
 علوم آزمایشگاھی۱ترم  ۹۸-۹۹برنامھ ھفتگی نیمسال دوم 

 
 
 
 

 

۲۰-۱۸ ۱۸-۱٦ ۱٦-۱٤ ۱٤-۱۲ ۱۲-۱۰ 
 

 ساعت ۱۰-۸
 

 ایام
 آز شیمی عمومی

 آقایان

 خانم ارکانی

تربیت بدنی*آقایان آقاي 

 ایل بیگی*نهم دي

   
 
 
 

  
 شنبھ

 آز شیمی عمومی *خانم ها 

 خانم ارکانی

 یعمومزبان 

 دکتر نواري

 11کالس

 زبان عمومی

 دکتر نواري

 11کالس

 آز زیست شناسی سلولی

 دکتر نواريخانم ها*

 آزمایشگاه

 زیست شناسی سلولی نظري 

 دکتر عسکریان

 11کالس

 واحد)2(وتریکامپ

 دکتر شیخ الطایفه

 11کالس

 
 یکشنبھ

 *خانم هاتربیت بدنی  

 سالن جلیلی*خانم فالح 

  
 
 
 

 نظريی عموم کیزیف

 دکتر بخشی زاده

 11کالس

 
 دوشنبھ

 آز زیست شناسی سلولی

 دکتر نواريآقایان*

 آزمایشگاه

 عملی یآناتوم

 دکتر خرداد

 پراتیک

 آناتومی نظري

 دکتر خرداد

 11کالس

 تربیت بدنی

 ضمیريخانم ها*خانم 

 جلیلی سالن 

 زیست شناسی سلولی -آز 

 دکتر نواريخانم ها*

 آزمایشگاه

 زیست شناسی سلولی -آز

 دکتر نواريخانم ها*

 آزمایشگاه

 
 سھ شنبھ

 شیمی عمومی 

 کاخکیسمیه دکتر 

 7کالس

 1اندیشه 

حاجی  –آقایان 

 12محمودي*کالس 

 10داوري*کالس –خانم ها 

 یعموم کیزیف شگاهیآزما 

 یصادق دکتر

 آزمایشگاه

 یعموم کیزیف شگاهیآزما

 یصادق دکتر

 آزمایشگاه

 
 چھارشنبھ

۲۰-۱۸ ۱۸-۱٦ ۱٦-۱٤ ۱٤-۱۲ ۱۲-۱۰ 
 

 ساعت ۱۰-۸
 

 ایام



  

 علوم آزمایشگاھی۳ترم  ۹۸-۹۹برنامھ ھفتگی نیمسال دوم 
 

 

20-18 

 

18-16 

 

16-14 

 

14-12 

 

12-10 

 

10-8 
 ساعت

 
 ایام

 بافت شناسی نظريآز  
 خانم رمضانی

 آزمایشگاه

 بافت شناسی نظريآز 
 خانم رمضانی

 آزمایشگاه

 آئین زندگی 
 دستوري -آقایان 

 4کالس

 آئین زندگی
 دستان زند –خانم ها 

 4کالس

 
 شنبھ

 
 کارآفرینی

 مهندس نجفی 

 3کالس

 آزمایشگاه ایمنی شناسی
 دکتر قریانی

 آزمایشگاه

 آزمایشگاه ایمنی شناسی
 دکتر قریانی

 آزمایشگاه

 (نیمه اول) بافت شناسی نظري 

 خانم رمضانی
 5کالس

 )3(1بیوشیمی پزشکی 
 دکتر ایل بیگی

 6کالس

 
 یکشنبھ

آزمایشگاه بیوشیمی  
 1پزشکی

 آزمایشگاه *دکتر ایل بیگی

آزمایشگاه بیوشیمی 
 1پزشکی

 آزمایشگاه*دکتر ایل بیگی

 ویروس شناسی پزشکی 
 دکتر عزیزي

 6کالس

(نیمه  1بیوشیمی پزشکی 
 اول) دکتر ایل بیگی

 6کالس

 
 دوشنبھ

                    آز ویروس

          دکتر عزیزي

                              آزمایشگاه

 آز ویروس
 دکتر عزیزي

 آزمایشگاه

 ایمنی شناسی پزشکی
 (نیمه اول)  دکتر قریانی

 11کالس

 یاتیآمار ح 
 دکتر عبدالهی

 13کالس

 )3(ایمنی شناسی پزشکی
 دکتر قریانی

 11کالس

 
 شنبھ سھ

     
 
 
 

  
 چھارشنبھ

     
 
 
 

  
 پنجشنبھ

 
 
 

   

   
 
 

 

 
 
 
 

  
 جمعھ



 علوم آزمایشگاھی۵ترم  ۹۸-۹۹برنامھ ھفتگی نیمسال دوم 

 

۲۰-۱۸ ۱۸-۱٦ ۱٦-۱٤ ۱٤-۱۲ ۱۲-۱۰ 
 

 ساعت ۱۰-۸
 

 ایام
 قارچ شناسیآز  

 

 آزمایشگاه

 قارچ شناسیآز 

 

 آزمایشگاه

نظري  قارچ شناسی پزشکی 

 )2(دکتر محقق

 3کالس

 آسیب شناسی عمومی

 خانم رمضانی

 5کالس

 
 شنبھ

 
 2آز انگل شناسی  

 نیمه اول دکتر رضایی منش

 نیمه دوم دکتر محقق

 آزمایشگاه

 2آز انگل شناسی 

 نیمه اول دکتر رضایی منش

 نیمه دوم دکتر محقق

 آزمایشگاه

 )2(2انگل شناسی  

 نیمه اول دکتر رضایی منش

 نیمه دوم دکتر محقق

 9کالس

  
 یکشنبھ

  آسیب شناسی عمومیآز 

 خانم رمضانی

 آزمایشگاه

 تفسیرموضوعی

 12*کالسعباسی –خانم ها 

 10یزدانپور*کالس –آقایان 

 آسیب شناسی عمومیآز 

 خانم رمضانی

 آزمایشگاه

 2بیوشیمی پزشکی  

 دکتر فهمیده کار

 3کالس

بهداشت عمومی و 

 اپیدمیولوژي

خانم زاده احمد و آقاي 

 7*کالسمظلومی

 
 دوشنبھ

 2آز بیوشیمی پزشکی  

 کاردکتر فهمیده 

 آزمایشگاه

 2آز بیوشیمی پزشکی 

 دکتر فهمیده کار

 آزمایشگاه

حفاظت در  اصول ایمنی و 

 آزمایشگاه

 4*کالسدکتر قریانی

  
 سھ شنبھ

              2 خون شناسیآز 

 خانم خداداي

 آزمایشگاه

 2 خون شناسیآز 

 خانم خداداي

 آزمایشگاه

 2 خون شناسیآز 

 خانم خداداي

 آزمایشگاه

 2 خون شناسی 

 خانم خداداي

 11کالس

  
 چھارشنبھ

     
 
 
 

  
 پنجشنبھ

 
 
 

   

   
 
 

 

 
 
 
 

  
 جمعھ


