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 پيراپسشكي  داوشكذٌ -  داوشگاٌ علًم پسشكي ي خذمات بُذاشتي درماوي گلستان

 96-97: ديم      سال تحصيلي ويمسال : كارشىاسي پيًستٍ    مقطع:  علًم آزمايشگاَي  شتة تحصيلير 6:     ترمبروامة كالسي داوشجًيان 

 06-08 01- 06 01 – 01 8 – 01 ساعت

 باکتری شٌاسی سیباکتری شٌا شىبٍ

 

 آزهایشگاُ باکتری شٌاسی

(51-51  ٍ51-51) 
 

 ایوًََّواتَلَشی يكشىبٍ

 

 

 آزهایشگاُ ایوًََّواتَلَشی

(51-51  ٍ51-51) 

  

اصَل فٌی ٍ ًگْذاری تجْیسات   ديشىبٍ

 آزهایشگاّی

(51-11/51) 

 (خَاّراىتاریخ تحلیل صذراسالم)

 (برادراىتاریخ تحلیل صذراسالم)

 

 

 صَل هذیریت ٍقَاًیي آزهایشگاُا سٍ شىبٍ

 ّفتِ اٍل 8

 ّفتِ دٍم( 8)رٍشْای کٌترل کیفی

 سن شٌاسی

 سن شٌاسیآزهایشگاُ 

51-51 

 

 سن شٌاسیآزهایشگاُ 

51-51 

 

 

-)زاّذیآشٌایی با بیواریْای داخلی چُارشىبٍ

 رحواًی(

 صیادشیرازی

 

  َّرهَى شٌاسی آزهایشگاُ َّرهَى شٌاسی

 )تاجیک(یْای داخلیآشٌایی با بیوار پىجشىبٍ

 صیاد شیرازی
 

   

 
تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس مشخصة درس

 ياحذ

ياحذ 

 وظري

ياحذ 

 عملي

 مذرس يا مذرسيه

 آقای هٌْذس عالءالذیي  - 5 5 اصَل فٌی ٍ ًگْذاری تجْیسات آزهایشگاّی 1111117 15

 آقای دکتر احوذی - 5 5 اصَل هذیریت ٍقَاًیي آزهایشگاُ 1111111 11

 دکتر جوالی-اردبیلیدکتر آقای - 1 1 پسشکی باکتری شٌاسی 1111111 11

 دکتر جوالی-اردبیلیدکتر  آقای 5 - 5 پسشکی آزهایشگاُ باکتری شٌاسی 1111111 11

 آقای دکتر جْاًبخش اسذی - 5 5 َّرهَى شٌاسی 1111111 11

 هرجاًیآقای دکتر  5 - 5 آزهایشگاُ َّرهَى شٌاسی 1111115 17

 آقای دکتر احوذی  - 5 5 بالیٌی رٍشْای کٌترل کیفی در آزهایشگاُ 1111111 11

 دکتر آیت اللْیآقای  - 1 1 ایوًََّواتَلَشی 1111111 18

 آقای دکتر آیت اللْی 5 - 5 آزهایشگاُ ایوًََّواتَلَشی 1111111 12

 –طوِ رحواًی دکتر فا –دکتر هرین زاّذی  - 1 1 آشٌایی با بیواریْای داخلی 1111111 11

 دکتر هحوذ ّادی تاجیک

 خاًن دکتر تازیکی - 5 5 سن شٌاسی 1111117 15

 خاًن دکتر تازیکی 5 - 5 سن شٌاسیآزهایشگاُ   1111111 11

 گرٍُ - 5 5 سویٌار 1111118 11

511 

517 

 قاسن رجبی ) برادراى ( - 1 1 تاریخ تحلیلی صذر اسالم 11222111

 (خَاّراى)هحوذ رضا عجن

 

  1 51 52 جوع  



 2 

 هْر ٍ اهضاء آهَزش

 

 
 


