
 

   پسر(9دختر+16) 89پردیس آزمایشگاهي علوم رشته كارشناسي دوره                                                                         89-89-2: نيمسال

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس
    شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 1زبان پيش  روان شناسي فیزيک عمومي نظری نام درس

 مركز زبان دكتر حامدی پاک -دكتر جزایری نام استاد

 بهنام 3 بهنام 2 بهنام 3 نام كالس

 3192296 3212263 3212221 شماره درس

 2 2 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آناتومي )نظری و عملي( 1اندیشه اسالمي  عمومي نظریشيمي  نام درس

 12.32-11   دكتر نكونام گروه معارف دكتر ستاره نام استاد

 8 بهنام 3 بهنام 3 نام كالس

 3212219-3212296 2222222 3212233 شماره درس

 1+2 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 هفته اول( 9)  1مهارت های زندگي مقدمات آزمایشگاه اخالق اسالمي نام درس

 خانم بيان قدمم م(و خانعرفاني-زارع-عين الهيدكتر) گروه معارف نام استاد

 3 2 2 نام كالس

 1818181 3222222 1111111 شماره درس

 تعداد واحد
2 

2.1+2.1 1   

 شنبهچهار

 آزمایشگاه فيزیک عمومي آزمایشگاه شيمي عمومي آزمایشگاه شيمي عمومي نام درس

 پاک+دكتر دكتر جزایری دكتر ستاره دكتر ستاره نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه نام كالس

 3212229 3212222 3212222 شماره درس

 1 1 1 تعداد واحد

                                                  18تعداد واحد:               

 
 
 



 پسر( 11دختر +  11)  86 پردیس آزمایشگاهيعلوم دوره كارشناسي رشته                                                                   89-89-2نيمسال : 
 

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

 شنبه

   نام درس

 

  

     نام استاد

     كالسنام 

     شماره درس

     تعداد واحد

 یكشنبه

 تاریخ اسالم آزمایشگاه ميكروب شناسي آزمایشگاه ميكروب شناسي (9-11)  1بيوشيمي پزشكي نام درس

 گروه معارف دكتررحيم خاني-دكترعرفاني-شریفيدكتر  دكتررحيم خاني-دكترعرفاني-دكتر شریفي دكترنباتچيان -دكتردشتي–دكتر عين الهي  نام استاد

 بهنام 1 آزمایشگاه آزمایشگاه 2 نام كالس

 6666666 3212231 3212231 3212232 شماره درس

 2 1     1     3       تعداد واحد

 دوشنبه

 فيزیولوژی نظری نام درس
 1آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي 

 آزمایشگاه ميكروب

 1بيوشيمي پزشكي آزمایشگاه 

 آزمایشگاه ميكروب

 

 خانم دكتر آقاجاني نام استاد
 نباتچياندكتر -دشتيدكتر–دكتر عين الهي 

 دكتر رحيم خاني-دكتر شریفي-دكتر عرفاني

 دكترنباتچيان -دكتردشتي–دكتر عين الهي 

 دكتر رحيم خاني-دكتر شریفي-دكتر عرفاني

 

  آزمایشگاه آزمایشگاه بهنام 2 نام كالس

  3212231-3212238 3212231-3212238 3212218 شماره درس

     1 - 1    1 - 1 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  آمار حياتي زبان عمومي زبان عمومي-812ادغام با2مهارت های زندگي نام درس

  دكتر اعظم مركز زبان مركز زبان -خانم بيان نام استاد

  6 بهنام 1 بهنام 3 نام كالس

  3212233 3192261 1818182 شماره درس

  2    3 1 تعداد واحد

 شنبهچهار

  فيزیولوژی عملي بافت شناسي)نظری و عملي( ميكروب شناسي نام درس

  آقای نيک پور -خانم درگاهي دكتر چوبينه منادیدكتر-رحيم خانيدكتر-عرفانيدكتر-دكتر شریفي نام استاد

