
    

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته کارشناسيمقطع:             روزانه                  2ترم  و دوره:                                      دوم ال: نيمس                           89-89سال تحصيلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 يل كالسساعات تشك
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

صوفی دکتر آقای        61-62 2 فیزیولوژی 66 6102161

 آبادی 

8 0/0/88 66 

    "                                   61-61 6 آ-آزمایشگاه فیزیولوژی 81 6102166

    "      61-69 6 خ-  آزمایشگاه فیزیولوژی   89 6102166

 61 11/1/88 8 علیزادهآقای       8-61 2 آمار حیاتی 66 6102168

 66 21/1/88 61 سهمانیآقای دکتر    8-66   1 بیوشیمی عمومی 66 6102111

    آقای دکتر پیری     61-62  6 آ -آزمایشگاه بیوشیمی 81 6102111

    "    61-62      6 خ - آزمایشگاه بیوشیمی 89 6102111

 0 6/0/88 8 دکتر غیبیآقای    8-61    2 فیزیک عمومی 66 6102116

    دکتر جنتیخانم     66-61   6 آزمایشگاه فیزیک عمومی 81 6102112

    دکتر جنتی"    6-1   6 آزمایشگاه فیزیک عمومی 89 6102112

 1 1/0/88 62  آقای نوروزی    1-1   1 ادبیات فارسی           81 6111611

    خوراییخانم       6-1 6 )خ(6 تربیت بدنی 89 6111610

 61 28/1/88 62 دکتر فناییآقای      8-61  2 تاریخ تحلیل صدر اسالم 81 6111162

    ثقفیآقای    66-61    6 )آ(6تربیت بدنی  81 6111610

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 علوم آزمايشگاهي  رسي دانشجويان رشته :برنامه د

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه                  4نيمسال: دوم                                           ترم  و دوره:                                 89-89سل تحصيلي:

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 استاد نام

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 پنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

 66 2/0/88 61 آقای دکتر پیری   8-66    1 6بیوشیمی پزشکی  66 6102168

    "    66-61   6 6آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی  81 6102121

    "  2-0     6 6آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی  89 6102121

 66 28/1/88 61                     وهمکارانخانم فتوحی     8-61     2 میکروب شناسی عمومی 66 6102126

    "  62-6 66-62    6 آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی 81 6102122

    "  66-62 62-61    6 آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی 89 6102122

    "  61-66 6-2    6 ایشگاه میکروب شناسی عمومیآزم 88 6102122

 66 11/1/88 61 دکتر حاجی علیلوآقای دکتر سرایی و     8-61  2 2انگل شناسی  66 6102128

    "     61-62  6 دخترها 2آزمایشگاه انگل شناسی  81 6102111

    "     62-60  6 پسرها 2آزمایشگاه انگل شناسی  89 6102111

    "     2-0  6 دخترها 2آزمایشگاه انگل شناسی  88 6102111

 66 1/0/88 8 آقای دکتر فرزام وهمکاران      6-1 2 آسیب شناسی عمومی 66 6102116

    "    8-61   6 آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 66 6102112

 60 21/1/88 8 احمدی زاهدپناه-آقایان دکتر آزاد      8-62 1 6خون شناسی 66 6102101

    "    61-60   2 6آزمایشگاه خون شناسی  81 6102106

    "    2-1    2   6آزمایشگاه خون شناسی  89 6102106

    "   2-1     2 6آزمایشگاه خون شناسی  88 6102106

 61 0/0/88 62  بخشاییآقای      0-1  2 انقالب اسالمی                81 6111118

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



                                                                                                                                                                                                               

                                                                                

 

 دانشکده پيراپزشکي

 هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه            6ترم  و دوره:                                        دومنيمسال:    89-89سال تحصيل

 

 نام درس گروه كد درس 
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 حانامت

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

 61 21/1/88 62 زاهد پناه-احمدی-آقایان دکتر آزاد    8-66   2 ایمونومهاتولوژی 11 6102101

    "   61-62    6 دخرت ایمونومهاتولوژی.آز 69 6102100

    "   6-1    6 دختر ایمونومهاتولوژی .آز 69 6102100

    "   1-1    6 پسر ایمونومهاتولوژی .آز 69 6102100

 66 60/2/88 62 میر هاشمیآقای دکتر       8-61 6 اول( هورمون شناسی)هشت هفته ی 11 6102101

    میر هاشمیآقای دکتر    8-61    6 آزمایشگاه هورمون شناسی 69 6102101

    "     62-60  6 مون شناسیآزمایشگاه هور 79 6102101

 62 68/2/89 62 آقای دکتر نادری      61-62 6 سم شناسی)هشت هفته ی اول( 11 6102111

    آقای دکتر آزاد      1/62-1/2 6 آزمایشگاه سم شناسی 79 6102119

    "      1/2-1/0 6 آزمایشگاه سم شناسی 79 6102119

    "      1/0-1/1 6 آزمایشگاه سم شناسی 79 6102119

 62 6/0/88 62 خانم دکتر محمدی     8-61  2 قارچ شناسی پزشکی 11 6102109

    "   8-61    6 دختر آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 79 6102108

    "   61-62    6 دختر آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 79 6102108

6102108 79 

 

    "   62-2    6 پسر آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

 61 28/1/88 8 خانم دکتر مدنی      61-62  2 آشنایی با بیماری های داخلی 11 6102111

 66 1/0/88 61 خانم دکتر مقبلی نژاد      8-61 6 )هشت هفته ی دوم(ژنتیک پزشکی 11 6102111

 62 8/2/88 62 دکتر زاهد پناه- -دکتر احمدی     2-0  6 اول( هشت هفته یاصول فنی و نگهداری   11 6102102

 66 2/2/88 62 آقای دکتر دانشی    66-61   6 هفته اول(8)اصول ایمنی وحفاظت  11 6102118

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين



                                                                                                                                                                                                       

                                                                                

 

 هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 
 

مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه            6م  و دوره:تر                                        دومنيمسال:    89-89سال تحصيل

 

 نام درس گروه كد درس 
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

 1 29/1/88 62 سحاج آقا قد    6-1   2 2اندیشه ی اسالمی  79 6111169

 61 1/0/88 62 حاج آقا عسگری     0-1  2 تفسیر موضوعی قرآن کریم 79 6111160

 62 1/0/88 62 آقای دکتر احمدی     2-0  6 هفته دوم(8اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه) 11 6102116

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيرا پزشکي

 



 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته  

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه           9ترم  و دوره:                                        دومنيمسال:                                  89-89سال تحصيلي:

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبه
يكشن

 به
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه

       92 كارآموزی در عرصه 99 9502461
گروه -دكتر ساروخانی 

 علوم آزمايشگاهی 
   

              

 

 کي قزويندانشگاه علوم پزش

 دانشکده پيراپزشکي



 

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين


