
 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401-1نیمسال:        : اول    ترم:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

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

 شــنبه
  شیمی عمومی (ت)

 دکتر الهام ارکان

  آزمایشگاه شیمی عمومی(ع)

 ارکاندکتر الهام 

  آزمایشگاه شیمی عمومی(ع)

  دکتر الهام ارکان

  ادبیات

 آقاي کرم سیما

 یکشنبه
  آناتومی عملی 

  دکتر فوزیه خانی
 

  

  

)تزیست شناسی سلولی ومولکولی (  

 دکتر نایبعلی رضوانی -دکتر داوود رضازاده

 دوشنبه
  زبان عمومی

 خانم سارا حقی

  )(خواهران)1تربیت بدنی (

  سالن فجر فارابی

 شاکري خانم

  ))(برادران1تربیت بدنی (

  سالن فجر فارابی

 آقاي هوشنگ رمضانی

 هفته اول) خانم ساراحقی 8زبان عمومی (

  هفته دوم) 8(-ادبیات

 آقاي کرم سیما

 دکتر محمدي- کامپیوتر سه شنبه
  آناتومی (ت)

 دکتر فوزیه خانی

 

 چهارشنبه
  )1( اندیشه اسالمی

 دکتر اسدي–مختلط 
   

  آزمایشگاهمقدمات 

 دکتر رضوانی

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401-1نیمسال:      : سوم         ترم:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

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

 شــنبه
  روانشناسی 

 دکتر جابر قادري
 

  عمومی انگلیسی زبان

 خانم سارا حقی

  

 

 یکشنبه
  ایمنی شناسی پزشکی(ت)

 آقاي پورمند

  )1بیوشیمی پزشکی(

  دکتر سهیال اسدي

  دکتر لیدا حق نظري

 دکترسجاد امامی آل آقا

  ایمنی شناسی پزشکی(ت)

 آقاي پورمندهفته اول)8(

  

  ) (مختلط)2اندیشه اسالمی (

 دکتر اسدي
  

 دوشنبه

 هفته اول) 8( - )1بیوشیمی پزشکی (

  دکتر سهیال اسدي

  دکتر لیداحق نظري

 دکترسجاد امامی آل آقا
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  )1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی(

 دکتر فرجام گودرزي-دکتر رضا فدایی

 

 سه شنبه
  )(ت)1انگل شناسی (

 آقاي سلیمی

  )(ع)1آزمایشگاه انگل شناسی(

 آقاي سلیمی

  )(ع) 1انگل شناسی(

 آقاي سلیمی

  

  )هفته دوم 8عمومی (انگلیسی زبان 

  خانم سارا حقی 

 چهارشنبه
  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

 آقاي پورمند

 )ایمنی شناسی پزشکی(ع

  آقاي پورمند

 

  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

 آقاي پورمند

  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

  آقاي پورمند

 

  



  

 » برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401-1: سوم        نیمسال:  ترم:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی (بین الملل)         رشته

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

 شــنبه
  روانشناسی

 دکتر جابر قادري

  

 

  زبان انگلیسی عمومی

 خانم سارا حقی

  

  مقدمات آزمایشگاه (ع)

 دکتر رضوانی

 یکشنبه
  پزشکی(ت) ایمنی شناسی

 آقاي پورمند

  )1بیوشیمی پزشکی(

-دکتر لیداحق نظري- دکتر سهیال اسدي

 دکترسجاد امامی آل آقا

  هفته اول)8(-)(ت)1ایمنی شناسی(

   آقاي پورمند

 
  

 دوشنبه

  )1بیوشیمی پزشکی (

-دکتر لیداحق نظري- دکتر سهیال اسدي

 هفته اول) 8( ادکتر سجاد امامی آل آق

  )(خواهران)1(تربیت بدنی 

 خانم شاکري-سالن فجر فارابی
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  )1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی(

 دکتر فرجام گودرزي-دکتر رضا فدایی
 

  )(برادران)1تربیت بدنی (

 آقاي پویا شیرزادي-سالن شهدا

 سه شنبه
  )(ت)1انگل شناسی (

 آقاي کامران سلیمی

  )(ع)1آزمایشگاه انگل شناسی(

 آزمایشگاه

 سلیمیآقاي کامران 

  )(ع) 1انگل شناسی(

 آقاي کامران سلیمی آزمایشگاه

  (ت)مقدمات آزمایشگاه 

 )هفته اول 8(دکتر رضوانی 

  هفته دوم) 8عمومی ( انگلیسی زبان

  خانم سارا حقی

 چهارشنبه
  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

 آقاي پورمند

  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

 آقاي پورمند

  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

 پورمندآقاي 

  ایمنی شناسی پزشکی(ع)

  آقاي پورمند

 

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401-1نیمسال: : پنجم                ترم:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی               رشته

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

 شــنبه
  فارماکولوژي

 دکتر سمیرا شیرویی- سجاد فخري دکتر

  )(برادران)2تربیت بدنی(

  سالن فجر فارابی

 آقاي هوشنگ رمضانی

 

  )خواهرانتاریخ امامت(

 خانم ملکی پور

  )برادرانتاریخ امامت(

  آقاي دولتیاري

 یکشنبه
  ) (ت)2خون شناسی (

 دکتر ملکی

  باکتري شناسی (ع)آزمایشگاه 

 دکتر سهرابی

  شناسی(ع)باکتري آزمایشگاه 

  دکتر سهرابی

 

  انقالب اسالمی(خواهران)

 خانم نظري 

   انقالب اسالمی (برادران)

  آقاي زرین فام

 دوشنبه
  باکتري شناسی پزشکی (ت)

 دکتر سهرابی

  )(ت) 2بیوشیمی  پزشکی (

  -دکتر زهره رحیمی

 رضوانی دکتر نایب علی-دکتر هادي مظفري

– آزمایشگاهاصول فنی ونگهداري تجهیزات 

  دکتر رضوانی-  هفته اول)8(

 
 

  اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه

  دکتر رضوانی-  هفته دوم 8هفته اول از  4

 

 سه شنبه

  هفته اول)  8ژنتیک پزشکی ( 

 دکتر جلیلیان
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  )2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی( 

 دکتر سجاد امامی آل آقا- دکتر هادي مظفري- دکتر فریبرز بهره مند

  هفته دوم) 8( - شناسی تئوريباکتري 

  دکتر سهرابی
  اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه 

  دکتر صفري- هفته دوم 8هفته اول از  4

 چهارشنبه
  )(ع)2خون شناسی( آزمایشگاه

 دکتر ملکی

  (ع) )2خون شناسی(آزمایشگاه 

 دکتر ملکی

  )(خواهران)2تربیت بدنی (

 خانم مریم سقایی- سالن فجر فارابی
 



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401- 1: پنجم        نیمسال:  ترم:کارشناسی علوم آزمایشگاهی  (بین الملل)        رشته

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

 شــنبه
  فارماکولوژي

 دکتر سمیرا شیرویی- دکتر سجاد فخري

  )(برادران)2تربیت بدنی(

 هوشنگ رمضانی- سالن فجر فارابی

  ادبیات فارسی

 آقاي کرم سیما
 

 یکشنبه
  ) (ت)2خون شناسی (

 دکتر ملکی

  باکتري شناسی (ع)آزمایشگاه 

 دکتر سهرابی

  باکتري شناسی(ع)آزمایشگاه 

  دکتر سهرابی

 

 

 دوشنبه
  باکتري شناسی پزشکی (ت)

 دکتر سهرابی

  )(ت) 2بیوشیمی  پزشکی (

  -دکتر هادي مظفري-رحیمیدکتر زهره 

 دکتر نایب علی رضوانی

– اصول فنی ونگهداري تجهیزات آزمایشگاه

  دکتر رضوانی هفته اول)8(

  

  اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه

 دکتر رضوانی هفته دوم 8هفته اول از  4

 سه شنبه

  هفته اول)  8ژنتیک پزشکی ( 

  2-6 دکتر جلیلیان

  )2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی( 

 دکتر سجاد امامی آل آقا- دکتر هادي مظفري- دکتر فریبرز بهره مند
  هفته دوم) 8( - باکتري شناسی تئوري

  دکتر سهرابی
  اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه 

  دکتر صفري- هفته دوم 8هفته اول از  4

 چهارشنبه
  )(ع)2خون شناسی( آزمایشگاه

 دکتر ملکی

  ) (ع)2خون شناسی(آزمایشگاه 

 دکتر ملکی

  )(خواهران)2تربیت بدنی (

  خانم مریم سقایی - سالن فجر فارابی

 

  ادبیات فارسی

 هفته اول 8- آقاي کرم سیما

  



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401- 1نیمسال:   : هفتم        ترم:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

 16-18 14-16 8- 13 ایام هفته

 کارآموزي شــنبه
 

 

 یکشنبه
 کارآموزي

 
 

 کارآموزي دوشنبه
 

 

  کارآموزي سه شنبه
 

 
 

يکارآموز چهارشنبه  
 

  

  پنجشنبه
 کارآموزي

 
  

  



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 1نیمسال:         بین الملل: هفتم  ترم:کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

 16-18 14-16 8- 13 ایام هفته

 کارآموزي شــنبه
 

 

 یکشنبه
 کارآموزي

 
 

 کارآموزي دوشنبه
 

 

  کارآموزي سه شنبه
 

 
 

يکارآموز چهارشنبه  
 

  

  پنجشنبه
 کارآموزي

 
  

  



  

 »دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکیبرنامه هفتگی «

 400-401- 1نیمسال: : دوم         ترم:کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

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

 شــنبه
  )(ت)2باکتري شناسی پزشکی(

 دکتر سهرابی

  )(ع)2آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی(

 دکتر سهرابی

  )(ع)2آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی (

 دکتر سهرابی

  )خواهرانتاریخ امامت (

 خانم ملکی پور

  )برادرانتاریخ امامت (

  آقاي دولتیاري

    یکشنبه

  انقالب اسالمی (خواهران)

 خانم نظري

  انقالب اسالمی (برادران)

  آقاي زرین فام

  دوشنبه

  هفته اول) 8((ت))2خون شناسی (

 دکتر صبا-ملکیدکتر 

  )(ع)2خون شناسی (آزمایشگاه 
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   دکتر صبا-دکتر ملکی

 سه شنبه

  هفته اول) 8(- )(ت)2قارچ شناسی پزشکی (

 دکتر میکائیلی
  )(ع)2قارچ شناسی پزشکی (

 دکتر میکائیلی

  )(ت)2خون شناسی (

 دکتر صبا-دکتر ملکی
 

  

 چهارشنبه
  )(ت)2انگل شناسی وحشره شناسی(

 دینندکتر پر- سلیمیآقاي 

  )(ع)2انگل شناسی وحشره شناسی(

 دینندکتر پر- آقاي سلیمی

  )2متون انگلیسی پزشکی (

 دکتر سهرابی
 

  



  

 » برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401- 1نیمسال:   : چهارم       ترم:کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

 16-18 14-16 30/7-  30/15 ایام هفته

   کارآموزي شــنبه

 یکشنبه
 کارآموزي

  کامپیوتر

5-2  

 آقاي پور اسد

 

 دوشنبه
 کارآموزي

  

 کارآموزي سه شنبه
 

 

 چهارشنبه
 کارآموزي

  

                                     

 




