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فرٌّگ ٍتودى اسالم ٍ  شىبٍ

)برادراى(هجری ایراى

 پرستاری

 

 اًقالب اسالهی)برادراى( اًقالب اسالهی ایراى)خَاّراى( اصَل فٌی ٍ ًگْداری تجْیسات آزهایطگاّی

 هجری پرستاری

آزهایطگاُ ٍیرٍض  يكشىبٍ

 پسضکی ضٌاسی

 1سضکیقارچ ضٌاسی پ هیَ لَشیبْداضت عوَهی ٍ اپید پسضکی آزهایطگاُ ٍیرٍض ضٌاسی

 1آزهایطگاُ قارچ ضٌاسی پسضکی (02-04)ٍیرٍض ضٌاسی پسضکی  هتَى اًگلیسی پسضکی ديشىبٍ

اًگل ضٌاسی ٍحطرُ  سٍ شىبٍ

 ضٌاسی پسضکی

 ّفتِ اٍل 7اصَل هدیریت ٍقَاًیي آزهایطگاُ

 یّا آزهایطگاُرٍش کٌترل کیفی در

 ّفتِ دٍم 7بالیٌی

ٍحطرُ  آزهایطگاُ اًگل ضٌاسی

 1ضٌاسی پسضکی

(03-02()05-03) 

 )خَاّراى(فرٌّگ ٍتودى اسالم ٍ ایراى

     چُارشىبٍ

    سویٌار پىج شىبٍ

تعذاد  وام ياحذ درسي كذ درس مشخصة درس

 ياحذ

 مذرس يا مذرسيه ياحذ عملي ياحذ وظري

 ّای رٍش کٌترل کیفی در آزهایطگاُ 6621111 2

 بالیٌی

 دکتر احودیآقای  - 0 0

 آقای هٌْدض قٌبری-خاًن دکتر جرجاًی - 1 1 طرُ ضٌاسی پسضکیاًگل ضٌاسی ٍح 6621110 2

ٍحطرُ ضٌاسی  آزهایطگاُ اًگل ضٌاسی 6621111 2

 1پسضکی

 آقای هٌْدض قٌبری-خاًن دکتر جرجاًی 0 - 0

خاًن دکتر صدیقِ  -آقای دکتر ًیک ًصاد - 0 0 1قارچ ضٌاسی پسضکی  6621112 2

 حسیٌی

خاًن دکتر صدیقِ  -آقای دکتر ًیک ًصاد 0 - 0 1آزهایطگاُ قارچ ضٌاسی پسضکی 6621113 2

 حسیٌی

 آقای دکتر تْوتي-آقای دکتر رضَی ًیکَ - 0 0 ٍیرٍض ضٌاسی پسضکی 6621114 2

 آقای دکتر هحبی- -آقای دکتر تْوتي 4/1 - 4/1 پسضکی آزهایطگاُ ٍیرٍض ضٌاسی 6621115 2

 ٍاحد 4/0آقای دکتر هیرکریوی - 1 1 پید هیَ لَشیبْداضت عوَهی ٍ ا 6621116 2

 ٍاحد 4/1ٌْدض قٌبری هآقای 

 خاًن بٌی کریوی - 1 1 هتَى اًگلیسی پسضکی 6621117 2

 آقای دکتر احودی - 0 0 اصَل هدیریت ٍقَاًیي آزهایطگاُ 6621118 2

 لْیآقای دکتر آیت ا - 0 0 اصَل فٌی ٍ ًگْداری تجْیسات آزهایطگاّی 6621121 2

 
  سویٌار 6621120 2

 

 گرٍُ علَم آزهایطگاّی - 0 0

 خ016

 ب551

 فرٌّگ ٍتودى اسالم ٍ ایراى 33888146

 

 )خَاّراى( هحودرضا عجن - 1 1

)برادراى( هحوَد ضْسَاری/هجری 

 پرستاری

 

 

 خ018

 ب551

 (خَاّراى)عباسعلی پاکوٌص - 1 1 اًقالب اسالهی ایراى 33888157

 ٌص(برادراى)عباسعلی پاکو

  4/1 05 4/07 جوع  

 هْر ٍ اهضاء آهَزش


