
 

 79-79تحصیلی  سال اول نیمسالهفتگی  برنامه

 استاد : دکتر عشاقی

 ساعت            

 ایام هفته
 عصر صبح

01 - 8 01 - 01 05 - 01 09 - 05 

 کنترل کیفی در آزمایشگاه سمینار دانشجویی شنبه

  علوم آزمایشگاهی

 اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه

  علوم آزمایشگاهی 
 آزمایشگاه  یکشنبه

 کار تحقیقاتی

 میکروب شناسی عمومی

 علوم آزمایشگاهی 

 میکروب شناسی

  هوشبری 
 پری لب میکروب شناسی دوشنبه 

  علوم آزمایشگاهی

 آزمایشگاه میکروب شناسی

 علوم آزمایشگاهی

 آزمایشگاه 

  کار تحقیقاتی
 کنترل کیفی سه شنبه

 ارشد میکروب شناسی

 آزمایشگاه میکروب شناسی

 علوم آزمایشگاهی

 آزمایشگاه 

  کار تحقیقاتی
 آزمایشگاه  چهار شنبه

 کار تحقیقاتی

 مطالعه   ئیدانشجو مشاوره

 
 

  



 

 79-79تحصیلی سال اول برنامه نیمسال

 دکتر شریفیاستاد : 

           

 ساعت 

 ایام هفته

 عصر صبح
01 - 8 01 - 01 05 - 01 09 - 05 

 مشاور دانشجویی کار تحقیقاتی  سمینار دانشجویی شنبه

 
 هفته اول( 8بیوشیمی ) یکشنبه

  اتاق عمل کارشناسی پیوسته
   کار تحقیقاتی مطالعه

 بیوشیمیآزمایشگاه  دوشنبه 

  علوم آزمایشگاهی
 آزمایشگاه بیوشیمی

 علوم آزمایشگاهی

  هفته دوم( 8هورمون شناسی ) مطالعه

 کارشناسی ناپیوسته علوم

  (اولهفته  8) 1بیوشیمی بالینی  سه شنبه

 کارشناسی پیوسته علوم
 هورمون شناسی

 کارشناسی پیوسته علوم

 (اول هفته 8) 1 بالینی بیوشیمی

 کارشناسی پیوسته علوم

 

 آزمایشگاه بیوشیمی چهار شنبه

 علوم آزمایشگاهی
 آزمایشگاه بیوشیمی

 علوم آزمایشگاهی
 کمیته تحقیقات دانشجویی

 
 

 



 79-79تحصیلی  سال اولبرنامه نیمسال 

 خانم قره گزلواستاد :

 ساعت            

 ایام هفته
 عصر صبح

01 - 8 01 - 01 05 - 01 09 - 05 

 روش کنترل کیفی در آزمایشگاه مطالعه شنبه

  کارشناسی پیوسته علوم 
اصول حفاظت و ایمنی در 

  آزمایشگاه 
 ایمونولوژی تئوری یکشنبه

 کارشناسی ناپیوسته علوم  

 ایمونولوژی عملی

 کارشناسی ناپیوسته علوم  

آزمایشگاه بررسی نتایج 

  آزمایشگاهی دانشجویان
 هماتولوژی پیشرفته آزمایشگاه آماده سازی دوشنبه 

 ارشد خون شناسی  

آزمایشگاه بررسی نتایج 

  آزمایشگاهی دانشجویان
 ایمونولوژی  مشاور دانشجویی سه شنبه

 کارشناسی اتاق عمل

 مطالعه

 
بررسی سیستم سعاد اعضای هیئت  تصحیح گزارش کارها  چهار شنبه

 علمی و ارائه بازخورد با آنها
 

 
 

 

 



 79-79 تحصیلی سال اول برنامه نیمسال

  دکتر یزدان پرستاستاد : 

 ساعت            

 ایام هفته
 عصر صبح

01 - 8 01 - 01 05 - 01 09 - 05 

 مشاور دانشجویی و  قارچ شناسی تئوری شنبه

 سمینار دانشجویی

 کار روی پروژه تحقیقاتی

 تالیف کتب قارچ شناسی قارچ شناسی عملی  قارچ شناسی عملی  پروژه تحقیقاتی یکشنبه

 مشاور دانشجویی و  پروژه تحقیقاتی دوشنبه 

 سمینار دانشجویی

 کار روی پروژه تحقیقاتی

 کار روی پروژه تحقیقاتی روی پروژه تحقیقاتیکار  سه شنبه
 مشاور دانشجویی و  تالیف کتب قارچ شناسی چهار شنبه

 سمینار دانشجویی

 کار روی پروژه تحقیقاتی
 

 

 

 



 

 

 79-79برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 

 استاد : دکتر محسن زادگان

 ساعت            

 ایام هفته
 عصر صبح

01 - 8 01 - 01 05 - 01 09 - 05 

 ایمونولوژی –ایمونوشیمی  مطالعه مطالعه  شنبه

 
 مطالعه ایمونولوژی عملی ایمونولوژی تئوری یکشنبه

 
 مطالعه کار تحقیقاتی کار تحقیقاتی کار تحقیقاتی دوشنبه 

 ایمونولوژی پیشرفته ایمونولوژی مطالعه سه شنبه

 
 مطالعه مطالعه مراجعه به بیمارستان مشاور دانشجویی چهار شنبه

 



 

 79-79برنامه نیمسال   اول   سال تحصیلی    

 دکتر سید اکبر موسوی استاد : 

 ساعت            

 ایام هفته
 عصر صبح

01 - 8 01 - 01 05 - 01 09 - 05 

   زیست شناسی ملکولی  شنبه

 
بیمارستان حضرت   یکشنبه

 رسول)ص(

 

 
بیمارستان حضرت   دوشنبه 

 رسول)ص(

 

 
   فیزیولوژی بین الملل شنبه سه

 
  فیزیولوژی بین الملل مشاور -دوزیمتری  چهار شنبه

 
 

 


