
(25/5/93/ع)   

 نفر( 16+6) 93علوم آزمایشگاهی دوره كارشناسی رشته                                                      96-97اول سال تحصيلی : نيمسال ا

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

   نام درس
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ــ
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    نام استاد

    كالس نام

     شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 كنترل كيفی اصول مدیریت-ژنتيک پزشكی  ایمونوهماتولوژی نام درس

 10.30-12دكتر درگاهی-دكتر عباسی دكترموسوی+دكتر اميدخدادكتر نادعلی++دكتر عليزاده  نام استاد
 خانم مقدم(-دكتر زارع-كتررحيم خانیدكترعباسی د-دكتر نباتچيان-دكتر دشتی-دكتر عين الهی)

 

 6 شبانه1 7كالس  نام كالس

 3210071 3210067-3210069 3210050 شماره درس
 واحد 1 واحد 1-واحد 1 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

  1كارآموزی در عرصه  نام درس

  دكتر زارع نام استاد

  بيمارستان نام كالس

  3210038 شماره درس

  واحد عملی 4 تعداد واحد

 سه شنبه

 فرهنگ و تمدن اسالم وایران 1كارآموزی در عرصه  نام درس

 93گروه معارف ادغام با اتاق عمل  دكتر زارع نام استاد

  تاالر بيمارستان نام كالس

 7777777 3210038 شماره درس

 واحد 2 واحد عملی 4  تعداد واحد

 شنبه چهار

 بيماری داخلی آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی نام درس

 دكتر نمازی دكترموسوی-خانم عليزاده –خانم مقدم گروه هماتو +  نام استاد

 شبانه 2كالس  آزمایشگاه  نام كالس

 3210070 3210047 شماره درس

 واحد  2 واحد 1 تعداد واحد

  

 ( 3210005)واحد دكتر نباتچيان 2سمينار 

 واحد 16د:تعداد واح
 



(25/5/93/ع)   

 نفر( 8+15) 
                                                               94علوم آزمایشگاهی دوره كارشناسی رشته                                                  96-97اول سال تحصيلی  :نيمسال  

 

 

 واحد مدرس دكتر نيک منش 1به ارزش  3210051شماره درس  در مركز طبی برگزار می شود 15-17شنبه ها ساعت  هفته اول 8  نون نگهداری تجهيزات آزمایشگاهیاصول و ف   واحد 17واحد:تعداد

 واحد 1     2تربيت بدنی 
 

 

 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 1آزمایشگاه خون شناسی  (8-10.30)  1 خون شناسی  نام درس
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 1آزمایشگاه خون شناسی 

 زادهگروه هماتو+خانم مقدم و خانم علي دكترعليزادهو  گروه هماتو+خانم مقدم و خانم عليزاده دكترموسوی+دكتر اميدخدادكتر نادعلی++ دكتر عليزاده نام استاد

 آزمایشگاه  آزمایشگاه  5كالس  نام كالس

 3210068 3210068 3210081 شماره درس

 واحد 2 واحد 2 واحد 3 تعداد واحد

 یكشنبه

  آز هورمون      آز هورمون     هورمون شناسی  نام درس

 دكتر نباتچيان-دكتر دشتی-دكتر عين الهی كتر نباتچياند-دكتر دشتی-دكتر عين الهی (دكتر نباتچيان-دكتر دشتی-)دكتر عين الهی نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه  دوم هفته8 نام كالس

 3210048 3210048 3210049 شماره درس

 واحد 1 واحد1 واحد1 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 هسه شنب

  1آزمایشگاه انگل شناسی  1آزمایشگاه انگل شناسی 1انگل شناسی  نام درس

 دكتر نيک منش( – دكتر زارع) دكتر نيک منش( – دكتر زارع) +دكتر نيک منشدكتر زارع نام استاد

 آزمایشگاه   آزمایشگاه   6كالس  نام كالس

 3210053 3210053 3210052 شماره درس

 واحد 1 واحد 1 احدو 2 تعداد واحد

 شنبه چهار

  ویروس شناسی فارماكولوژی نام درس

   دكتر عرفانی-دكتر شریفی دكتر قاضی خوانساری نام استاد

 8كالس  گروه فاماكولوژی نام كالس

 

 

  3210022-3210063 3210066 شماره درس

  واحد2+1 واحد 2  تعداد واحد



(25/5/93/ع)   

                                                                           95علوم آزمایشگاهی ناسی رشته دوره كارش                                                   96-97اول سال تحصيلی : نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 متون اسالمی آمار حياتی نام درس
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 بافت  شناسی

