
 

 اداره آموزش دانشکده پيرادامپزشکي

  79-79سال تحصيلي  دوم نيمسال:       79ورودی:  2کارشناسی پیوسته ترم دامپزشکي دوره:  برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته:  

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحان

 کالس

 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 

چهار تاریخ ساعت

 شنبه

     تئوری عملي   شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

22-21 4/4/2971  

  
گ 24-21

 2و2
 ت22-21

دکتر علي 

 لویي منفرد

 2 2 42 
 بافت شناسي 2929192

2 

21-1 6/4/2971  
24-21    

خانم دکتر 

 پریساطهماسبي 

  2 42 
 ژنتيک 2929194

2 

21-1 21/9/2971  

  

 ت1-21

24-21 

  2و2گ

 
دکتر جواد 

 چراغي

 2 2 42 

 فيزیولوژی اختصاصي 2929161

9 

26-24 9/4/2971  
  21-22 

24-21 

 2و2گ 

دکتر جواد 

 چراغي

 2 2 42 
 بيوشيمي عمومي 2929169

4 

 1 آمار زیستي 2929191 42 2   حمزه زنگنه   21:91-29:91   29/9/2971 26-24

26-24 91/9/2971 26-

29 
    

شهناز دکتر 

 یوسفي زاده

  2 42 
2929199 

مباني کاربردی سلولهای 

 بنيادی

6 

 9 مباني نظری اسالم   2          

22-21 2/4/2971  21-22 

 ت

دکتر شهناز    2و 2گ 22-1

 یوسفي زاده

 2 2 42 2929196 
 حيوانات آزمایشگاهي

1 

گ  24-21   27/9/2971 24-26

 2و2

دکتر مصطفي  ت 7-1 

 نعمتي

 2 2 42 2929199 
 باکتری شناسي عمومي

 



 

 با نام و یاد خدا

 پيرادامپزشکيآموزش دانشکده اداره 

  71-79سال تحصيلي  دومنيمسال:       96ورودی:  4ترم  پیوسته کارشناسیدوره:    دامپزشکي     برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته: 

 روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان

 نام استاد
شماره 

 کالس

 تعداد واحد

یف عنوان درس کد درس گروه
رد

 تاریخ ساعت ف
چهار

 شنبه
 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه

 0 اخالق اسالمی 7101109  2          

01-9  29/0/0079  2و 0گ 01-09  01-9   

مهدی   دکتر

مهندس  -رشنوادی

 مهدویمجتبی 

 

 2 سم شناسی 0000171 10 2 0 

- - 

02-9 

و 2گ 

0 

   
09-01 

 2و 0گ
 0 اصول کالبد گشایی 0000199 10  2  دکتر بهرامی

6-1  0/1/0079   01-9  

02-01 

0گ  

06-01 

2گ  

 1 میکروب شناسی مواد غذایی 0000170 10 2 0  دکتر خواجه علی 

01-9  27/0/0079     

01-9 

09-01 

 2و0گ
رشنوادیمحمود دکتر   تک یاختهانگل شناسی  0000190 10 0 0    9 

02-01  01/0/0079    

09-01 

 0گ 

 2ک
 

 ت 02-00 
 دکتر نعمتی

 خانم سمیراکارزانی
 6 قارچ شناسی 0000199 10 0 0 

02-01  0/1/0079  
09-06 

 ت

 0گ 09-01

 2گ
 9 ایمنی شناسی و سرم شناسی 0000191 10 2 0  دکتر مامی   

01-02  1/1/0079 طاهره محسن پور خانم    00-01      0 10 0000170 
اصول ایمنی و حفاظت در 

 آزمایشگاه
9 

02-01  29/0/0079    

 ت 02-00

09-01 

 0گ

 2وگ

رشنوادی محمود دکتر     انگل شناسی بندپایان 0000192 10 0 0  



 با نام و یاد خدا                                                                                      

 پيرادامپزشکيآموزش دانشکده اداره 

 99-99سال تحصيلي:   دومنيمسال:       99ورودی: 6ترم  پیوسته کارشناسیدوره:    دامپزشکي     برنامه درسي و امتحاني دانشجویان رشته: 
 

 *احتماال با بازگشت دکتر خشنود نورالهی ایشان درس را اریه دهند                                                                                                                                                                                                 

 روز و ساعت تشکیل کالس برنامه امتحان
 نام استاد

شماره 

 کالس

 تعداد واحد
 عنوان درس کد درس گروه

ف
دی

ر

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت ف

 0 تفسیر موضوعی قران 7101119  2          

 2 دانش و جمعیت خانواده 7101102  2          

      
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000012   0  مهندس طیب سیفی

تکنیکهای تشخیصی باکتری 

 شناسی
0 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000010   0  دکتر سجاد مامی

 تکنیکهای تشخیصی

 ویروس شناسی
1 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
*خانم سمیرا کارزانی   0   0000012 

 تکنیکهای تشخیصی

 قارچ شناسی
9 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000011   0  دکتر محمود رشنوادی

ل انگ تکنیکهای تشخیصی

 شناسی )کرمها(
6 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000010   0  دکتر علی لویی منفرد

تکنیکهای تهیه نمونه های 

 تشریحی
9 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000016   0  دکتر مجتبی مهدوی

تکنیکهای تشخیصی سم 

 شناسی
9 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000019   0  دکتر محمود رشنوادی

تکنیکهای تشخیصی انگل 

)تک یاخته و بند  شناسی

 پایان(

7 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 0000019   0  دکترسجاد مامی

نی ایمتکنیکهای تشخیصی 

 شناسی و سرم شناسی
01 

- -     
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته
 00 روشهای تشحیص ملکولی 0000011   2  دکتر پوراحمدفاضل 

06-01  29/0/0079      
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته

 دکتر 

 بهادر منصوری
 0 2  0000176 

اصول بهداشت و بازرسی 

های گوشت و فراورده 

 دامی

02 

06-01  27/0/0079      
عملی با هماهنگی استاد 

 درس در طول هفته

خانم دکتر منتیان 

 صدیقه 
 00 تجزیه خوراک دام 0000179  0 0 


