
  بسمه تعالی
  پیراپزشکی  دانشکده -  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 95-96اول       سال تحصیلی  :نیمسال   پیوسته    نا کارشناسی : مقطع   علوم آزمایشگاهی  : شتۀ تحصیلیر  2ترم     : برنامۀ کالسی دانشجویان 

 16-18 14-16 10 – 12 8 – 10 ساعت

  2ربیت بدنی ت  شنبه
  )خواھران و برادران(

خواهران  دانش خانواده و جمعیت
  و برادران

  موضوعی قرآنتفسیر
  )و برادران  خواهران(

  

  2آزمایشگاه انتقال خون  فارماکولوژي و سم شناسی  یکشنبه
  

  آزمایشگاه   هورمون شناسی 
   فارماکولوژي و سم شناسی

   2ري شناسی پزشکیآزمایشگاه باکت  2باکتري شناسی پزشکی   دوشنبه
  12-14ساعت 

  )2(آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی 
  

  

  2آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی   آمار حیاتی  سه شنبه
 

  )2(آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی 
15-13  

  فیزیک حیاتی

    آزمایشگاه هورمون شناسی تکنیکهاي آسیب شناسی  2انتقال خون  چهارشنبه

          پنج شنبه

 
تعداد  نام واحد درسی کد درس سمشخصۀ در

 واحد

واحد 
 نظري

واحد 
 عملی

 مدرس یا مدرسین

  زهرا مهر بخشخانم   -  2  2  آمار حیاتی  7730009  28

  دکتر آذرهوشآقاي   1  -  1  تکنیکهاي آسیب شناسی  7730010  29

  بافرانی دکتر زهرا عربخانم   -  2  2  فیزیک حیاتی  7730011  30

  دکتر شهره تازیکیخانم   -  1  1  فارماکولوژي و سم شناسی  7730012  31

  خانم دکتر شهره تازیکی  1  -  1  آزمایشگاه فارماکولوژي و سم شناسی  7730013  32

   -خانم دکتر آیلر جمالی  -  2  2  2باکتري شناسی پزشکی   7730014  33

  خانم دکترشقایق انوري

   -خانم دکتر آیلر جمالی  2  -  2  2آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی   7730015  34
  خانم دکترشقایق انوري

  آقاي کلوي  -  1  1  2انتقال خون  7730018  35

  آقاي کلوي  1  -  1  2انتقال خون آزمایشگاه  7730019  36

  آقاي دکتر اسدي   -  1  1  هورمون شناسی  7730016  37

  آقاي دکتر اسدي   1  -  1  آزمایشگاه هورمون شناسی  7730017  38

  115خواهران

  116 نبرادرا

  

44999054  
  

  موضوعی قرآنتفسیر
  

  

2  
  

2  
  

-  
  )خواهران (ابراهیم مهدوي 

  )برادران (  واحديحامد 

  128  خواهران

  129 برادران

44999009    

  2تربیت بدنی 
  )خواھران(منصوریانخانم   1  -  1

 ------------------------------  

  )برادران(محمدی آقای 

  113 خواهران

 114 برادران
  زھرا تسلیمی خواھران  -  2  2  دانش خانواده و جمعیت  44999059

  سید رسول حسینی کوھستانی برادران

    7  13  20  جمع    

 


