
 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته کارشناسيمقطع:             روزانه                  1ترم  و دوره:                                      اول ال: نيمس                           98-99سال تحصيلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 كالسساعات تشكيل 
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه

 15 30/10/98 10 خانم موسوی   8-10    2 شیمی عمومی 11 1642003

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

  -  ء   B                     1    5-3ء  97 1642004

 211 3/11/98 12 دکتر ساریچلو   1-3    2 روانشناسی عمومی 11 1642016

 13 24/10/98 8 حسینیدکتر   8-10     2 آناتومی نظری 11 1642008

  -- - ء    1-3   1 آناتومی عملی 96 1642009

  15 26/10/98 8 کاربروآقای   1-3     2 پیوترمکا 11 1642017

 دکتر ساروخانی     8-12  3 سلولی مولکولیزیست شناسی  96 1642007

 دکتر آزاد

10 22/10/98 15 

 ن 8-10  3 سلولی مولکولی زیست شناسی 97 1642007

 ع3-1

    " 10 22/10/98 15 

 205 2/11/98 12 حاج آقا عسگری     8-10   2 آیین زندگی 96 1000306

 13 19/10/98 10 دکتر فراستآقای      3-5  2 زبان پیش دانشگاهی      96 1000204

 پزشکی2 28/10/98 12 آقای نوروزی  3-6     3 ادبیات فارسی 96 1000130

              

              

              

 کي قزويندانشگاه علوم پزش

 دانشکده پيراپزشکي



 

 
  

 

 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه                  3دوره: ترم  و                                     اول نيمسال:                       98-99سال تحصيلي:

                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                               

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

 11 23/10/98 8 دکتر غیبیآقای     8-10   2 فیزیک حیاتی  11 1642012

 11 3/11/98 8 آقای دکتر حسینی    11-12   1 بافت شناسی  11 1642013

  - - "    1-3   1 آزمایشگاه بافت شناسی 96 1642014

 دکتر شهنازی-دکتر سرایی     8-10  2 )کرم ها(1انگل شناسی 11 1642023

 تر حاجی علیلودک

10 28/10/98 12 

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

" 97 " 1  3-1     " - -  

 15 30/10/98 8 +دکتر زاهد پناهدکتر آزاد  10-12     2 متون انگلیسی و ترمیولوژی 11 1642038

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

 فروغی

8 21/10/98 13 

  - - ،     1-5  2 آزمایشگاه ایمنی شناسی 96 1642026

" 97 " 2    3-11   ، - -  

 3 1/11/98 12 حاج آقا بخشایی  1-3     2 تارخ فرهنگ و تمدن اسالمی 96   1000311

 12 25/10/98 8 خانم حسین خانی  8-10     2 هداشت عمومی واپیدمیولوژیب 11 1642015

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه            5ترم  و دوره:                                     اولنيمسال:                                  98-99سال تحصيلي:

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 نام استاد

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

 14 22/10/98 8 دکتر احمدی-دکترزاهدپناه– دکتر آزاد    8-10   2 2خون شناسی 11 1642049

    ،    10-12   1 2خون شناسیآز. 96 1642050

1642050 97 " 1   3-1    ،    

 12 3/11/98 10 آقای دکتر نادری      11-13 2 فارماکولوژی 11 1642035

 12 1/11/98 10 دکتر اصالنی مهرخانم      10-12  2 ویروس شناسی 11 1642027

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

1642028 97 " 1 17-15      ، - -  

دکتر -دکتر مرعشی–خانم فتوحی       8-11 3 باکتری شناسی 11 1642053

 علیزاده

8 29/10/98 12 

  - - ،  11-12 10-11    1 آزمایشگاه باکتری شناسی 96 1642054

  - - ،  10-11 11-12    1 آزمایشگاه باکتری شناسی 97 1642054

 12 26/10/98 10 دکتر پیری   8-10    2 2بیوشیمی پزشکی 11 1642033

  - - دکتر سهمانی     1-3  1 2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 96 1642034

  - - ،    10-12   1 2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 97 1642034

 11 23/10/98 12 حاج آقاقدس     8-10  2 2اندیشه اسالمی  96 1000317 

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته  

 

 پيوسته مقطع: کارشناسي     روزانه           7ترم  و دوره:                                       اولنيمسال:                                  98-99سال تحصيلي:

 

 

 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس

 نام استاد
ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان
 شماره كالس

 چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه
شنبپنج

 ه

1642052 11 
در  روشهای کنترل کیفی

 آزمایشگاههای بالینی
1    

12-10 

هفته 8)

 دوم(

 15 1/11/98 8 کتر زاهدپناهد           

    دکتر آزاد-دکتر ساروخانی      2-4 1 سمینار 11 1642057

    "    +  + 4 کارآموزی در عرصه 11 1642058

 13 29/10/98 12 ج آقاقدسحا    4-6   2 آقایان دانش خانواده و جمعیت 96 1000325

 خانم عسگری      4-6    2 دانش خانواده وجمعیت )خانمها( 3 1000325
12 

 
29/10/98 201 

 15 26/10/98 10 آقای نجاتی    3-5   2 آشنایی با دفاع مقدس 96 1000324

       8-10    1 آقایان  2تربیت بدنی  96 1000110

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي


