
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:       : اول    ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 شیمي عمومي )ت(

 دکتر الهام ارکان

 2کالس 

 

 آزمايشگاه شیمي عمومي)ع(

 الهام ارکان دکتر

 آزمايشگاه

 

 آزمايشگاه شیمي عمومي)ع(

 دکتر الهام ارکان

 آزمايشگاه

 ادبیات

 آقای کیومرث کرم سیما

 12کالس 

 يکشنبه

 آناتومي عملي 

 دکتر محسن ژاله

 سالن موالژ

 

 ( مختلط1انديشه اسالمي)

 آقای بهروز اسدی

 8کالس 

 

 

 زيست شناسي سلولي ومولکولي)ت(

 رضازادهدکتر داوود –منصوریدکتر کامران 

 4کالس 

  دوشنبه

 ()خواهران(1تربیت بدني )

 سالن فجر فارابي

 خانم فاطمه ترک

 (()برادران1تربیت بدني )

 سالن فجر فارابي

 آقای هوشنگ رمضاني

 

 

 هفته دوم( 8)-ادبیات

 آقای کیومرث کرم سیما

 12کالس 

 سه شنبه

 آناتومي )ت(

 دکتر محسن ژاله

 15کالس 

 

 

شناسي سلولي ومولکولي )ع(زيست   
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 دکتر داوود رضازاده–دکتر کامران منصوری

 آزمايشگاه

 

 چهارشنبه

 فیزيک عمومي )ت(

 دکتر احسان خدامرادی

 11کالس 

 

 فیزيک عمومي )ع(

 دکتر احسان خدامرادی

 آزمايشگاه

  



 
 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:      : سوم         ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 روانشناسي 

 جابر قادرینسرين دکتر 

 10کالس  

 

 زبان عمومي

 خانم سارا حقي

 12کالس 

 

 

 يکشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ت(

 پورمند آقای داريوش

 8کالس 

 

 (1بیوشیمي پزشکي)

 دکتر اسدی-دکتر لیداحق نظری

 1کالس 

 

 هفته اول(8)-ايمني شناسي پزشکي)ت(

 آقای داريوش پورمند

 1کالس 

 

 

 ( )مختلط(2انديشه اسالمي )

 آقای بهروز اسدی

 8کالس 

 

 دوشنبه

 هفته اول( 8) -(1بیوشیمي پزشکي )

 دکتر اسدی-دکتر لیداحق نظری

 4کالس 
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 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي)

 دکتر اسدی-دکتر لیدا حق نظری

 آزمايشگاه

 (هفته دوم 8)–زبان عمومي 

 خانم سارا حقي

 4کالس 

 سه شنبه

 ()ت(1انگل شناسي )

 آقای کامران سلیمي

 4کالس 
 

 ()ع(1آزمايشگاه انگل شناسي)

 آقای کامران سلیمي

 آزمايشگاه

 ()ع( 1انگل شناسي)

 سلیمي آقای کامران

 آزمايشگاه

  

 چهارشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای داريوش پورمند

 آزمايشگاه 
 

 (ايمني شناسي پزشکي)ع

 آقای داريوش پورمند

 آزمايشگاه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای داريوش پورمند

 آزمايشگاه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای داريوش پورمند

 آزمايشگاه

 

 
 



 «دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه هفتگي »

 1399-1400-1نیمسال: : پنجم                ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي               رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 فارماکولوژی

 دکتر سجاد فخری-دکتر سمیرا شیرويي

 1کالس 

 ()برادران(2بدني)تربیت 

 آقای بهرام اختراعي–سالن فجرفارابي  
 

 تاريخ امامت)مختلط(

 دولتیاریمراد آقای 

 13کالس 

 يکشنبه

 ( )ت(2خون شناسي )

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 10کالس 
 

 باکتری شناسي )ع(

 دکتر نصراله سهرابي 

 آزمايشگاه 

 

 باکتری شناسي)ع(

 دکتر نصراله سهرابي 

 آزمايشگاه 

 انقالب اسالمي)خواهران(

 13کالس  -نظریخانم محدثه 

 انقالب اسالمي )برادران(

 12کالس  -آقای حسین زرين فام

 دوشنبه

 باکتری شناسي پزشکي )ت(

 دکتر نصراله سهرابي 

 10کالس 

 

 ()ت( 2بیوشیمي  پزشکي )

دکتر -نايب علي رضواني-دکتر  زهره رحیمي

 هادی مظفری

 10کالس 

 هفته اول(8)– آزمايشگاهاصول فني ونگهداری تجهیزات 

  10کالس  -دکتر نايب علي رضواني

 

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه

 دکتر نايب علي رضواني

  10کالس 

 هفته دوم 8هفته اول از  4
 

 سه شنبه

 هفته دوم( 8) -باکتری شناسي تئوری

 دکتر نصراله سهرابي 

 10کالس 

 

 هفته اول(  8ژنتیک پزشکي )

 10کالس -جلیلیان ازنیندکتر ن
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 (2آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي) 

 آزمايشگاه دانشکده پزشکي

 دکتر هادی مظفری-نايب علي رضواني-دکتر  زهره رحیمي

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه 

 هفته دوم 8هفته اول از  4

 5کالس  -دکتر يحي صفری

 

 چهارشنبه

 ()ع(2شناسي) خون

  دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 آزمايشگاه

 )ع( (2خون شناسي)

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 آزمايشگاه 
 

 ()خواهران(2تربیت بدني )

 خانم فاطمه مرادی -سالن فجر فارابي

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   : هفتم        ترم:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 18-16 16-14 13-8 ايام هفته

 کارآموزی شــنبه
 

 

 يکشنبه
 کارآموزی

 
 

 دوشنبه
 کارآموزی

 
 

 سه شنبه
 کارآموزی

 
 

 چهارشنبه
 کارآموزی

  

 

 



 «پیراپزشــکيبرنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده »

 1399-1400-1نیمسال: : دوم         ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 ()ت(2باکتری شناسي پزشکي)

 دکتر نصراله سهرابي 

 14کالس 

 

 ()ع(2آزمايشگاه باکتری شناسي پزشکي)

 دکتر نصراله سهرابي 

 آزمايشگاه

 ()ع(2آزمايشگاه باکتری شناسي پزشکي )

 دکتر نصراله سهرابي 

 آزمايشگاه

 تاريخ امامت )مختلط(

 دولتیاری آقای مراد

 13کالس 

    يکشنبه

 انقالب اسالمي )خواهران(

 نظریمحدثه  خانم 

 13کالس 

 انقالب اسالمي )برادران(

 12 کالس -آقای حسین زرين فام

  دوشنبه

 هفته اول( 8()2خون شناسي )

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 6کالس 

 ()ع(2خون شناسي )
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 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 آزمايشگاه

 سه شنبه

 هفته اول( 8)-()ت(2قارچ شناسي پزشکي )

 دکتر علي میکائیلي

 10کالس 
 

 ()ع(2قارچ شناسي پزشکي )

 دکتر علي میکائیلي

 آزمايشگاه

 ()ت(2خون شناسي )

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 10کالس 

 

 

 

 چهارشنبه

 ()ت(2انگل شناسي وحشره شناسي)

 سلیميمجتبي دکتر -آقای کامران سلیمي

 10کالس 

 

 ()ع(2انگل شناسي وحشره شناسي)

 سلیميمجتبي دکتر -آقای کامران سلیمي

 آزمايشگاه

 (2متون انگلیسي پزشکي )

 دکتر نصراله سهرابي 

 3کالس 

 



 

 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال:   : چهارم       ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

 18-16 16-14 30/7- 30/15 ايام هفته

   کارآموزی شــنبه

 يکشنبه

 کارآموزی
 کاربرد رايانه

 کامپیوترمرکز 

 دکتر پايدار
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 دوشنبه

 کارآموزی

  

 سه شنبه
 کارآموزی

 
 

 چهارشنبه
 کارآموزی

  



 

 « برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1نیمسال: : سوم         ترم        )بین الملل(:کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي  رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 روانشناسي

 جابر قادرینسرين دکتر 

 10کالس 

 
 

 زبان عمومي

 خانم سارا حقي

 12کالس 

 

 

 يکشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ت(

 آقای داريوش پورمند 

 8کالس 

 

 (1بیوشیمي پزشکي)

 دکتر اسدی-دکتر لیدا حق نظری

 1کالس 

 هفته اول(8)-()ت(1ايمني شناسي)

 داريوش  پورمندآقای 

 1کالس 

 

 مقدمات آزمايشگاه

 دکتر نصراله سهرابي

 16کالس 

 
 

 دوشنبه

 هفته اول( 8) -(1بیوشیمي پزشکي )

 دکتر اسدی-دکتر لیدا حق نظری

 4کالس 
 

 ()خواهران(1تربیت بدني )

 سالن فجر فارابي

 خانم فاطمه ترک
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 (1آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي)

 دکتر اسدی-نظریدکتر لیدا حق 

 آزمايشگاه
 

 (هفته دوم 8)–زبان عمومي 

 خانم سارا حقي

 4کالس 

 ()برادران(1تربیت بدني )

 سالن شهدا

 آقای کیارش صفری
 

 سه شنبه

 ()ت(1انگل شناسي )

 آقای کامران سلیمي

 4کالس 
 

 ()ع(1آزمايشگاه انگل شناسي)

 آقای کامران سلیمي

 آزمايشگاه

 ()ع( 1انگل شناسي)

 کامران سلیمي آقای

 آزمايشگاه

  

