
 

   پسر( 7دختر+91) 289آزمایشگاهي علوم رشته كارشناسي دوره                                                                         289 : نيمسال

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

 شنبه

 91-99.21ادبيات فارسي  آشنایي با دفاع مقدس نام درس

 

 فيزیک حياتي 

 دهقانيدكتر  دكتر داداشي  گروه معارف نام استاد

 2 2 9 نام كالس

 2991197 2991127 2222229-2222229 شماره درس

 واحد نظری  9 واحد نظری 2 واحد9 تعداد واحد

 یكشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 هفته دوم( 8)بيوشيمي عمومي    بيوشيمي عمومي    كامپيوتر  نام درس

 دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  دكتر سليماني  نام استاد

 9 بهنام 9 بهنام 2 نام كالس

 2991122 2991122 2991128 شماره درس

 واحد نظری 2 واحد نظری 2 واحد نظری 9 تعداد واحد

 سه شنبه

 9زبان پيش  آزمایشگاه بيوشيمي عمومي  آزمایشگاه بيوشيمي عمومي  نام درس÷

 مركز زبان دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  نام استاد

 91 آزمایشگاه آزمایشگاه نام كالس

 5971172 2991121 2991121 شماره درس

 واحد نظری9 واحد عملي  9 واحد عملي  9 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آزمایشگاه زیست شناسي سلولي مولكولي   زیست شناسي سلولي مولكولي  9اندیشه اسالمي  نام درس

 دكتر عباسي دكتر عباسي  گروه معارف نام استاد

 آزمایشگاه بهنام 5 بهنام 9 كالسنام 

 2991181 2991187 1111111 شماره درس

 واحد عملي  9 واحد نظری 9 واحد نظری 9 تعداد واحد

                                     9292929مهارت زندگي مجازی            با مهارتهای زندگي 99تعداد واحد:               

 
 
 



 پسر(99دختر+ 91)                                                289آزمایشگاهي علوم رشته كارشناسي دوره                                                                         289 : نيمسال              

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

 شنبه

 9زبان پيش دانشگاهي  فيزیک عمومي نام درس

 

 شيمي عمومي

 دكتر ستاره مركز زبان دكتر جزایری نام استاد

 بهنام 2 بهنام9 بهنام 9 نام كالس

 2991125 5971171 2991119 شماره درس

 واحد 9 واحد 9 واحد 9 تعداد واحد

 یكشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 دوشنبه

 مقدمات آزمایشگاه آزمایشگاه فيزیک  نام درس

 دكتر عرفاني-دكتر مقدم-دكتر زارع-دكتر عين الهي جزایریدكتر   نام استاد

 9كالس  جلسه 9دكتر زارع  آزمایشگاه  نام كالس

 2911911 2991117  شماره درس

 1.2+1.2 9  تعداد واحد

 سه شنبه

 92-91  آزمایشگاه شيمي عمومي 91-99.21آناتومي    نام درس

 خانم درگاهي دكتر رستگار  نام استاد

 آزمایشگاه 91  نام كالس

 2991111 2991171-2991198  شماره درس

 در دو گروه واحد عملي 9 9+9  تعداد واحد

 شنبهچهار

 اخالق اسالمي روانشناسي 9اندیشه اسالمي  نام درس

 گروه معارف دكتر بيات گروه معارف نام استاد

 9 7 9 نام كالس

 2222222 2991115 9999999 شماره درس

 واحد 9 واحد 9 واحد 9 تعداد واحد

 

 مجازی 9292929   9مهارتهای زندگي

 

 
 



 

 پسر( 7دختر +  95)  27 آزمایشگاهيعلوم دوره كارشناسي رشته                                                                   289نيمسال :
 

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

 شنبه

 9آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي   نام درس

 

 9آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي 

 دكتر عين الهي-دكتر دشتي  –دكتر نباتچيان  دكتر عين الهي-دكتر دشتي  –دكتر نباتچيان   استادنام 

 آزمایشگاه آزمایشگاه  نام كالس

 2991122 2991122  شماره درس

 واحد عملي 9 واحد عملي 9  تعداد واحد

 یكشنبه

 روش تحقيق  9بيوشيمي پزشكي   نام درس

 دكتر چوبينه  دكتر عين الهي-دكتر دشتي  –دكتر نباتچيان   نام استاد

 9 2  نام كالس

 2991122 2991111  شماره درس

 واحد نظری 9 واحد نظری  9  تعداد واحد

 دوشنبه

 99.21-92آسيب شناسي عمومي  91-99.21ایمني شناسي پزشكي   نام درس

 21ادغام با كيش  -نرگس شهبازی دكتر  دكتر زوار    نام استاد

 داروسازی 2 7  نام كالس

 2991112-2991192 2991181  شماره درس

 واحد عملي  9واحد نظری +  9 واحد نظری 2  تعداد واحد

 سه شنبه

 99-92آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي  99-92آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي  (8-99)باكتری شناسي پزشكي  نام درس

 دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  -دكتر شریفي دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  -دكتر شریفي دكتر منادی-دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  -دكتر شریفي استادنام 

 آزمایشگاه آزمایشگاه 2 نام كالس

 2991179 2991179 2991192 شماره درس

 گروه 5واحد عملي در 9 گروه 5واحد عملي در 9 واحد نظری 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

  نام درس
 99-92آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي   

 شناسي آزمایشگاه ایمني

 99-92آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي   

 شناسي آزمایشگاه ایمني

  نام استاد
 دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  -دكتر شریفي

 دكتر زوار

 دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  -دكتر شریفي

 دكتر زوار

 آزمایشگاه آزمایشگاه  نام كالس

 2991179-2991192 2991179-2991192  شماره درس

 واحد عملي 9-واحد عملي9 واحد عملي 9-واحد عملي9  تعداد واحد

 بيمارستان 7.21-92واحد عملي   پنجشنبه ها  9كارآموزی ميكروب و پذیرش و  9تربيت بدني                                             91تعداد واحد:



 

 پسر( 8دختر +  92) 21آزمایشگاهي علومدوره كارشناسي رشته                                                                   289نيمسال    

 

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

 شنبه

 

 9خون شناسي آزمایشگاه  نام درس
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 اصول ایمني و حفاظت در آزمایشگاه 

 هفته اول( 8)دكتر چوبينه   خانم مقدم+خانم عليزاده نام استاد

 2   آزمایشگاه نام كالس

 2991198 2991191 شماره  درس

 واحد نظری  9 در دو گروهواحد عملي 9 تعداد واحد

 یكشنبه

 دانش خانواده پسران آزمایشگاه قارچ شناسي پزشكي  سم شناسي  نام درس

 21گروه معارف ادغام با اتاق عمل  در دو گروه دكتر هاشمي هزاوه  دكتر قاضي خوانساری نام استاد

 بهنام 5 آزمایشگاه بهداشت گروه فارماكولوژی نام كالس

 9191911 2991172 2991159-2991112 درسشماره 

 واحد 9 در دو گروهواحد نظری  9 واحد عملي  9واحد نظری +  9 تعداد واحد

 دوشنبه

 متون انگليسي  )تک یاخته و حشره(9انگل شناسي  قارچ شناسي پزشكي  نام درس

 +دكترزارع+دكتر عباسي + دكتردشتي+دكترعليزادهدكترشریفي 1.2دكتر نيک منش – 9.2دكتر زارع دكتر هاشمي هزاوه  نام استاد

 شفيعي 2 5 7 نام كالس

 2991151 2991119 2991172 شماره درس

 واحد نظری  9 واحد نظری 9 واحد نظری  9 تعداد واحد

 سه شنبه

 9خون شناسي  9آزمایشگاه انگل شناسي  نام درس

 +دكتر موسوی دكتر عليزاده+ دكتر اميدخدا 1.92منشدكتر نيک  -1.72دكتر زارع نام استاد

 كتابخانه پزشكي 9كالس  آزمایشگاه نام كالس

 2991197 2991119 شماره درس

 واحد نظری9 واحدعملي  9 تعداد واحد

 شنبهچهار

 دانش خانواده و جمعيت دختران  بهداشت عمومي و اپيدميولوژی  نام درس

 21معارف ادغام با هوشبری گروه  دكتر نيک منش  نام استاد

 1 8  نام كالس

 9191911 2991199  شماره درس

 واحد نظری  9 واحد 9  تعداد واحد

 
            98تعداد واحد:

 

 



 22 آزمایشگاهيعلوم دوره كارشناسي رشته                    289نيمسال                                              
 

 01الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 2991127 شماره درس

 99 تعداد واحد

 یكشنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 2991127 شماره درس

 99 تعداد واحد

 دوشنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 2991127 شماره درس

 99 تعداد واحد

 سه شنبه

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 2991127 شماره درس

 99 تعداد واحد

 شنبهچهار

 9كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 2991127 تعداد دانشجو

 99 تعداد واحد

 (پسر 99دختر +  99تعداد دانشجویان : )                                                    99تعداد واحد:                                                               

 