  آزمایشگاه بهنام 1 بهنام 3 نام كالس

  3212222 3212223-3212298 3212231 شماره درس

  1 1+1 2 تعداد واحد

                                             22تعداد واحد:
 

 



 پسر( 9دختر +  19)   81پردیس آزمایشگاهي علومدوره كارشناسي رشته                                                                   89-89-2نيمسال    

 

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

 شنبه

 

   نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره  درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 یک گروه دو جلسه 13-16  1آزمایشگاه خون شناسي گروهدو  12-13  آزمایشگاه انگل يانگل شناس نام درس

 دكتر عليزاده+ دكتر اميدخدا+دكتر موسوی+خانم مقدم+خانم عليزاده  دكتر نيک منش(-)دكتر زارع  دكترنيک منش –دكتر زارع  نام استاد

 دوجلسه پشت سر هم تشكيل ميشود  آزمایشگاه آزمایشگاه 3 نام كالس

 3212269 3212239 3212212 شماره درس

 2 1 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  آژمایشگاه ویروس شناسي ویروس شناسي نام درس

  دكتر وحيد سليمي+دكتر احمد نجاتي دكتر شفيعي جندقي+دكترجليلوند نام استاد

  آزمایشگاه 1 نام كالس

  3212263 3212222 شماره درس

  1 2 تعداد واحد

 سه شنبه

  فارماكولوژِی 1خون شناسي نام درس

 دكتر واحدی اميد خدا دكتر–موسوی  دكتر–دكتر عليزاده  نام استاد

 بهنام  3 بهنام 2 نام كالس

 3212266 3212291 شماره درس

 2 3 تعداد واحد

 شنبهچهار

 اصول و فنون نگهداری   -فارماكولوژی دختر/پسر دانش خانواده هفته اول( 9)  هورمون شناسي نام درس

 دكتر نيک منش-واحدیدكتر  811ادغام با علوم  گروه معارف نباتچياندكتر-دشتيدكتر-دكتر عين الهي نام استاد

 2 2 -پزشكي  9 2 نام كالس

 3212211-3212266 1212222 3212238 شماره درس

 1-2 2  1 تعداد واحد

 در دو گروه 11-19آزمایشگاه هورمون شناسي چهارشنبه ها -2تربيت بدني                                        22تعداد واحد:

 روز پنجشنبه برگزار ميگردد. 3بصورت كارگاهي  2مهارت زندگي                                                          

 

 

 
 



 پسر(3دختر +  11)   83آزمایشگاهي پردیس علومدوره كارشناسي رشته                                                                   89-89-2نيمسال    

 

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

 شنبه

 

 1كار آموزی  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 

  گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  3212239 شماره  درس

  3 تعداد واحد

 یكشنبه

 اصول مدیریت و قوانين آزمایشگاه -ژنتيک پزشكي  روشهای كنترل كيفي آشنایي با بيماری داخلي نام درس

 دكتر نيک منش -دكتر عباسي  مقدم-زارعدكتر-خانيرحيم دكتر-عباسيدكتر-نباتچياندكتر –عين الهي دكتر –دشتي دكتر مقيميدكتر  نام استاد

 بهنام 2 3 12 نام كالس

 3212269-3212268 3212291 3212292 شماره درس

  1 - 1      1  2 تعداد واحد

 دوشنبه

 در دو گروه 13-19آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ایمونوهماتولوژی نام درس

 اميد خدا دكتر–عليزاده دكتر-دكتر موسوی گروه معارف اميد خدادكتر-موسویدكتر-دكتر عليزاده استادنام 

 آزمایشگاه ساختمان مراد ساختمان مراد نام كالس

 3212239 9999999 3212212 شماره درس

 1 2 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 سمينار 1كار آموزی  نام درس

 گروه گروه نام استاد

  بيمارستان نام كالس

 3212221 3212239 شماره درس

 2 3 تعداد واحد

 شنبهچهار

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس
    شماره درس

    تعداد واحد

 16تعداد واحد:

                        

 


