف دكتر پاک گروه معارف   نام استاد

 0 آزمایشگاه 9 نام كالس

 5555555 2091112 0000000 شماره درس

 واحد 0 واحد 9 واحد 0 تعداد واحد

 دوشنبه

   مهارتهای زندگي  نام درس

    نام استاد

   یمجاز نام كالس

   9191919 شماره درس

   واحد عملي 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 روانشناسي فيزیک عمومي 9زبان پيش دانشگاهي  نام درس

 دكتر حامدی دكتر پاک مركز زبان نام استاد

 5 9 9 نام كالس

 2091194 2091119 4921129 شماره درس

 واحد 0 واحد 0 واحد 0 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آزمایشگاه شيمي عمومي آزمایشگاه شيمي عمومي شيمي عمومي نام درس

 خانم درگاهي خانم درگاهي دكتر ستاره نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 0 نام كالس

 2091111 2091111 2091124 شماره درس

 واحد 9 واحد 9 واحد 0 تعداد واحد

 
 واحد 91تعداد واحد:

                               

  