 دكتر چوبينه گروه معارف ال اعظمدكتر كم نام استاد

 3 1  شبانه 1 كالس نام كالس
 3210024-3210079 4444444 3210043 شماره درس

 واحد 1+1 واحد 2 واحد 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 آزمایشگاه ميكروب آزمایشگاه ميكروب ميكروب شناسی  نام درس

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

 دكترعرفانی-دكترشریفی-دكتر رحيم خانی دكترعرفانی-دكترشریفی-دكتر رحيم خانی 3 نام كالس

 3210045 3210045 3210041 شماره درس

 واحد 1 واحد 1 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آزمایشگاه فيزیولوژی-آزمایشگاه ميكروب یشگاه فيزیولوژیآزما-آزمایشگاه ميكروب 1بيوشيمی پزشكی  نام درس

 دكترعرفانی-دكترشریفی-دكتر رحيم خانی دكترعرفانی-دكترشریفی-دكتر رحيم خانی دكترنباتجيان-دكترعين الهی-دكتردشتی نام استاد

 خانم  درگاهی–آقای  نيک پور  خانم  درگاهی–آقای  نيک پور  شبانه 1 نام كالس

 3210020-3210045 3210020-3210045 3210040 ه درسشمار

 واحد1-واحد 1 واحد1-واحد 1 واحد 3 تعداد واحد

 سه شنبه

 آزمایشگاه بيوشيمی آزمایشگاه بيوشيمی 1بيوشيمی پزشكی  نام درس

 دكترنباتجيان-دكترعين الهی-دكتردشتی دكترنباتجيان-دكترعين الهی-دكتردشتی دكترنباتجيان-دكترعين الهی-دكتردشتی نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 1كالس  نام كالس

 3210039 3210039 3210040 شماره درس
 واحد 1 واحد 1 واحد 3 تعداد واحد

 شنبه چهار

 فيزیولوژی  زبان عمومی    نام درس

 واحد0.5دكتر چوبينه -واحد1.5دكتر نيک منش مركز زبان  نام استاد

 1 3  نام كالس

 3210019 4170065  شماره درس

 واحد 2 واحد 3  تعداد واحد

  

 واحد 19تعداد واحد:
 
 

 
 



(25/5/93/ع)   

   96علوم آزمایشگاهی دوره كارشناسی رشته                                                  96-97اول سال تحصيلی : نيمسال 
 

12-13  12الي  10  10الي  8 ساعت درس ايام هفته   15الي  13 

 شنبه

 شيمی عمومی  نام درس
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 مهارتهای زندگی – مقدمات آزمایشگاهی

 مركز مشاوره-(خانم مقدم-دكتررحيم خانی-دكترزارع-دكتر عين الهی) خانم مهسا ستاره  نام استاد

 6 6كالس   نام كالس
 1919191 - 3200200 3210034  شماره درس

 واحد عملی 1 – واحد 0.5+0.5 واحد 2  تعداد واحد

 یكشنبه

 1زبان پيش دانشگاهی  اخالق اسالمی   1اندیشه اسالمی  نام درس

 لقایی مخان گروه معارف گروه معارف نام استاد

 12كالس   1كالس  1كالس  نام كالس

 4170076 5555555 2222222 شماره درس

 واحد 2 احدو 2 واحد 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 روانشناسی فيزیک عمومی عملی فيزیک عمومی نام درس

 حامدیدكتر  دكتر پاک دكتر پاک نام استاد

 شبانه 2كالس  آزمایشگاه 6 كالس نام كالس

 3210064 3210007 3210001 شماره درس

 واحد 2 واحد 1 واحد 2 تعداد واحد

 سه شنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 شنبه چهار

 آزمایشگاه شيمی عمومی آزمایشگاه شيمی عمومی آناتومی نام درس

 خانم درگاهی خانم درگاهی خانم خانه زاد نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 1 نام كالس

 3210000 3210000 3210076-3210018 شماره درس

 واحد 1 واحد 1 واحد 2+1 عداد واحدت

 

 واحد 18تعداد واحد:
 

 



(25/5/93/ع)   

 
 واحد12تعداد واحد: 942دوره كارشناسی ناپيوسته علوم آزمایشگاهی ورودی                                                      96-97نيمسال اول سال تحصيلی 

 نفر25:نفرات تعداد                                              

  14الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 3210037  شماره درس
 واحد عملی 12 تعداد واحد

 یكشنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 3210037 شماره درس
 واحد عملی 12 تعداد واحد

 دوشنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 3210037 شماره درس
 واحد عملی 12 تعداد واحد

 سه شنبه

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 3210037 شماره درس
 واحد عملی 12 واحدتعداد 

 شنبه چهار

 كارآموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 3210037 شماره درس

 واحد عملی 12 تعداد واحد

  


