
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:       : اول    ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه

 شیمي عمومي )ت(

 1کالس -دکتر ارکان

 

 آزمايشگاه شیمي عمومي)ع(

 آزمايشگاه -ارکاندکتر               

 

 آزمايشگاه شیمي عمومي)ع(

 آزمايشگاه-دکتر ارکان 

 

 

 ادبیات

 4کالس -آقای کرم سیما

   يکشنبه
 

 (مختلط1انديشه اسالمي)

 9کالس -آقای زرين فام

 

 زيست شناسي سلولي و مولکولي)ت(

 4کالس–دکتر نعمتي  -دکتر رضواني

 دوشنبه

 فیزيک عمومي

 آزمايشگاه -دکتر خدامرادی

 

 ()خواهران( 1تربیت بدني )

 خانم ترک –سالن فجرفارابي 

 

 ()برادران(1تربیت بدني )

 آقای رمضاني -سالن فجرفارابي 

 

 

 هفته دوم(9)-ادبیات

 4کالس -آقای کرم سیما

 سه شنبه

 آناتومي)ت( 

 1کالس -دکتر ژاله

 

 فیزيک عمومي)ت(

 4کالس-دکتر خدامرادی

6-1 

 زيست سلولي ومولکولي)ع(

 آزمايشگاه -دکتر نعمتي  -دکتر رضواني
 

 چهارشنبه

 

 آناتومي)ع(

 سالن موالژ -دکتر ژاله

 

 توانمند سازی رواني، اجتماعي

 هفته 4به مدت 11/1/99اداره مشاوره از 

 11کالس

  

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : سوم       ترم        )بین الملل(:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي  رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 روانشناسي

 4کالس -یاحمددکتر 

 

 ()برادران(1تربیت بدني )

 آقای اختراعي -سالن فجر فارابي
 

 زبان عمومي

 11کالس -خانم حقي

 

 

 يکشنبه
 ايمني شناسي پزشکي)ت(

 11کالس -آقای پورمند

 )ت((1بیوشیمي پزشکي)

 -دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 11کالس -دکتر حمید نعماني

 

 هفته اول(9)-()ت(1ايمني شناسي)

 11کالس -آقای پورمند

 مات آزمايشگاهمقد

 دکتر صبا-دکتر سهرابي-دکتر ملکي

  16کالس

 دوشنبه

 )ت(هفته اول( 9) -(1پزشکي )بیوشیمي 

-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 4کالس -دکتر حمید نعماني
 ()خواهران(1تربیت بدني )

 خانم ترک -سالن فجر فارابي
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 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي)

 آزمايشگاه

 دکتر حمید نعماني-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی
 هفته دوم( 9)–زبان عمومي 

 4کالس -خانم حقي

 سه شنبه
 ()ت(1انگل شناسي )

 4کالس –آقای سلیمي 

 ()ع(1آزمايشگاه انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه

 ()ع( 1انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه
  

 چهارشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه 

 آقای پورمند

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه

 آقای پورمند

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه

 آقای پورمند

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آزمايشگاه

 آقای پورمند
 

 

 
 



 
 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:        : سوم    ترم  :کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 روانشناسي

 4کالس -دکتر احمدی

 
 

 زبان عمومي

 11کالس -خانم حقي

 

 

 يکشنبه
 ايمني شناسي پزشکي)ت(

 11کالس -آقای پورمند

 )ت((1بیوشیمي پزشکي)

 -دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 11کالس-دکتر حمید نعماني

 

 هفته اول(9)-()ت(1ايمني شناسي)

 ()مختلط(1اسالمي) انديشه 11کالس-آقای پورمند

 9کالس -دکتر صادقي

 

 دوشنبه

 هفته اول( 9) -(1) )ت(بیوشیمي پزشکي

-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

  4کالس-دکتر حمید نعماني
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 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي)

 آزمايشگاه

 دکتر حمید نعماني-دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی
 (دوم هفته 9)–زبان عمومي 

 4کالس -خانم حقي

 سه شنبه
 ()ت(1انگل شناسي )

 4کالس -آقای سلیمي

 ()ع(1آزمايشگاه انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه

 ()ع( 1انگل شناسي)

 آقای سلیمي -آزمايشگاه
  

 چهارشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای پورمند -آزمايشگاه 
 

 (ايمني شناسي پزشکي)ع

 پورمندآقای  -آزمايشگاه
 

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای پورمند -آزمايشگاه
 

 

