
 با نام و یاد خدا

 اداره آموزش دانشکده پيرادامپزشکی

 99-99 ترم اول سال تحصيلی           کارشناسی  دوره:        1ترم   کارشناسی ناپيوسته علوم آزمایشگاهی برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

 

 

 

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحانات

 کالس
واحدتعداد   عنوان درس کد درس گروه 

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

۲اندیشه اسالمی  91011۲9  ۲         - -  1 

0ورزش  00۲411۲  0         - -  2 

01-8  88/01/88  

0۳:۳1-

0گ0۳:۳1  

0۳:۳1-

8گ0۳:۳1  

08-01 

۳1/0۳-۳1/01 

 ت
   

دکتر جواد 

 چراغی
۲بیوشیمی  0۳0۳1۳1  ۳ 0   

3 

01-8  80/01/88  4 آمار حیاتی 0۳0۳1۳9  0   دکتر امیدی ۳1/0۳-۳1/0۳     

08-01  88/01/88    
 ت8-01

 

0۳:۳1-

 8گ0۳:۳1
 

دکتر علی 

 لویی منفرد
 بافت شناسی 0۳0۳1۳9  0 0 

5 

0۳:۳1-

0۳:۳1 
88/01/88    

 ت 8-8

 
  ع 01-8

دکتر شهناز 

 0۳0۳141  0 0  یوسفی زاد
پرورش و نگهداری 

 حیوانات آزمایشگاهی

6 

0۳:۳1-

0۳:۳1 
88/01/8۳   

 0گ00-01

 8گ08-00
  

مهندس 

سیدرضا 

 موسوی
 5/1  5/1  تجزیه خوراک دام وطیور 0۳0۳140  

7 

08-01  82/01/88 ت 01-8       
محمود دکتر

 رشنوادی
 زبان تخصصی 0۳0۳150  2  

8 

08-01  8۳/01/88     08-01   
علی  دکتر

 بهرامیمحمد 
  2  0۳0۳0۳5 

اصول کار با میکروسکوپ 

 الکترونی

9 

01-8  ۳1/01/88     ۳1/0۳- ۳1/0۳   
دکتر مهدی 

 رشنوادی
 فیزیک  پزشکی 0۳0۳1۳0  2  

01 



 اداره آموزش دانشکده پيرادامپزشکی

 99-99 سال تحصيلیاول  ترم            کارشناسی  دوره: 3ترم   علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپيوستهبرنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته:

 

 گروه علوم آزمایشگاهی و درمانگاهی                                                                      

شماره  نام استاد روز و ساعت تشکيل کالس  برنامه امتحانات

 کالس
 عنوان درس کد درس گروه تعداد واحد

ف
ردی

 تئوری عملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه تاریخ ساعت 

  ع 01-0۲    عملی
03/51-03/50 

 ع

دکتر زینت 

 لطفی
 باکتری شناسی اختصاصی 0۳0۳14۳  - 2 

1 

0۳:۳1-

0۳:۳1 
88/01/88      02:۳1-0۳:۳1 

دکتر شهناز 

 یوسفی زاده
 1./  1./  ویروس شناسی 0۳0۳144  

2 

01-8  8۳/01/88     

0۳:۳1-

 ع 01:۳1

 ت 01:۳1-0۳

 
دکتر مصطفی 

 نعمتی
 1./  1./  قارچ شناسی 0۳0۳141  

3 

01-8  8۳/01/88    
 ع 01-8

0۳:۳1-01:۳1 
  

دکتر سجاد 

 مامی
 5 5  0۳0۳149 

ایمنی شناسی و سرم 

 شناسی

4 

01-8  88/01/88  

0۳:۳1-0۳:۳1 

 ع

ت 0۳:۳1-08  

    
طیب مهندس 

 سیفی
 1/5  1/3   0۳0۳15۳ 

اصول تکنیکهای اختصاصی 

 میکروبیولوژ ی

5 

08-01  80/01/88   
 ع0۳:۳1-0۳:۳1

 ت 0۳:۳1-02
   

دکتر محمود 

1/3  رشنوادی  1/3   0۳0۳154 
اصول تکنیکهای اختصاصی 

 انگل شناسی

6 

08-01  88/01/88     
0۳:۳1-0۳:۳1 

 ت

8-01  

01-08  

دکتر سجاد 

 کلینیکال پاتولوژی 0۳0۳150  2 2  مامی
7 

- - 8-01  8 تاریخ امامت 9101141  2        

     در طول هفته  عملی

روه گاساتید 

علوم آز و 

 5درمانگاهی  

 نفر

تحقیقاتیپروژه  0۳0۳151   2   

9 


