
 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته کارشناسيمقطع:             روزانه                  1ترم  و دوره:                                      اول ال: نيمس                           96-97سال تحصيلي:

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 كالسساعات تشكيل 

 نام استاد
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه
شنبپنج

 ه

 11 1/11/96 8:30 خانم موسوی      8-10 2 شیمی عمومی 11 1642003

 آزمایشگاه شیمی   ء      A  1 12-10 آزمایشگاه  شیمی عمومی 96 1642004

 "   ء      B                     1 2-12ء  97 1642004

 16 27/10/96 30/8 دکتر ساریچلو   2-4    2 روانشناسی عمومی 11 1642016

 11 25/10/96 8:30 گروه آناتومی    8-10   2 آناتومی نظری 11 1642008

 آزمایشگاه آناتومی   ء    10-12   1 آناتومی عملی 96 1642009

 "       12-14   1 آناتومی عملی 97 1642009

 )ن( 8-9    2 پیوترمکا 96 1642017

 )ع(11-9

 سایت دانشکده 5/11/96 10:30 مهندس کابرد  

 )ن(8-9    2 کامپیوتر 97 1642017

 )ع(13-11

 "   مهندس کاربرد  

 3  10-8 (Aی)زیست شناسی عموم 96 1642007

12-10 

دکتر -دکتر ساروخانی    

 دکتر حامدی-رحمانی

8:30 23/10/96 5 

 3  10-8 (Bعمومی ) زیست شناسی 97 1642007

14-12 

دکتر -دکتر ساروخانی    

 دکتر حامدی-رحمانی

30/8 23/10/96 5 

 11 4/11/96 13 حاج آقا عسگری       2-4 2 آیین زندگی 97 1000306

 12 21/10/96 10:30 آقای سید علوی   4-6    2 زبان پیش دانشگاهی      96 1000204

 14 28/10/96 30/10 آقای دکتر بازیار     2-5  3 زبان عمومی 97 1000129

              

              

              

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 
 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه                  3دوره: ترم  و                                     اول نيمسال:                                96-97سال تحصيلي:

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان
 شماره كالس تاريخ امتحان

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 16 30/10/96 8:30 دکتر جنتی-غیبی دکتر    1-3   2 فیزیک حیاتی  11 1642012

 12 23/10/96 13 رجاییدکتر     8-9   1 بافت شناسی  11 1642013

 آزمایشگاه باافت   "    9-11   1 آزمایشگاه بافت شناسی 96 1642014

" 97 " 1   1-11    "   " 

 11 25/10/96 30/10 دکتر حاج علیلو-دکتر سرایی     8-10  2 )کرم ها(1انگل شناسی 11 1642023

آزمایشگاه انگل    "     10-12  1 آزمایشگاه انگل شناسی 96 1642024

 شناسی

" 97 " 1  14-12     "   " 

1642024 98 " 1  4-2     "    

 12 5/11/96 8:30 دکتر زاهد پناه  8-10     2 متون انگلیسی و ترمیولوژی 11 1642038

دکتر -دکتر نیک فرجام   8-11    3 ایمنی شناسی پزشکی 11 1642025

 فروغی

8:30 28/10/96 15 

 11-13    2 آزمایشگاه ایمنی شناسی 96 1642026

4-2 

 آزمایشگاه ایمنی   "  

" 97 " 2     5-1  "   " 

 13 3/11/96 13 بخشاییحاج آقا    4-6    2 تارخ فرهنگ و تمدن اسالمی 96 1000311

 12 2/11/96 30/8 خانم دکتر باریکانی  10-12     2 د میو لوژی بهداشت عمومی واپی 11 1642015

              

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه            5ترم  و دوره:                                     اولنيمسال:                                  96-97سال تحصيلي:

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

-دکترزاهدپناه– دکتر آزاد     11-1  2 2ون شناسیخ 11 1642049

 دکتر احمدی

10:30 24/10/96 15 

 آزمایشگاه خونشناسی   "     1-3  1 2آزمایشگاه خون شناسی 96 1642050

1642050 97 " 1  5-3     "   " 

 14 2/11/96 30/10 دکتر نصیری اصل  10-12     2 فارماکولوژی 11 1642035

 15 30/10/96 30/10 دکتر اصالنی مهر     9-11  1 روس شناسیوی 11 1642027

 آزمایشگاه ویروس   "      13-15 1 آزمایشگاه ویروس شناسی 96 1642028

1642028 97 " 1 17-15      "   " 

 12 5/11/96 10:30 دکتر علیزاده-خانم فتوحی      8-11 3 باکتری شناسی پزشکی 11 1642053

 آزمایشگاه باکتری شناسی   "   10-11 8-9   1 یشگاه باکتری شناسیآزما 96 1642054

 "   "   11-12 9-10   1 آزمایشگاه باکتری شناسی 97 1642054

 سالن   گروه تربیت بدنی      11-13 1 )دخترها( تربیت بدنی 96 1000110

 12 27/10/96 30/10 آقای دکتر سهمانی   8-10    2 2پزشکیبیوشیمی  11 1642033

 آزمایشگاه بیوشیمی   آقای دکتر گودزوند     13-15  1 2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 96 1642034

 "   "     15-17  1 2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 97 1642034

 سالن     12-14     1 )پسرها( 2تربیت بدنی  97 1000110

 15 23/10/96 13 زیاندکتر شهبا   3-5    2 آشنایی با دفاع مقدس 96 1000324

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  هيعلوم آزمايشگا :نشجويان رشته برنامه درسي دا 

 

 پيوسته مقطع: کارشناسي     روزانه           7ترم  و دوره:                                       اولنيمسال:                                  96-97سال تحصيلي:

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 حانامت

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 3 3/11/96 30/8 دکتر حامدی-دکتر دانشی   10-12    1 (دومروشهای کنترل کیفی)ا 11 1642052

1642051 11 
اصول مدیریت و قوانین 

 (اولآزمایشگاه)
 3 29/8/96 12 دکتر دانشی   12-10    1

    دکتر آزاد-دکتر ساروخانی       1 سمینار 11 1642057

    "         4 کارآموزی در عرصه 11 1642058

 16 1/11/96 13 خانم عسگری   8-10    2 )دختر(دانش خانواده و جمعیت 97 1000325

 11 1/11/96 13 حاج آقا قدس  2-4     2 )پسر(دانش خانواده وجمعیت  96 100325

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي


