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 09-08 03-09 01 – 01 8 – 01 ساعت

اصَل فٌ  ٍ ًگْداری تجْیسات  (خَاّراى ب الاله   اًقال   شىبٍ

 آزهایشگاّ 

 آزهایشگاُ اًگل شٌال  2 اًگل شٌال  ٍحشرُ شٌال  پسشک  يكشىبٍ

 ٍ حشرُ شٌال 

بْداشت عوَه  ٍ اپید هیَ 

 لَشی

 فرٌّگ ٍتودى الالم ٍ ایراى برادراى(

 هتَى اًگلیس  پسشک  ديشىبٍ
 

 ٍیرٍض شٌال  پسشک  

51-51 

 لاله   برادراى(اًقال ب ا

 پسشک  آزهایشگاُ ٍیرٍض شٌال  سٍ شىبٍ

 دٍ گرٍُ (8-11)

 8آزهایشگاُصَل هدیریت ٍقَاًیي ا

 (55-13/52 ّفتِ اٍل

 رٍش کٌترل کیف  در آزهایشگاُ

 (55-13/52 ّفتِ دٍم 8

 فرٌّگ ٍتودى الالم ٍ ایراى خَاّراى( 

 

 2آزهایشگاُ قارچ شٌال  2قارچ شٌال  پسشک  چُارشىبٍ

 
 

  

   پىج شىبٍ
 

  

 
مشخصة 

 درس

تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس

 ياحذ

ياحذ 

 وظري

 مذرس يا مذرسيه ياحذ عملي

 دکتر احودیآقای  - 5 5 بالیٌ  رٍش کٌترل کیف  در آزهایشگاُ 2213323 31

 خاًن دکتر جرجاً  -قٌبریآقای  - 2 2 2اًگل شٌال  ٍحشرُ شٌال  پسشک  2213325 33

 آقای قٌبری-خاًن دکتر جرجاً  5 - 5 2ٍحشرُ شٌال  پسشک  آزهایشگاُ اًگل شٌال  2213322 31

 صدیقِ حسیٌ دکتر -آقای دکتر ًیک ًصاد - 5 5 2قارچ شٌال  پسشک  2213321 34

 دکترصدیقِ حسیٌ  -آقای دکتر ًیک ًصاد 5 - 5 2آزهایشگاُ قارچ شٌال  پسشک  2213323 32

 دکتر تْوتي -دکتر رضَی ًیکَ - 5 5  ٍیرٍض شٌال  پسشک 2213321 38

 دکتر هحب  –دکتر تْوتي  1/3 - 1/3 پسشک  آزهایشگاُ ٍیرٍض شٌال  2213324 34

 آقای قٌبری – دکتر هیرکریو  - 2 2 بْداشت عوَه  ٍ اپید هیَ لَشی 2213322 13

 خاًن بٌ  کریو  - 2 2 هتَى اًگلیس  پسشک  2213328 15

 احودیآقای دکتر  - 5 5 ت ٍقَاًیي آزهایشگاُاصَل هدیری 2213324 12

 خاًن هٌْدض عارف - 5 5 اصَل فٌ  ٍ ًگْداری تجْیسات آزهایشگاّ  2213313 11

  گرٍُ علَم آزهایشگاّ  - 5 5 لویٌار 2213315 13

532 

442 

 هصطف  عل  ًجف    خ ( - 2 2 فرٌّگ ٍتودى الالم ٍ ایراى 33444312

 هحود رضا عجن   ب(

533 

442 

 لپْری  برادراى (یدالِ  - 2 2 اًقال ب الاله  ایراى 33444348

   خَاّراى ( لپْریید الِ 

  1/2 54 1/58 جوع  

 

 هْر ٍ اهضاء آهَزش
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