
 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        : دوم    ترم         :کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته

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

 شــنبه

  

  بیوشیمی عمومی(ت)

  دکتر لیدا حق نظري-دکتر سهیال اسدي

  1کالس 

 

  عمومی(ت)میکروب شناسی 

 3کالس -دکتر سهرابی

  اپیدومیولوژي بهداشت عمومی و

  دکتر شهاب رضاییان- میولوژي)(مبحث اپیداول هفته 8

  11کالس 

 

  هفته اول  8-بافت شناسی ( ت)

 1کالس - دکتر ژاله

  بهداشت عمومی واپیدمیولوژي 

  کریانی کاظمیعلی دکتر -بهداشت عمومی)مبحث (هفته دوم 8

 11کالس 

 

 یکشنبه

  آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

 آزمایشگاه-دکتر سهرابی

 

  )عبافت شناسی ( 

6 -2   

 آزمایشگاه - دکتر ژاله

 دوشنبه

  بیوشیمی عمومی (ت)

  دکتر لیدا حق نظري-دکتر سهیال اسدي

 2کالس

 

  

  (ع)عمومیبیوشیمی آزمایشگاه 

 آزمایشگاه -دانشجویان دکتري بیوشیمی بالینی

 سه شنبه

  

  

  فیزیولوژي (ت)

  1کالس  -دکتر زینی وند

 

  )عفیزیولوژي (  آزمایشگاه

 آزمایشگاه-دکتر زینی وند

  آزمایشگاه فیزیولوژي (ع)

 آزمایشگاه -دکتر زینی وند

  آئین زندگی( خواهران)

 8کالس -ملکیانآقاي 

  آئین زندگی (برادران)

 4کالس -دکتر صادقی

 چهارشنبه
  و روش تحقیق آمار حیاتی

 8 کالس-دکتر شهسواري
 

  فیزیک حیاتی

  8کالس - الماسی دکتر
 

 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:          چهارم:  ترم         :کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  رشته

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

 شــنبه
  آسیب شناسی عمومی (ت)

 12کالس-مظفريدکتر فاروق 

  )(ت)1خون شناسی (

 12کالس -دکترصبا- دکتر ملکی

  )2آزمایشگاه انگل شناسی (

 آقاي سلیمی

 یکشنبه

  آسیب شناسی عمومی (ع)آزمایشگاه 

  دکتر فاروق مظفري

  آزمایشگاه دانشکده پزشکی

 

  تفسیر موضوعی قرآن (خواهران)

  12کالس -دکتر شکربیگی
 

  تفسیر موضوعی قرآن(برادران)

  13کالس -شایق دکتر علیرضا

  آزمایشگاه اصول ایمنی وحفاظت در

  دکتر رضوانی -هفته دوم 8

 13کالس 

 دوشنبه

  

  (ت) )2( انگل شناسی

  12کالس -آقاي سلیمی

 

  (ع) )2( انگل شناسیآزمایشگاه 

  آزمایشگاه-آقاي سلیمی

15/13-15/10 

  )(ع)1خون شناسی (آزمایشگاه 

  دکتر صبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  )(ع)1خون شناسی(آزمایشگاه 

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

 سه شنبه

  

  )(ت)1خون شناسی (

  دکتر صبا- دکتر ملکی -هفته اول 8

 13کالس 

  )(ع)1آزمایشگاه خون شناسی (

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  )(ع)1خون شناسی (آزمایشگاه 

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  )(ع)1آزمایشگاه خون شناسی(

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  

 چهارشنبه

  قارچ شناسی(ت)

  دکتر میکائیلی

 13کالس 

  قارچ شناسی (ع)

  آزمایشگاه- دکتر میکائیلی

15/13-15/10 

  متون و ترمینولوژي پزشکی

  دکتر سهرابی

  13کالس 

 

   موزش اطالع داده شود.آساعت برنامه به  *توجه:واحد سمینار بعد از هماهنگی با مدیر محترم گروه علوم آزمایشگاهی روز و

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2 نیمسال:       م   : چهار ترم         علوم آزمایشگاهی( بین الملل) :کارشناسی پیوسته  رشته

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

 شــنبه
  آسیب شناسی عمومی (ت)

 12کالس-دکتر فاروق مظفري

  )(ت)1خون شناسی (

 12کالس -دکترصبا- دکتر ملکی

  فیزیک کاربردي (ع)

  دکتر خدامرادي

 آزمایشگاه

  هفته اول 8 -فیزیک کاربردي (ت)

  دکتر خدامرادي

 6کالس 

  

 یکشنبه

  آسیب شناسی عمومی (ع)

  دکتر فاروق مظفري

  آزمایشگاه دانشکده پزشکی

 

  

 

  وحفاظت در آزمایشگاهاصول ایمنی 

  دکتر رضوانی -هفته دوم 8

 13کالس 

 دوشنبه

  

  ) (ت)2انگل شناسی (

 12کالس -آقاي سلیمی

  ) (ع)2آزمایشگاه انگل شناسی (

  آزمایشگاه-آقاي سلیمی

15/13-15/10 

  )(ع)1آزمایشگاه خون شناسی (

  دکتر صبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  )(ع)1خون شناسی(آزمایشگاه 

  دکترصبا- ملکیدکتر 

 آزمایشگاه

 سه شنبه

  

  )(ت)1خون شناسی (

  دکتر صبا- دکتر ملکی -هفته اول 8

 13کالس 

  )(ع)1آزمایشگاه خون شناسی (

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  )(ع)1آزمایشگاه خون شناسی (

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  )(ع)1آزمایشگاه خون شناسی(

  دکترصبا- دکتر ملکی

 آزمایشگاه

  

 چهارشنبه

  قارچ شناسی(ت)

  دکتر میکائیلی

 13کالس 

  قارچ شناسی (ع)آزمایشگاه 

  دکتر میکائیلی

  آزمایشگاه

 

  متون و ترمینولوژي پزشکی

  دکتر سهرابی

  13کالس 

 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:           ششم:  ترم         :کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته

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

 شــنبه

  (ت) هورمون شناسی 

  13کالس - هفته اول 8

 دکتر زهره رحیمی-شکیباابراهیم دکتر 

  آشنایی با بیماري هاي داخلی

  دکتر سروش

  13کالس 

 

  دانش خانواده(خواهران)

 8کالس -دکتر کهریزي
  ایمنوهماتولوژي(ت)

  صبادکتر 

   12کالس 

  

  دانش خانواده(برادران)

 4کالس -آقاي ملکیان

 یکشنبه
  ویروس شناسی (ع)

  آزمایشگاه

  ویروس شناسی (ت)

  12کالس 

 

  آزمایشگاه ایمنوهماتولوژي

  صبادکتر

 آزمایشگاه

 دوشنبه

  آزمایشگاه هورمون شناسی

  دانشجویان دکتري بیوشیمی بالینی

 آزمایشگاه

  (خواهران)تاریخ فرهنگ و تمدن 

 13کالس - آقاي زرین فام

  روش کنترل کیفی در آزمایشگاه

  دکتر ملکی- دکتر رضوانی - هفته اول 8

 13کالس 

  تاریخ فرهنگ وتمدن (برادران)

 8کالس -دولتیاريآقاي 
 

 سه شنبه

  آزمایشگاه سم شناسی(ع)

  دکتر کیانی-دکترحسین زاده

 آزمایشگاه

  سم شناسی (ت)

  هفته اول  8

  دکتر کیانی-زادهدکترحسین 

 13کالس 

  کامپیوتر(ت وع)

  دکتر عباسی

 مرکز کامپیوتر

  

  چهارشنبه

  

  

 

   

 



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:           ششم:  ترم        (بین الملل) :کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته

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

 شــنبه

  هورمون شناسی  (ت)

  13کالس - هفته اول 8

 دکتر زهره رحیمی-دکترابراهیم شکیبا 

  آشنایی با بیماري هاي داخلی

  دکتر سروش

  13کالس 

 

 

  ایمنوهماتولوژي(ت)

  دکتر صبا

   12کالس 

  

 یکشنبه

  ویروس شناسی (ع)

  آزمایشگاه

  

  ویروس شناسی (ت)

  12کالس 

 

  آزمایشگاه ایمنوهماتولوژي

  دکترمنصوري

 آزمایشگاه

 دوشنبه

  آزمایشگاه هورمون شناسی

  دانشجویان دکتري بیوشیمی بالینی

 آزمایشگاه

 

  روش کنترل کیفی در آزمایشگاه

  دکتر ملکی- دکتر رضوانی - هفته اول 8

 13کالس 

 

 سه شنبه

  آزمایشگاه سم شناسی(ع)

  دکتر کیانی-دکترحسین زاده

 آزمایشگاه

  سم شناسی (ت)

  هفته اول  8

  دکتر کیانی-دکترحسین زاده

 13کالس 

  کامپیوتر(ت وع)

  دکتر عباسی

 مرکز کامپیوتر

  

 چهارشنبه

  آمارحیاتی

  دکترشهسواري

 8کالس 

  

  

 

  فیزیک حیاتی 

  دکترالماسی

  8کالس 

 



  

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : هشت ترم         علوم آزمایشگاهی:کارشناسی پیوسته  رشته

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

 شــنبه

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

  

 یکشنبه

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

   

 دوشنبه

  

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

  

 سه شنبه

  