 چهارشنبه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای داريوش پورمند 

 آزمايشگاه 
 

 (ايمني شناسي پزشکي)ع

 آقای داريوش پورمند 

 آزمايشگاه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای داريوش پورمند 

 آزمايشگاه

 ايمني شناسي پزشکي)ع(

 آقای داريوش پورمند 

 آزمايشگاه

 

 
 



 «هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه »

 1399-1400-1: پنجم        نیمسال:  ترم:کارشناسي علوم آزمايشگاهي  )بین الملل(        رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

 شــنبه

 فارماکولوژی

 دکتر سجاد فخری-دکتر سمیرا شیرويي

 1کالس 
 

 ()برادران(2بدني)تربیت 

 آقای بهرام اختراعي–سالن فجرفارابي  
 

 ادبیات

 آقای کیومرث کرم سیما

 12کالس 

 يکشنبه

 ( )ت(2خون شناسي )

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 10کالس 
 

 باکتری شناسي )ع(

 آزمايشگاه 

 دکتر نصراله سهرابي 

 باکتری شناسي)ع(

 دکتر نصراله سهرابي 

 آزمايشگاه 

 

 انقالب اسالمي)خواهران(

 13کالس  -خانم محدثه نظری

 انقالب اسالمي )برادران(

 12کالس  -آقای حسین زرين فام

 دوشنبه

 باکتری شناسي پزشکي )ت(

 دکتر نصراله سهرابي 

 10کالس 

 

 ()ت( 2بیوشیمي  پزشکي )

دکتر -نايب علي رضواني-دکتر  زهره رحیمي

 هادی مظفری

 هفته اول(8)– تجهیزات آزمايشگاهاصول فني ونگهداری 

  10کالس  -دکتر نايب علي رضواني
 

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه

  10کالس  -دکتر نايب علي رضواني

 هفته دوم 8هفته اول از  4
 

 هفته دوم( 8ادبیات )

 آقای کیومرث کرم سیما

 12کالس 

 سه شنبه

 هفته دوم( 8) -باکتری شناسي تئوری

 دکتر نصراله سهرابي 

 10کالس 

 

 هفته اول(  8ژنتیک پزشکي )

 10کالس -دکتر نسرين جلیلیان
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 (2آزمايشگاه بیوشیمي پزشکي) 

 آزمايشگاه دانشکده پزشکي

 دکتر هادی مظفری-نايب علي رضواني-دکتر  زهره رحیمي

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه 

 هفته دوم 8هفته اول از  4

 5کالس -صفری دکتر يحیي

 

 چهارشنبه

 ()ع(2خون شناسي)

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 آزمايشگاه

 ( )ع(2خون شناسي)

 دکتر فخرالدين صبا-دکتر علي ملکي

 آزمايشگاه 
 

 ()خواهران(2تربیت بدني )

 خانم فاطمه مرادی-سالن فجر فارابي
 



 «دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکيبرنامه هفتگي »

 1399-1400-1نیمسال:        اول:  ترم       ارشد هماتولوژی آزمايشگاهي و بانک خون:کارشناسي  رشته

 4-6 2-4 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

     شــنبه

     يکشنبه

    دوشنبه

 اطالع رساني پزشکي

 دکتر علي محمدی-مرکز کامپیوتر

 

 سه شنبه

 هماتولوژی پايه )ت(

 دکتر فخرالدين صبا

 16کالس 

 ()ت(2بیولوژی سلولي مولکولي پیشرفته )

-بهرامييداله دکتر -–دکتر کامران منصوری

 دکتر داوود رضازاده

 16کالس 

 روش تحقیق 

 دکتر نصراله سهرابي

 16کالس 

 

 چهارشنبه

 ()ت(1هماتولوژی )

 دکتر علي ملکي

 16کالس 

 پايه )ع(هماتولوژی 

 دکتر فخرالدين صبا

 آزمايشگاه

 

 ()ع(1هماتولوژی )

 دکتر علي ملکي

 آزمايشگاه

 

 

 



 «   برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 1399-1400-1: سوم       نیمسال:  ترم:کارشناسي ارشد هماتولوژی آزمايشگاهي و بانک خون        رشته

 18-16 16-14 12/10-15/15 15/8 -15/10 ايام هفته

     شــنبه

     يکشنبه

 موزیکارآ دوشنبه

 

کنترل کیفي در خون شناسي و بانک خون 

 هفته اول( 8)

 دکتر فخرالدين صبا -دکتر علي ملکي

 6کالس 

 )ت( 3هماتولوژی 

 دکتر کامران منصوری

 9کالس 

 کارآموزی سه شنبه

 )ع( 3هماتولوژی 

 دکتر کامران منصوری

 آزمايشگاه

 )ع( 3هماتولوژی 

 دکتر کامران منصوری

 آزمايشگاه

     چهارشنبه

گروه علوم آزمايشگاهي انجام مي گیرد، زمان برگزاری به اطالع آموزش رسانده شود.توجه: يک واحد سمینار هماتولوژی با هماهنگي مدير محترم   