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای پورمند -آزمايشگاه
 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : پنجم              ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي               رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 فارماکولوژی

 11کالس -دکتر فخری

 ()برادران(1تربیت بدني)

 آقای اختراعي–سالن فجرفارابي  
 

 11کالس-آقای امیرفاضلي-تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس-آقای زرين فام-تاريخ امامت)برادران(

 يکشنبه
 ( )ت(1خون شناسي )

 11کالس -صبادکتر  -دکتر ملکي

 باکتری شناسي )ع(

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه 

 

 باکتری شناسي)ع(

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه 

 

 11کالس-خانم نظری-انقالب اسالمي)خواهران(

 11کالس-آقای زرين فام-انقالب اسالمي)برادران(

 دوشنبه

 باکتری شناسي پزشکي )ت(

 11کالس -دکتر سهرابي

 

 ()ت( 1بیوشیمي  پزشکي )

 دکتر هادی مظفری

 11کالس -دکتر نايب علي رضواني

 اصول فني ونگهداری تجهیزات 

 11کالس -دکتر رضواني -هفته اول(9)

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه 

 هفته دوم 9هفته اول از  4

 11کالس-دکتر رضواني
 

 سه شنبه

 
  هفته اول( 9)-ژنتیک

 11کالس -دکتر جلیلیان

 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي) -6-1

 آزمايشگاه دانشکده پزشکي

 دکتر امیر کیاني -دکتر فريبرز بهره مند

 11کالس -باکتری شناسي تئوری

 دکتر سهرابي -(هفته دوم 9)
 

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه 

 هفته دوم 9هفته اول از  4

 11کالس –دکتر صفری 

 

 چهارشنبه
 ()ع(1شناسي)خون 

 دکتر صبا -دکتر ملکي -آزمايشگاه

 )ع( (1خون شناسي)

 دکتر صبا -دکتر ملکي -آزمايشگاه 
 

 ()خواهران(1تربیت بدني )

 خانم شاکری -سالن فجر فارابي
 

 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : هفتم        ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 9-11 ايام هفته

 کارآموزی شــنبه
 

 

 يکشنبه
 کارآموزی

 
 

 دوشنبه
 کارآموزی

 
 

 سه شنبه
 کارآموزی

 
 

 چهارشنبه
 کارآموزی

  

     



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : دوم       ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 11/11-11/11 11/9 -11/11 ايام هفته

 شــنبه
 ()ت(1باکتری شناسي پزشکي)

 9کالس -دکتر سهرابي

 ()ع(1آزمايشگاه باکتری شناسي پزشکي)

 دکتر سهرابي-آزمايشگاه

 ()ع(1) آزمايشگاه باکتری شناسي پزشکي

 دکتر سهرابي -آزمايشگاه

 تاريخ امامت)خواهران(

 11کالس -آقای امیرفاضلي
 

 امت)برادران(تاريخ ام

 11کالس -آقای زرين فام

    يکشنبه

 انقالب اسالمي)خواهران(

 11کالس -خانم نظری

 انقالب اسالمي)برادران(

 11کالس-آقای زرين فام

  دوشنبه

 اول( هفته 9)()ت(1خون شناسي)

 1کالس -دکتر ملکي -دکتر صبا

 ()ع(1خون شناسي )

 (6-1) 

  آزمايشگاه -دکتر ملکي -دکتر صبا

 سه شنبه
 هفته اول( 9)-()ت(1قارچ شناسي پزشکي )

 1کالس -دکتر میکائیلي

 ()ع(1قارچ شناسي پزشکي )

 دکتر میکائیلي -آزمايشگاه

 ()ت(1خون شناسي )

 1کالس -دکتر صبا -دکتر ملکي

 

 

 چهارشنبه
 ()ت(1حشره شناسي) انگل شناسي و

 1کالس -آقای سلیمي -دکتر سلیمي

 ()ع(1انگل شناسي وحشره شناسي)

 آقای سلیمي -دکتر سلیمي -آزمايشگاه

 (1متون انگلیسي پزشکي )

 1کالس -دکتر سهرابي
 

 

 



 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 99-99-1نیمسال:   : چهارم       ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 4-6 1-4 11/1- 11/11 ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

 يکشنبه

 خانم کريمي-کاربرد رايانه کارآموزی

 مرکز کامپیوتر
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 دوشنبه

 کارآموزی

  

 سه شنبه
 کارآموزی

 
 

 چهارشنبه
 کارآموزی

  

 


