
(25/5/93)ع/   

 پسر 13دختر+ 11 :تعداد  962 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                    992 :نيمسال            

                                                  

 

 واحد 2 عباسيدكتر  3210005مينارس          واحد 16تعداد واحد     

 

 

 

 13-15  10-12 8-10 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 1در عرصه موزیكارآ نام درس

 گروه

 بيمارستان

3210038 

4 

 

 تون انگليسيم

 97ادغام با علوم  دكتر داوری نام استاد

 1 نام كالس

 3210046 شماره درس

 واحد 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 1در عرصه موزیكارآ نام درس

 گروه

 بيمارستان

3210038 

4 

 

  نام استاد

  نام كالس

  شماره درس

  تعداد واحد

 دوشنبه

  روشهای كنترل كيفي هماتولوژیایمونو نام درس

  عباسي و خانم مقدم-زارع–رحيم خاني  –دشتي  -نباتچيان – دكتر عين الهيخانمها  اميد خدا -موسوی –دكترها عليزاده  نام استاد

  5 4 نام كالس

  3210071 3210050 شماره درس

  واحد  1 2 تعداد واحد

 سه شنبه

 شنایي با بيماری داخليآ الم و ایرانفرهنگ و تمدن اس  نام درس

 نحوی جودكتر  گروه معارف  نام استاد

 بهنام 3 9  نام كالس

 3210070 7777777  شماره درس

 2 واحد2  تعداد واحد

 شنبهچهار

 نام درس
 اصول مدیریت  و قوانين  ازمایشگاه   -ژنتيک 

 
 12-15ونوهماتولوژی   زمایشگاه ایمآ آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی   

دكتر نيک منش –دكتر عباسي  نام استاد عليزاده-خانمها مقدم    عليزاده-خانمها مقدم   

 آزمایشگاه بهنام 1 نام كالس

 

 آزمایشگاه

 3210047 3210047 3210067-3210069 شماره درس

 1 1 واحد 1 –واحد  1 تعداد واحد



(25/5/93)ع/   

 مرد8دختر+ 18  تعداد:                                              972 پردیس علوم آزمایشگاهيدوره كارشناسي رشته                                                                         992:نيمسال 

 13-15  10-12 8-10 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 آزمایشگاه هورمون شناسي + آزمایشگاه انگل شناسي آزمایشگاه هورمون شناسي + آزمایشگاه انگل شناسي یژفارماكولو نام درس

 زارع  دكتر -دكترنباتچيان(-دكترعين الهي-دكتر دشتي) زارع  دكتر -دكترنباتچيان(-لهيدكترعين ا-دكتر دشتي) دكتر واحدی نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 6 نام كالس

 3210053-3210048 3210053-3210048 3210066 شماره درس

 1+1 1+1 واحد2 تعداد واحد

 دوشنبه

  1اه خون شناسي آزمایشگ 1انگل شناسي   1آزمایشگاه خون شناسي  نام درس

 عليزاده  –خانمها مقدم  زارع  دكتر عليزاده  –خانمها مقدم  نام استاد

  آزمایشگاه 4  آزمایشگاه نام كالس

 3210068 3210052 3210068 شماره درس

  2 2  2 تعداد واحد

 سه شنبه

 آزمایشگاه ویروس شناسي ویروس شناسي  نام درس

 دكتر نجاتي ودكتر سليمي ي و دكتر جليلونددكتر شفيع  نام استاد

 بهداشت آزمایشگاه 4  نام كالس

 3210063 3210022  شماره درس

 واحد عملي  1 واحد2  تعداد واحد

 شنبهچهار

 12.30-15  1خون شناسي  دفاع مقدس هورمون -اصول و فنون نگهداری تجهيزات آزمایشگاه  نام درس

 دكتر اميدخدا -دكتر موسوی-دكتر عليزاده گروه معارف گروه - دكتر نيک منش نام استاد

 4 5 5 نام كالس

 3210081 9999991 3210051 شماره درس

 واحد3 واحد2 واحد1 تعداد واحد

     واحد 18تعداد واحد:

            2تربيت بدني 

 


