
 

  پسر(  17  دختر+39)     991آزمایشگاهي علوم رشته كارشناسي دوره                                                                   992 : نيمسال

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس
    درسشماره 

    تعداد واحد

 یكشنبه

 هشت هفته اول 13-17بافت شناسي  تاریخ اسالم فيزیولوژی نظری نام درس

 دكتر چوبينه گروه معارف دكتر رخشان نام استاد

 3 3 7 نام كالس

 3210079-3210024 6666666 3210019 شماره درس

 واحد عملي 1واحد نظری + 1 واحد نظری2 واحد2 تعداد واحد

 دوشنبه

 (اول هفته 8)بيوشيمي عمومي    فيزیولوژی عملي  بيوشيمي عمومي    نام درس

 دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  خانم درگاهي-آقای نيک پور   دكتر نباتچيان –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  نام استاد

 3 آزمایشگاه 3 نام كالس

 3210035 3210020 3210035 شماره درس

 واحد نظری 3 واحد1 واحد نظری 3 تعداد واحد

 سه شنبه

 2زبان 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

 3 آزمایشگاه آزمایشگاه نام كالس

 121137 3210036 3210036 شماره درس

 واحد نظری2 واحد عملي  1 واحد عملي  1 تعداد واحد

 شنبهچهار

 2اندیشه اسالمي  زیست شناسي سلولي مولكولي   نام درس

 گروه معارف دكتر عباسي   نام استاد

 بهنام 2 بهنام 1  نام كالس

 3333333 3210087  شماره درس

 واحد نظری 2 واحد نظری 2  تعداد واحد

                                     1919192مهارت زندگي مجازی            با مهارتهای زندگي 18تعداد واحد:               

 
 
 



 

  پسر(   17  دختر+ 39       ) 991آزمایشگاهي علوم رشته كارشناسي دوره                                                                        992 : نيمسال

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

 شنبه

   نام درس

 

 

    نام استاد

    نام كالس
    شماره درس

    تعداد واحد

 یكشنبه

 هشت هفته دوم 13-17بافت شناسي   فيزیولوژی نظری تاریخ اسالم نام درس

 دكتر چوبينه دكتر رخشان گروه معارف نام استاد

 3 7 8 نام كالس

 3210079-3210024 3210019 6666666 شماره درس

 واحد عملي 1واحد نظری + 1 واحد2 واحد نظری2 تعداد واحد

 دوشنبه

 هفته دوم( 8)بيوشيمي عمومي    بيوشيمي عمومي    فيزیولوژی عملي  نام درس

 دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  دكتر نباتچيان  –دكتر عين الهي –دكتر دشتي  خانم درگاهي-آقای نيک پور  نام استاد

 3 3 آزمایشگاه نام كالس

 3210035 3210035 3210020 شماره درس

 واحد نظری 3 واحد نظری 3 واحد1 تعداد واحد

 سه شنبه

  آزمایشگاه بيوشيمي عمومي  آزمایشگاه بيوشيمي عمومي  نام درس÷

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

  آزمایشگاه آزمایشگاه كالسنام 

  3210036 3210036 شماره درس

  واحد عملي  1 واحد عملي  1 تعداد واحد

 شنبهچهار

 زیست شناسي سلولي ملكولي  2اندیشه اسالمي  2زبان پيش  نام درس

 دكتر عباسي  98ادغام با فناوری  گروه معارف مركز زبان نام استاد

 بهنام 1 3 4 نام كالس

 3210087 3333333 121137 شماره درس

 واحد نظری 2 واحد نظری 2 واحد نظری2 تعداد واحد

                                     1919192مهارت زندگي مجازی            با مهارتهای زندگي 18تعداد واحد:      

 
 

 



 
 

 مرد8دختر+ 23                                              981 آزمایشگاهيعلوم دوره كارشناسي رشته                                                                992نيمسال :               
 

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

 شنبه

 2بيوشيمي پزشكي آزمایشگاه  2بيوشيمي پزشكي  نام درس

 

 2آزمایشگاه بيوشيمي پزشكي 

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

 آزمایشگاه آزمایشگاه 3 نام كالس

 3210059 3210059 3210060 شماره درس

 واحد عملي 1 واحد عملي 1 واحد نظری  2 تعداد واحد

 یكشنبه

 نام درس

 باكتری شناسي پزشكي 

 دكتر منادی -دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني 

3210023 

 5كالس   واحد نظری 3

  

 11-15آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي 

 دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  نام استاد

 آزمایشگاه نام كالس

 3210072 شماره درس

 گروه 4واحد عملي در 1 تعداد واحد

 دوشنبه

 نام درس

 (11-8)ایمني شناسي پزشكي 

 دكتر زوار  

3210080 

 6كالس  واحد نظری 3

 باكتری شناسي پزشكي-ایمني شناسي پزشكي

 گروه –دكتر زوار 

 6كالس 

 

 11-15آزمایشگاه باكتری شناسي پزشكي 

 دكتر عرفاني -دكتر رحيم خاني  استادنام 

 آزمایشگاه نام كالس

 3210072 شماره درس

 گروه 4واحد عملي در 1 تعداد واحد

 سه شنبه

 نام درس

 

 

 13-17آزمایشگاه ایمني شناسي 

 دكتر زوار نام استاد

 آزمایشگاه نام كالس

 3210029 شماره درس

 واحد عملي2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 نام درس

 آسيب شناسي عمومي 

 خانم دكتر شهبازی 

3210025-3210003 

 7كالس  واحد عملي  1واحد نظری +  2

 روش تحقيق 

 دكتر چوبينه  نام استاد

 3 نام كالس

 3210055 شماره درس

 واحد نظری 2 تعداد واحد

 (8888888) 1تربيت بدني                                           20تعداد واحد:
 



