
 

 

 

 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه                  2ترم  و دوره:                                   دومنيمسال:                      13 99-400سال تحصيلي:

 نام درس گروه كد درس
تعداد 

 واحد

 ساعات تشكيل كالس
 تادنام اس

ساعت 

 امتحان

تاريخ 

 امتحان

شماره 

 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

آقایان )دکتر آزاد،دکتر     8-10   2 زیست شناسی سلولی و مولکولی 11 1642064

 زاهدپناه(

 11/5/1400 3 

 211 9/5/1400  آقای دکتر صوفی آبادی    10-12   2 فیزیولوزی 11 1642065

    آقای دکتر صوفی آبادی    13-16   1 آزمایشگاه فیزیولوزی 11 1642011

 11 13/5/1400  آقای دکتر علیزاده     10-12  2 آمار حیاتی و روش تحقیق 11 1642066

 14 16/5/1400  آقای دکتر پیری   8-11    3 بیوشیمی عمومی 11 1642005

    آقای دکتر پیری   11-13  30/13-30/15  1 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی 11 1642006

 13-15    1 بافت شناسی  11 1642013

 هفته اول8

 211 3/3/1400  آقای دکتر حسینی  

    آقای دکتر حسینی   15-17    1 آزمایشگاه بافت شناسی 11 1642014

  4/5/1400 12 آقای نجاتی      14-16 2 آشنایی با دفاع مقدس  1000324

  6/5/1400 12 آقای بخشایی     16-18  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم و ایران  1000312

  3/5/1400 12 آقای دکتر احمدپوریزدی  30/10-30/13     3 زبان انگلیسی  1000129

              

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 

 
  

 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه                  4دوره: ترم  و                                    دومنيمسال:                     13 99-400سال 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

 خانم دکتر نیک فرجام   8-11    3 ایمنی شناسی پزشکی 11 1642025
 آقای دکتر فروغی

10 8/3/1400 15 

 خانم دکتر نیک فرجام   13-17    2 آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 11 1642026
 آقای دکتر فروغی

   

 خانم فتوحی  8-10     2 میکروب شناسی عمومی 11 1642021
 تر علیزادهآقای دک

10 12/3/1400 13 

 خانم فتوحی    13-15   1 آزمایشگاه میکروب شناسی 96 1642022
 آقای دکتر علیزاده

   

 خانم فتوحی  10-13     1 آزمایشگاه میکروب شناسی 97 1642022
 آقای دکتر علیزاده

   

آقایان)دکتر سرایی ،دکتر      8-10  2 2انگل شناسی  11 1642029
  حیدریان(

 خانم دکتر حاج علیو

12 17/3/1400 14 

آقایان)دکتر سرایی ،دکتر      10-14  1 2آزمایشگاه انگل شناسی  11 1642030
 حیدریان( 

 خانم دکتر حاج علیو

   

 14 19/3/1400 30/8 آقای دکتر غیبی    8-10   2 فیزیک حیاتی 11 1642012

ر احمدی،دکتر آقایان)دکت      8-11 3 1خون شناسی  11 1642040
 آزاد،دکتر زاهد پناه(

10 22/3/1400 3 

آقایان)دکتر احمدی،دکتر       10-14 2 1آزمایشگاه خون شناسی 96 1642041
 آزاد،دکتر زاهد پناه(

   

آقایان)دکتر احمدی،دکتر      14-18  2 1آزمایشگاه خون شناسی 97 1642041

 آزاد،دکتر زاهد پناه(

   

  10/3/1400 12 حاج آقا قدس    16-18   2 2اندیشه 96 1000317

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



                                                                                                                                                                                                                      

                  

 
                                                               

 

 هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 مقطع: کارشناسي پيوسته     روزانه            6ترم  و دوره:                                 دومنيمسال:                                 13 99-400سال تحصيلي:

- 

 نام درس گروه كد درس
تعداد 
 واحد

 ساعات تشكيل كالس
ساعت  نام استاد

 امتحان
تاريخ 
 امتحان

شماره 
 شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه كالس

آقایان )دکتر احمدی،دکتر آزاد،دکتر   10-12     2 ایمونوهماتولوژی 11 1642043
 (زاهد پناه

10 9/3/1400 12 

آقایان )دکتر احمدی،دکتر آزاد،دکتر   12-14     1 آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی 11 1642044
 زاهد پناه(

   

 8-10 1 هورمون شناسی 11 1642045
 هفته اول8

 11 23/12/99 12 آقای دکتر میرهاشمی     

    رهاشمیآقای دکتر می    8-10   1 آزمایشگاه هورمون شناسی 11 1642046

 10-12  1 سم شناسی 11 1642036
 هفته اول8

 3 25/12/99 12 آقای دکتر عالی    

    آقای دکتر آزاد     12-14  1 آزمایشگاه سم شناسی 11 1642037

 213 12/3/1400 30/8 خانم دکتر مدنی    10-12   2 آشنایی با بیماریهای داخلی 11 1642055

 10-12 1 فاظت در ازمایشگاهاصول ایمنی و ح 11 1642039
 هفته اول8

 12 26/12/1400 12 آقایان )دکتر احمدی،دکتر زاهدپناه(     

 12 17/3/1400 30/8 خانم دکتر محمدی     8-10  2 قارچ شناسی پزشکی 11 1642047

    خانم دکتر محمدی   8-12    1 آزمایشگاه قارچ شناسی 11 1642048

هداری تجهیزات اصول فنی و نگ 11 1642042
 آزمایشگاه

1   16-14 
 هفته اول8

 3 27/12/1400 12 آقای دکتر احمدی   

روش های کنترل کیفی در  11 1642052
 آزمایشگاههای بالینی

1   16-14 
 هفته دوم8

 3 22/3/1400 30/8 آقای دکتر زاهدپناه   

 10-12 1 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 11 1642051
 هفته دوم8

 12 19/3/1400 10 آقای دکتر احمدی     

آقایان )دکتر احمدی،دکتر آزاد،دکتر   8-10     1 سمینار 11 1642057
 زاهد پناه(

   

  19/3/1400 12 آقای نجاتی      16-18 2 دفاع مقدس  1000324

  10/3/1400 12 حاج آقا قدس    16-18   2 2اندیشه  1000317

  24/3/1400 12 حاج آقا عسگری   16-18    2 تفسیر موضوعی قران  1000314

 دانشگاه علوم پزشکي قزوين

 دانشکده پيراپزشکي



 

 

 

 

 

 

 
 

  هيعلوم آزمايشگا :برنامه درسي دانشجويان رشته 

 

 پيوسته مقطع: کارشناسي     روزانه           8ترم  و دوره:                                      دومنيمسال:                               13 9 9-400سال 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

      8-12 12 کاراموزی در عرصه 11 1642059
آقایان )دکتر احمدی،دکتر 

 آزاد،دکتر زاهد پناه(
   

              

              

              

              

              

              

              

 قزويندانشگاه علوم پزشکي 

 دانشکده پيراپزشکي


