
 29-29سال تحصیلی  اول  نیوسال

 

 ارزشیابی کیفی آزمون:

 گروه نام درس نام استاد

 علوم آزمایشگاهی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه دکتر علیرضا احوذی

 بانک خون -1 خذابردی کلوی

 هماتولوشی -2

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی (2انگل شناسی)  دکتر اوغل نیاز جرجانی

 علوم آزمایشگاهی بیوشیمی ناهجوهحذثه 

 قارچ شناسی پسشکی)گروه بهداشت محیط( -1 فرهاد نیک نژاد

 قارچ شناسی پسشکی)گروه بهداشت عمومی( -2

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی هورمون شناسی          دکتر جهانبخص اسذی

 هوشبری فوریت              فوزیه بخطا

 و پاک کننده ها گند زداها -1 دکتر علی ظفر زاده

 مواد زاید صنعتی -2

 تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک -3

 بهداشت محیط

دکتر  هحوذ هادی ههذی 

 نژاد

 فرآیندها و  عملیات در مهندسی بهداشت  محیط  -1

 جمع آوری و دفع مواد زاید   -2

 بهداشت محیط

 کلیات پسشکی -1 قرباى هحوذ کوچکی

 مقدمه ای بر تکنولوشی جراحی -2

 اتاق عمل

 

 

 

 



 

 ارزشیابی کمی آزمون:

 گروه نام درس نام استاد

 علوم آزمایشگاهی اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه دکتر علیرضا احوذی

 انتقال خون – 1 خذابردی کلوی

 خون شناسی -3

 علوم آزمایشگاهی

 (5انگل شناسی) علوم ازمایشگاهی ترم  -1 دکتر اوغل نیاز جرجانی

 (1انگل شناسی) اتاق عمل ترم  -2

 پاتوبیولوشی -3

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی بیوشیمی هحذثه ناهجو

 قارچ شناسی  دکتر فرهاد نیک نژاد

 

 علوم آزمایشگاهی

 (1انگل شناسی)بهداشت محیط ترم  -1 دکتر هیترا ضربتخوری

 (1انگل شناسی)اتاق عمل ترم  -2

 

 علوم آزمایشگاهی

 گند زداها و پاک کننده ها -1 دکتر علی ظفر زاده

 مواد زاید صنعتی -2

 تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک -3

 بهداشت محیط

دکتر  هحوذ هادی 

 ههذی نژاد

 فرآیندها و  عملیات در مهندسی بهداشت  محیط  -1

 جمع آوری و دفع مواد زاید   -2

 بهداشت محیط

 اصول و فنون و عملکرد فرد اسکراب -1 قرباى هحوذ کوچکی

 آشنایی با تجهیسات اتاق عمل -2

 تکنولوشی جراحیمقدمه ای بر  -3

 اتاق عمل

 هوشبری فوریت های پسشکی  فوزیه بخطا

 بهداشت عمومی آموزش بهداشت هاضن حطوتی

 

 

 

 

 



 

  29-29نیوسال دوم سال تحصیلی 

 ارزشیابی کیفی آزمون:

 گروه نام درس نام استاد

 کارشناسی پیوسته(-4خون شناسی)هوشبری ترم  -1 دکتر علی اصغر آیت اللهی

کارشناسی -6ایمونوهماتولوشی)علوم آزمایشگاهی ترم  -2

 پیوسته(

 علوم آزمایشگاهی

 قارچ شناسی پسشکی -3 فرهاد نیک نژاد

 

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته(-3انگل شناسی)علوم آزمایشگاهی ترم  دکتر اوغل نیاز جرجانی

 کارشناسی پیوسته(-4روش بیهوشی )هوشبری ترم  -1 فوزیه بخطا

کارشناسی -3مدیریت در بیهوشی )هوشبری ترم  -2

 ناپیوسته(

 هوشبری

 (3روش بیهوشی ) دکتر  کاظن کاظن نژاد

 

 هوشبری

 آشنایی با بیماریهای داخلی قرباى هحوذ کوچکی

 

 اتاق عمل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی آزمون:ارزشیابی کم

 گروه نام درس نام استاد

 کارشناسی پیوسته-4شناسی)هوشبری ترم  خون -1 دکتر علی اصغر آیت اللهی

کارشناسی -6ایمونوهماتولوشی)علوم آزمایشگاهی ترم  -2

 پیوسته(

 علوم آزمایشگاهی

 علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی پسشکی فرهاد نیک نژاد

 کارشناسی ناپیوسته(-3انگل شناسی)علوم آزمایشگاهی ترم  -1 دکتر اوغل نیاز جرجانی

 کارشناسی پیوسته(  4ترم -آزمایشگاهیکرم شناسی)علوم  -2

 علوم آزمایشگاهی

 کارشناسی ناپیوسته(-3انگل شناسی )علوم آزمایشگاهی ترم  -1 فراهرز کوهسار

 کارشناسی پیوسته(  4ترم -انگل شناسی )علوم آزمایشگاهی -2

 علوم آزمایشگاهی

 هوشبری کارشناسی پیوسته(-4روش بیهوشی )هوشبری ترم  فوزیه بخطا

 اتاق عمل آشنایی با بیماریهای داخلی هحوذ کوچکیقرباى 

 اتاق عمل مدیریت در اتاق عمل اهیذ بهروش

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


