
 بسمٍ تعالي

 پيراپسشكي  داوشكذٌ -  داوشگاٌ علًم پسشكي ي خذمات بُذاشتي درماوي گلستان

 64-65: ديم      سال تحصيلي ويمسال : كارشىاسي وا پيًستٍ    مقطع:  علًم آزمايشگاَي  شتة تحصيلير 2:     ترم بروامة كالسي داوشجًيان 

 

 05-08 03-05 01 – 01 8 – 01 ساعت

 اًقالب اسالهی )برادراى( 2آزهایشگاُ قارچ شٌاسی 2آزهایشگاُ قارچ شٌاسی 2ٌاسی پسشکیقارچ ش شىبٍ

 اصَل فٌی ٍ ًگهداری تجهیسات آزهایشگاهی آزهایشگاُ اًگل شٌاسی آزهایشگاُ اًگل شٌاسی 2 اًگل شٌاسی ٍحشرُ شٌاسی پسشکی يكشىبٍ

 ٍیرٍض شٌاسی پسشکی  هتَى اًگلیسی پسشکی ديشىبٍ

 31الی  31

 هداشت عوَهی ٍ اپید هیَ لَشیب

 )پسشکی(

 رٍش کٌترل کیفی در آزهایشگاُ سٍ شىبٍ

 اصَل هدیریت ٍقَاًیي آزهایشگاُ

 32الی  31آزهایشگاُ ٍیرٍض 

 31الی  32آزهایشگاُ ٍیرٍض 
 

 فرهٌگ ٍتودى اسالم ٍ ایراى)خَاهراى( اًقالب اسالهی)خَاهراى(

 

فرهٌگ ٍتودى اسالم ٍ    چُارشىبٍ

هجری  دراى(ایراى)برا

 پرستاری

 

   پىج شىبٍ
 

  

 
مشخصة 

 درس

تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس

 ياحذ

ياحذ 

 وظري

 مذرس يا مذرسيه ياحذ عملي

 دکتر احودی - 3 3 بالیٌی رٍش کٌترل کیفی در آزهایشگاُ 2211121 9

 دکتر جرجاًی -قٌبریآقای  - 2 2 2اًگل شٌاسی ٍحشرُ شٌاسی پسشکی 2211123 31

 آقای قٌبری-دکتر جرجاًی 3 - 3 2ٍحشرُ شٌاسی پسشکی آزهایشگاُ اًگل شٌاسی 2211122 33

 دکتر ًیک ًصاد - 3 3 2قارچ شٌاسی پسشکی  2211121 32

 دکتر ًیک ًصاد 3 - 3 2آزهایشگاُ قارچ شٌاسی پسشکی 2211121 31

 دکتر سید هحود هادی رضَی ًیکَ - 3 3 ٍیرٍض شٌاسی پسشکی 2211121 31

 دکتر سید هحود هادی رضَی ًیکَ 1/1 - 1/1 پسشکی آزهایشگاُ ٍیرٍض شٌاسی 2211126 31

 آقای سپهری )برادراى ( - 2 2 اًقالب اسالهی ایراى 11999164 74

 خاًن عسیسالهی ) خَاهراى (
90 

 آقای قٌبری-دکتر هیرکریوی - 2 2 بهداشت عوَهی ٍ اپید هیَ لَشی 2211122 36

 خاًن بٌی کریوی - 2 2 َى اًگلیسی پسشکیهت 2211124 32

 احودیدکتر  - 3 3 اصَل هدیریت ٍقَاًیي آزهایشگاُ 2211129 34

 خاًن ههٌدض عارف - 3 3 اصَل فٌی ٍ ًگهداری تجهیسات آزهایشگاهی 2211111 39

 ب((آقای سپهری - 2 2 فرهٌگ ٍتودى اسالم ٍ ایراى 11999112 76

 77 )خ(آقای عباسی

  گرٍُ علَم آزهایشگاهی - 1 1 سویٌار 2211113 21

  1/2 36 1/34 جوع  

 

 ههر ٍ اهضاء آهَزش
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