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

  

 چهارشنبه

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

   



 

 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401- 2نیمسال:        م   : هشت ترم        (بین الملل) علوم آزمایشگاهی:کارشناسی پیوسته  رشته

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

 شــنبه

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

  

 یکشنبه

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

   

 دوشنبه

  

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

  

 سه شنبه

  

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

  

 چهارشنبه

  کــــارآمــوزي

15/15-15/8  

 

   

  



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400-401-2نیمسال:        : اول    ترم:کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

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

 شــنبه

  

  )(ع)2بیوشیمی پزشکی ( آزمایشگاه

  مظفري هادي دکتر - بهره مند فریبرزدکتر

 آزمایشگاه

  (ع) تکنیک هاي آسیب شناسی

  الیق احمديدکتر 

 آزمایشگاه

  هفته اول 8- )(ع)2بیوشیمی (

 5 -3   

  دکترهادي  مظفري - دکترفریبرز بهره مند

 یکشنبه

  آمار حیاتی

  نادر ساالريدکتر 

  5کالس 

 

  تفسیر موضوعی قرآن (خواهران)

  12کالس -دکترشکربیگی

  )( خواهران)2اندیشه (

 12کالس - علی آقاییآقاي 

  تفسیر موضوعی قرآن (برادران)

  13کالس -علیرضا شایقدکتر 

  )(برادران)2اندیشه (

 13کالس - اسدي دکتر

 دوشنبه

  اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه

  دکتر رضوانی -هفته اول 8هفته اول از  4

  صفريدکتر  -هفته اول 8هفته دوم از  4

  5کالس 

 

  )(ت)2بیوشیمی پزشکی (

  رضوانی نایب علی دکتر- مظفريهادي دکتر 

  رحیمیزهره دکتر 

 6 کالس

  زیست شناسی سلولی مولکولی 

  داوود رضازادهدکتر -دکتر نایب علی رضوانی

 3کالس 

 

  

 سه شنبه

  

  ویروس شناسی پزشکی (ت وع)

  و آزمایشگاه 6کالس 

 

  فیزیک حیاتی

  الماسیدکتر 

 3کالس 

  )(برادران)2تربیت بدنی (

  آقاي کیارش صفري

 سالن شهدا

 

  )(خواهران)2تربیت بدنی (

  سقایی صباخانم 

 سالن فجرفارابی

  چهارشنبه
  

 
   



 »برنامه هفتگی دانشجـویان دانشـــکده پیراپزشــکی«

 400- 401-2نیمسال:        : سوم    ترم:کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی          رشته

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

 شــنبه
  

  

 

  هورمون شناسی (ت)

   دکتر زهره رحیمی- شکیبادکترابراهیم 

  6کالس 

 

  دانش خانواده  و جمعیت( خواهران)

 4کالس -دکتر شکربیگی

 

  دانش خانواده و جمعیت (برادران)

 12کالس -آقاي ملکیان

 یکشنبه
  )(ع)2آزمایشگاه ایمنولوژي(

  آزمایشگاه - آقاي پورمند
 

  )(ت)2ایمنولوژي (

  6کالس - آقاي پورمند

 

 دوشنبه
  هورمون شناسیآزمایشگاه 

 دانشجویان دکتري بیوشیمی بالینی

  (خواهران)اسالمی  تمدن  تاریخ فرهنگ و

 13کالس -آقاي زرین فام

 

  (برادران)اسالمی  تمدن تاریخ فرهنگ و

 8کالس - دولتیاريآقاي 

 سه شنبه

  بهداشت عمومی واپیدمیولوژي

  هفته دوم (بهداشت عمومی) 8

 3کالس -دکترعلی کاظمی کریانی

  ژنتیک پزشکی

  دکترجلیلیان -هفته اول 8

 6کالس 

  روش هاي کنترل کیفی در آزمایشگاه

  دکتر ملکی-دکتر رضوانی-هفته اول 8

 6کالس 

  )2(انتقال خون

  دکتر منصوري -هفته اول 8

 6کال س

  بهداشت عمومی واپیدمیولوژي

  )اپیدمیولوژي ( هفته دوم 8

  3کالس -دکتر غالمرضا عبدلی

 
  ونگهداري تجهیزات آزمایشگاهاصول فنی 

 6کالس -دکتر رضوانی-هفته دوم 8
 

 چهارشنبه

  (ت)فارماکولوژي و سم شناسی 

 سعیدعباسی ملکیدکتر -6کالس  -اول هفته 8
  آزمایشگاه فارماکولوژي وسم شناسی

 آزمایشگاه-دکتر کیانی-دکترحسین زاده

  )2آزمایشگاه انتقال خون (

 آزمایشگاه - دکتر منصوري

 

  




