
 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       : دوم    ترم         :کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي رشته

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

 شــنبه

 

 بیوشیمي عمومي)ت(

 دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 1کالس 

 

 عمومي)ت(میکروب شناسي 

 3کالس -دکتر سهرابي

 اپیدومیولوژی بهداشت عمومي و

 دکتر شهاب رضايیان-میولوژی()مبحث اپیداول هفته 8

 11کالس 

 

 هفته اول  8-بافت شناسي ) ت(

 1کالس -دکتر ژاله

 بهداشت عمومي واپیدمیولوژی 

 کرياني کاظميعلي دکتر -بهداشت عمومي(مبحث )هفته دوم 8

 11کالس 

 

 يکشنبه

 آزمايشگاه میکروب شناسي عمومي

 آزمايشگاه-دکتر سهرابي

 

 (عبافت شناسي ) 

6-2  

 آزمايشگاه -دکتر ژاله

 دوشنبه

 بیوشیمي عمومي )ت(

 دکتر لیدا حق نظری-دکتر سهیال اسدی

 2کالس

 

 

 )ع(عموميبیوشیمي آزمايشگاه 

 آزمايشگاه -دانشجويان دکتری بیوشیمي بالیني

 سه شنبه

 

 

 فیزيولوژی )ت(

 1کالس  -دکتر زيني وند

 

 (عفیزيولوژی )  آزمايشگاه

 آزمايشگاه-دکتر زيني وند

 آزمايشگاه فیزيولوژی )ع(

 آزمايشگاه -دکتر زيني وند

 آئین زندگي) خواهران(

 8کالس -ملکیانآقای 

 آئین زندگي )برادران(

 4کالس -دکتر صادقي

 چهارشنبه
 و روش تحقیق آمار حیاتي

 8 کالس-دکتر شهسواری
 

 فیزيک حیاتي

 8کالس -الماسي دکتر
 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:         چهارم:  ترم         :کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي  رشته

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

 شــنبه
 آسیب شناسي عمومي )ت(

 12کالس-مظفریدکتر فاروق 

 ()ت(1خون شناسي )

 12کالس -دکترصبا-دکتر ملکي

 (2آزمايشگاه انگل شناسي )

 آقای سلیمي

 يکشنبه

 آسیب شناسي عمومي )ع(آزمايشگاه 

 دکتر فاروق مظفری

 آزمايشگاه دانشکده پزشکي

 

 تفسیر موضوعي قرآن )خواهران(

 12کالس -دکتر شکربیگي
 

 تفسیر موضوعي قرآن)برادران(

 13کالس -شايق دکتر علیرضا

 آزمايشگاه اصول ايمني وحفاظت در

 دکتر رضواني -هفته دوم 8

 13کالس 

 دوشنبه

 

 )ت( (2) انگل شناسي

 12کالس -آقای سلیمي

 

 )ع( (2) انگل شناسيآزمايشگاه 

 آزمايشگاه-آقای سلیمي

15/13-15/10 

 ()ع(1خون شناسي )آزمايشگاه 

 دکتر صبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 ()ع(1خون شناسي)آزمايشگاه 

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 سه شنبه

 

 ()ت(1خون شناسي )

 دکتر صبا-دکتر ملکي -هفته اول 8

 13کالس 

 ()ع(1آزمايشگاه خون شناسي )

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 ()ع(1خون شناسي )آزمايشگاه 

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 ()ع(1آزمايشگاه خون شناسي)

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 

 چهارشنبه

 قارچ شناسي)ت(

 دکتر میکائیلي

 13کالس 

 قارچ شناسي )ع(

 آزمايشگاه-دکتر میکائیلي

15/13-15/10 

 متون و ترمینولوژی پزشکي

 دکتر سهرابي

 13کالس 

 

  موزش اطالع داده شود.آساعت برنامه به  *توجه:واحد سمینار بعد از هماهنگي با مدير محترم گروه علوم آزمايشگاهي روز و

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

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

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

 شــنبه
 آسیب شناسي عمومي )ت(

 12کالس-دکتر فاروق مظفری

 ()ت(1خون شناسي )

 12کالس -دکترصبا-دکتر ملکي

 فیزيک کاربردی )ع(

 دکتر خدامرادی

 آزمايشگاه

 هفته اول 8 -فیزيک کاربردی )ت(

 دکتر خدامرادی

 6کالس 

 

 يکشنبه

 آسیب شناسي عمومي )ع(

 دکتر فاروق مظفری

 آزمايشگاه دانشکده پزشکي

 

 

 

 وحفاظت در آزمايشگاهاصول ايمني 

 دکتر رضواني -هفته دوم 8

 13کالس 

 دوشنبه

 

 ( )ت(2انگل شناسي )

 12کالس -آقای سلیمي

 ( )ع(2آزمايشگاه انگل شناسي )

 آزمايشگاه-آقای سلیمي

15/13-15/10 

 ()ع(1آزمايشگاه خون شناسي )

 دکتر صبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 ()ع(1خون شناسي)آزمايشگاه 

 دکترصبا-ملکيدکتر 

 آزمايشگاه

 سه شنبه

 

 ()ت(1خون شناسي )

 دکتر صبا-دکتر ملکي -هفته اول 8

 13کالس 

 ()ع(1آزمايشگاه خون شناسي )

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 ()ع(1آزمايشگاه خون شناسي )

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 ()ع(1آزمايشگاه خون شناسي)

 دکترصبا-دکتر ملکي

 آزمايشگاه

 

 چهارشنبه

 قارچ شناسي)ت(

 دکتر میکائیلي

 13کالس 

 قارچ شناسي )ع(آزمايشگاه 

 دکتر میکائیلي

 آزمايشگاه

 

 متون و ترمینولوژی پزشکي

 دکتر سهرابي

 13کالس 

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:          ششم:  ترم         :کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي رشته

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

 شــنبه

 )ت( هورمون شناسي 

 13کالس -هفته اول 8

 دکتر زهره رحیمي-شکیباابراهیم دکتر 

 آشنايي با بیماری های داخلي

 دکتر سروش

 13کالس 
 

 دانش خانواده)خواهران(

 8کالس -دکتر کهريزی
 ايمنوهماتولوژی)ت(

 صبادکتر 

  12کالس 

 

 دانش خانواده)برادران(

 4کالس -آقای ملکیان

 يکشنبه
 ويروس شناسي )ع(

 آزمايشگاه

 ويروس شناسي )ت(

 12کالس 
 

 آزمايشگاه ايمنوهماتولوژی

 صبادکتر

 آزمايشگاه

 دوشنبه

 آزمايشگاه هورمون شناسي

 دانشجويان دکتری بیوشیمي بالیني

 آزمايشگاه

 )خواهران(تاريخ فرهنگ و تمدن 

 13کالس -آقای زرين فام

 روش کنترل کیفي در آزمايشگاه

 دکتر ملکي-دکتر رضواني -هفته اول 8

 13کالس 

 تاريخ فرهنگ وتمدن )برادران(

 8کالس -دولتیاریآقای 

 

 سه شنبه

 آزمايشگاه سم شناسي)ع(

 دکتر کیاني-دکترحسین زاده

 آزمايشگاه

 سم شناسي )ت(

 هفته اول  8

 دکتر کیاني-زادهدکترحسین 

 13کالس 

 کامپیوتر)ت وع(

 دکتر عباسي

 مرکز کامپیوتر

 

  چهارشنبه

 

 

 

  

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:          ششم:  ترم        )بین الملل( :کارشناسي پیوسته علوم آزمايشگاهي رشته

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

 شــنبه

 هورمون شناسي  )ت(

 13کالس -هفته اول 8

 دکتر زهره رحیمي-دکترابراهیم شکیبا 

 آشنايي با بیماری های داخلي

 دکتر سروش

 13کالس 
 

 

 ايمنوهماتولوژی)ت(

 دکتر صبا

  12کالس 

 

 يکشنبه

 ويروس شناسي )ع(

 آزمايشگاه

 

 ويروس شناسي )ت(

 12کالس 
 

 آزمايشگاه ايمنوهماتولوژی

 دکترمنصوری

 آزمايشگاه

 دوشنبه

 آزمايشگاه هورمون شناسي

 دانشجويان دکتری بیوشیمي بالیني

 آزمايشگاه

 

 روش کنترل کیفي در آزمايشگاه

 دکتر ملکي-دکتر رضواني -هفته اول 8

 13کالس 

 

 سه شنبه

 آزمايشگاه سم شناسي)ع(

 دکتر کیاني-دکترحسین زاده

 آزمايشگاه

 سم شناسي )ت(

 هفته اول  8

 دکتر کیاني-دکترحسین زاده

 13کالس 

 کامپیوتر)ت وع(

 دکتر عباسي

 مرکز کامپیوتر

 

 چهارشنبه

 آمارحیاتي

 دکترشهسواری

 8کالس 

 

 

 

 فیزيک حیاتي 

 دکترالماسي

 8کالس 

 



 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       م   : هشت ترم         علوم آزمايشگاهي:کارشناسي پیوسته  رشته