 

 

 پسر 11دختر+ 12                                                                                       982علوم آزمایشگاهي دوره كارشناسي رشته                                                                                   992نيمسال : 

 

  19تعداد واحد:  

  

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

 شنبه

 زبان عمومي    متون اسالمي  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 بافت شناسي

 دكتر چوبينه مركز زبان معارفگروه  نام استاد

 3 4 4 نام كالس

 3210079-3210024 121135 4444444 شماره درس

 واحد 1+1 واحد 3 واحد 2 تعداد واحد

 یكشنبه

 نام درس
 8-11  1بيوشيمي پزشكي 

 دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي

3210040 

 واحد 3

 فيزیولوژی

 گروه فيزیولوژی نام استاد

  نام كالس

 3210019 شماره درس

 واحد نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

 آمار حياتي   1پزشكي  آزمایشگاه بيوشيمي  زبان عمومي نام درس

 دكترنباتجيان-دكترعين الهي-دكتردشتي مركز زبان نام استاد
 تيمورپوردكتر 

 

 5 آزمایشگاه 5 نام كالس

 3210043 3210039 121135 شماره درس

 واحد2 واحد 1 واحد نظری 3 تعداد واحد

 سه شنبه

 آزمایشگاه ميكروب شناسي آزمایشگاه ميكروب شناسي ميكروب شناسي  نام درس

 خانم رجبي -دكترعرفاني -دكتر رحيم خاني خانم رجبي -دكترعرفاني– دكتر رحيم خاني دكتر منادی-دكتر عرفاني –دكتر رحيم خاني  نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه 3 نام كالس

 3210045 3210045 3210041 شماره درس

 واحد1 واحد1 واحد 2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 آزمایشگاه ميكروب شناسي آزمایشگاه ميكروب شناسي آزمایشگاه فيزیولوژی نام درس

 خانم رجبي -دكترعرفاني– دكتر رحيم خاني خانم رجبي -دكترعرفاني– دكتر رحيم خاني خانم درگاهي–آقای  نيک پور  نام استاد

 آزمایشگاه آزمایشگاه آزمایشگاه نام كالس

 3210045 3210045 3210020 شماره درس

 واحد1 واحد1 واحد1 تعداد واحد



 

 پسر(11دختر +  14)  97                آزمایشگاهي علومدوره كارشناسي رشته                                                               992نيمسال  

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

 شنبه

 

 (8-12) 2خون شناسي آزمایشگاه  نام درس

از
مـ

نـ
 و 

ار
ــ

اه
ــ

ت ن
ــ

اع
سـ

 

 متون انگليسي 

 962ادغام با پردیس  داوریدكتر   خانم مقدم+خانم عليزاده نام استاد

 1   آزمایشگاه نام كالس

 3210046 3210026 شماره  درس

 واحد نظری  2 در دو گروهواحد عملي 1 تعداد واحد

 یكشنبه

 تاریخ اسالم سم شناسي  )تک یاخته و حشره(2انگل شناسي  نام درس

 گروه معارف دكتر قاضي خوانساری دكتر زارع نام استاد

 بهنام 4 گروه فارماكولوژی 4 نام كالس

 6666666 3210042-3210065 3210061 شماره درس

 واحد نظری2 واحد عملي  1واحد نظری +  1 واحد نظری 2 تعداد واحد

 دوشنبه

    نام درس

    نام استاد

    نام كالس

    شماره درس

    تعداد واحد

 سه شنبه

 13-17 2آزمایشگاه انگل شناسي  آزمایشگاه قارچ شناسي پزشكي  قارچ شناسي پزشكي  نام درس

 دكتر زارع در دو گروه دكتر هاشمي هزاوه  دكتر هاشمي هزاوه  نام استاد

 آزمایشگاه 10-13   آزمایشگاه بهداشت دانشكده بهداشت طبقه همكف شرقي آزمایشگاه نام كالس

 3210062 3210073 3210075 شماره درس

 واحدعملي  1 در دو گروهواحد نظری  1 واحد نظری  2 تعداد واحد

 شنبهچهار

 بهداشت عمومي و اپيدميولوژی اصول ایمني و حفاظت در آزمایشگاه  2خون شناسي  نام درس

 نيک منشدكتر  اول(هفته  8)دكتر چوبينه  اميدخدا+دكتر موسوی + دكتر دكتر عليزاده نام استاد

 بهنام 3 بهنام 3 بهنام 3 نام كالس

 3210021 3210028 3210027 شماره درس

 واحد 2 واحد نظری  1 واحد نظری2 تعداد واحد

 

 (9999999)2تربيت بدني                                     18تعداد واحد:      
 

 



 

 96 آزمایشگاهيعلوم دوره كارشناسي رشته                    992نيمسال                                              
 

 14الي  8 ساعت درس ايام هفته

 شنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 321014 شماره درس

 10 تعداد واحد

 یكشنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 321014 شماره درس

 10 تعداد واحد

 دوشنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 321014 شماره درس

 10 تعداد واحد

 سه شنبه

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 321014 شماره درس

 10 تعداد واحد

 شنبهچهار

 2كار اموزی در عرصه نام درس

 دكتر زارع  نام استاد

 بيمارستان نام كالس

 تعداد دانشجو
321014 

 

 10 تعداد واحد

 (پسر    8  دختر +      13تعداد دانشجویان : )                                                    10تعداد واحد:                                                               

 


