
 98-99 اولعلوم آزمایشگاهی نیمسال  دومترم 

 ساعت 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 ایام هفته

 یفارس اتیادب

 خانم شکیبایی

 1کالس 

 یفارس اتیادب

 خانم شکیبایی

 1کالس 

 بیوشیمی عمومی 

 واحد3

 دکتر فهمیده کار

 3کالس

 1انگل شناسی 

 واحد2

 دکتر رضایی

 2کالس 

 شنبه

  1انگل شناسی -آز

 دکتر رضایی

 آزمایشگاه

  2یاسالم شهیاند

 10کالس  :حسن زاده-آقایان

 4:کالسمحمدپور -خانم ها
 

 1انگل شناسی -آز

 عملی 1

 دکتر رضایی

 آزمایشگاه

 شناسی میکروب

 واحد2

 دکتر عزیزی

 4کالس

 بیوشیمی عمومی

 نیمه اول ترم((واحد3

 دکتر فهمیده کار

 11کالس

 یکشنبه

 آز فیزیولوژی 

 دکتر غالمی

 آزمایشگاه
 

 آز فیزیولوژی

 عملی 1

 دکتر غالمی

 آزمایشگاه

 فیزیک حیاتی 

 واحد2

 دکتر صادقی

 1کالس

 دوشنبه

 بیوشیمی عمومی-آز

 عملی1

 دکتر فهمیده کار

 آزمایشگاه

 بیوشیمی عمومی-آز

 دکتر فهمیده کار

 آزمایشگاه

 نظری یولوژیزیف 

 واحد 2

 دکتر احمدی

 2کالس

 سه شنبه 

 شناسی آز میکروب

 دکتر عزیزی

 آزمایشگاه

 شناسی آز میکروب

 عملی 1

 دکتر عزیزی

 آزمایشگاه

 چهارشنبه   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترم چهارم علوم آزمایشگاهی 

 ساعت 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 ایام هفته

 تاریخ امامت  

 آقای مرادی)آقایان(

 3کالس

  امامت خیتار

 آقای داوری)خانم ها(

 1کالس

 1خون شناسی 

 واحد3

 خانم خدادادی

 3کالس

 فارماکولوژی

 واحد2

 دکتر کاخکی

 8کالس

 شنبه

 1آز خون شناسی 

 خانم خدادادی

 آزمایشگاه

 1آز خون شناسی 

 خانم خدادادی

 آزمایشگاه

 1آز خون شناسی 

 عملی2

 خانم خدادادی

 آزمایشگاه

 یکشنبه  

 باکتری -آز

 دکتر عزیزی

 آزمایشگاه

 باکتری -آز

 عملی1

 دکتر عزیزی

 آزمایشگاه

 (آقایان) 2 یبدن تیترب

 عملی 1

 آقای پور قائمی

 سالن نهم دی

 واحد1-پزشکی ژنتیک 

 دکتر خلقی)نیمه دوم ترم(
 دوشنبه

 باکتری شناسی

 )نیمه اول ترم(دکتر عزیزی

 9کالس

 ترمینولوژی

 واحد2

 دکتر احمدی

 10کالس

 یروانشناس

 واحد 2

 آقای عابدی

 11کالس

 باکتری شناسی 

 واحد3

 دکتر عزیزی

 1کالس

  1خون شناسی 

  )نیمه اول ترم(

 خانم خدادادی

 9کالس

 سه شنبه 

 ساعت  )خانم ها( 2 یبدن تیترب  

15-45/13 

 خانم احمدی

 سالن جلیلی

 چهارشنبه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ترم ششم علوم آزمایشگاهی 

 ساعت 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 ایام هفته

 )آقایان( خانواده دانش  

 یزدان پورآقای 

 10کالس

 سم شناسی 

 نیمه اول ترم(واحد)1

 آقای افشار

 5کالس

 شنبه 

 عملی( 1سم شناسی )-آز

 *خانم ها1گروه 

 آزمایشگاه

 آز هورمون شناسی

 دکتر فهمیده کار

 آزمایشگاه

 آز هورمون شناسی

 عملی1

 دکتر فهمیده کار

 آزمایشگاه

 )خانم ها( تمدن فرهنگ

 علومیخانم 

 10کالس

 سمینار )نیمه اول ترم(

در صورت برگزاری*کالس 

13 

 هورمون شناسی

 )نیمه دوم ترم(واحد1

 دکتر فهمیده کار

 11کالس

 یکشنبه

 

 سم شناسی -آز  

 *آقایان2گروه 

 آقای افشار

 آزمایشگاه

 روش های کنترل کیفی 

 واحد 1

 دکتر فهمیده کار

 4کالس

 دوشنبه

 فرهنگ وتمدن

آقای 

 حجتی)آقایان(

 12کالس

  خانواده دانش

 خانم ها*خانم عباسی

 10کالس

 اصول مدیریت 

 واحد(1نیمه اول ترم)

 دکتر محقق 

 11کالس

 (واحد1)اصول فنی و نگهداری

 نیمه دوم-دکتر فهمیده کار

 سه شنبه

 یانقالب اسالم 

 12خانم ها*آقای بشارت:کالس

اشنایی با بیماری های 

 نیمه اولواحد(2)

 حسن زاده دکتر

 11کالس

 یانقالب اسالم

آقای -آقایان

 12:کالسبشارت

 ایمونوهماتولوژی -آز 

 دکتر قریانی

 آزمایشگاه

 ایمونوهماتولوژی -آز

 عملی 1

 دکتر قریانی

 آزمایشگاه

اشنایی با بیماری های 

 واحد(2داخلی)

 دکتر حسن زاده

 6کالس

 ایمونوهماتولوژی

 واحد 2

 دکتر قریانی

 6کالس

 چهارشنبه
 

 

 

 