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

 شــنبه

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 يکشنبه

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 دوشنبه

 

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 سه شنبه

 

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 چهارشنبه

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  



 

 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

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

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

 شــنبه

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 يکشنبه

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 دوشنبه

 

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 سه شنبه

 

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 چهارشنبه

 کــــارآمــوزی

15/15-15/8 
 

  

 



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       : اول    ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

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

 شــنبه

 

 ()ع(2بیوشیمي پزشکي ) آزمايشگاه

 مظفری هادی دکتر -بهره مند فريبرزدکتر

 آزمايشگاه

 )ع( تکنیک های آسیب شناسي

 اليق احمدیدکتر 

 آزمايشگاه

 هفته اول 8-()ع(2بیوشیمي )

 5-3  

  دکترهادی  مظفری -دکترفريبرز بهره مند

 يکشنبه

 آمار حیاتي

 نادر ساالریدکتر 

 5کالس 

 

 تفسیر موضوعي قرآن )خواهران(

 12کالس -دکترشکربیگي

 () خواهران(2انديشه )

 12کالس -علي آقاييآقای 

 تفسیر موضوعي قرآن )برادران(

 13کالس -علیرضا شايقدکتر 

 ()برادران(2انديشه )

 13کالس -اسدی دکتر

 دوشنبه

 اصول مديريت وقوانین آزمايشگاه

 دکتر رضواني -هفته اول 8هفته اول از  4

 صفریدکتر  -هفته اول 8هفته دوم از  4

 5کالس 
 

 ()ت(2بیوشیمي پزشکي )

 رضواني نايب علي دکتر-مظفریهادی دکتر 

 رحیميزهره دکتر 

 6 کالس

 زيست شناسي سلولي مولکولي 

 داوود رضازادهدکتر -دکتر نايب علي رضواني

 3کالس 

 

 

 سه شنبه

 

 ويروس شناسي پزشکي )ت وع(

 و آزمايشگاه 6کالس 

 

 فیزيک حیاتي

 الماسيدکتر 

 3کالس 

 ()برادران(2تربیت بدني )

 آقای کیارش صفری

 سالن شهدا

 

 ()خواهران(2تربیت بدني )

 سقايي صباخانم 

 سالن فجرفارابي

  چهارشنبه
 

 
  



 «برنامه هفتگي دانشجـويان دانشـــکده پیراپزشــکي»

 400-401-2نیمسال:       : سوم    ترم:کارشناسي ناپیوسته علوم آزمايشگاهي          رشته

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

 شــنبه

 

 

 

 هورمون شناسي )ت(

  دکتر زهره رحیمي-شکیبادکترابراهیم 

 6کالس 

 

 دانش خانواده  و جمعیت) خواهران(

 4کالس -دکتر شکربیگي

 

 دانش خانواده و جمعیت )برادران(

 12کالس -آقای ملکیان

 يکشنبه
 ()ع(2آزمايشگاه ايمنولوژی)

 آزمايشگاه -آقای پورمند
 

 ()ت(2ايمنولوژی )

 6کالس -آقای پورمند
 

 دوشنبه
 هورمون شناسيآزمايشگاه 

 دانشجويان دکتری بیوشیمي بالیني

 )خواهران(اسالمي  تمدن  تاريخ فرهنگ و

 13کالس -آقای زرين فام

 

 )برادران(اسالمي  تمدن تاريخ فرهنگ و

 8کالس -دولتیاریآقای 

 سه شنبه

 بهداشت عمومي واپیدمیولوژی

 هفته دوم )بهداشت عمومي( 8

 3کالس -دکترعلي کاظمي کرياني

 ژنتیک پزشکي

 دکترجلیلیان -هفته اول 8

 6کالس 

 روش های کنترل کیفي در آزمايشگاه

 دکتر ملکي-دکتر رضواني-هفته اول 8

 6کالس 

 (2)انتقال خون

 دکتر منصوری -هفته اول 8

 6کال س

 بهداشت عمومي واپیدمیولوژی

 (اپیدمیولوژی ) هفته دوم 8

 3کالس -دکتر غالمرضا عبدلي

 
 ونگهداری تجهیزات آزمايشگاهاصول فني 

 6کالس -دکتر رضواني-هفته دوم 8
 

 چهارشنبه

 )ت(فارماکولوژی و سم شناسي 

 سعیدعباسي ملکيدکتر -6کالس  -اول هفته 8

 آزمايشگاه فارماکولوژی وسم شناسي

 آزمايشگاه-دکتر کیاني-دکترحسین زاده

 (2آزمايشگاه انتقال خون )

 آزمايشگاه -دکتر منصوری

 

 


