
 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 اولترم 
تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت

 جمع کارآموزی عملی نظری

  فیزیک پزشکی 43  - 43 1 فیزیک عمومی 111111 1

 111111همزمان با  فیزیک پزشکی 43  43 - 1 آزمایشگاه فیریک عمومی 111114 1

  علوم پایه 43  - 43 1 شیمی عمومی 111113 4

 111113همزماه با علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه شیمی عمومی 111111 3

  علوم پایه 81  43 43 4 زیست شناسی سلولی و ملکولی 111111 1

  علوم پایه 43  - 43 1 آناتومی نظری 111111 8

 111111همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آناتومی عملی 111141 7

  بهداشت عمومی 43  - 43 1 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 111148 1

  علوم پایه 43  43 - 1 1تربیت بدنی  111111 1

  علوم پایه 43  - 43 1 زبان تقویتی 111113 11

  معارف 43 - - 43 1 خانواده و جمعیت دانش  111111 11

       واحد 11 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مدوترم 
 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

 جمع کارآموزی عملی نظری

 111113 علوم پایه 11  - 11 4 بیوشیمی عمومی 111118 1

 111118همزمان با علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی 111117 1

 111111 علوم پایه 43  - 43 1 میکروب شناشی عمومی 111131 4

آزمایشگاه میکروب شناسی  111134 3

 عمومی

 111131همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1

 111111 علوم پایه 17  - 17 1 بافت شناسی نظری 111143 1

 111143همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه بافت شناسی 111141 8

 111111 علوم پایه 43  - 43 1 فیزیولوژی نظری 111141 7

 111141همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه  فیزیولوژی  111141 1

  علوم پایه 11  - 11 4 زبان انگلیسی عمومی 111117 1

 111111 علوم پایه 43  43 - 1 1تربیت بدنی  111111 11

  یهعلوم پا 43  - 43 1 کامپیوتر 111141 11

  معارف 43  - 43 1 1اندیشه اسالمی  111111 11

       واحد 11 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 ومسترم 
 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

 جمع کارآموزی عملی نظری

 111118 علوم پایه 11  - 11 4 1بیوشیمی پزشکی  111131 1

 111131همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی  111131 1

 111141 علوم پایه 11  - 11 4 1خون  شناسی  111181 4

 111181همزمان با  علوم پایه 81  81 - 1 1آزمایشگاه خون شناسی  111181 3

 111111 علوم پایه 43  - 43 1 )کرمها(1انگل شناسی  111133 1

 111133همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 1آزمایشگاه انگل شناسی  111131 8

 111141 علوم پایه 11  - 11 4 ایمنی شناسی پزشکی 111138 7

 111138همزمان با  علوم پایه 81  81 - 1 آزمایشگاه ایمنی شناسی 111137 1

 111111 معارف 43  - 43 1 1اندیشه اسالمی  111111 1

  علوم پایه 17   17 1 ایاخالق حرفه 111111 11

       واحد 11 جمع                                                 

 

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مچهارترم 

 

 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

 جمع کارآموزی عملی نظری

 111143 علوم پایه 43  - 43 1 اسی عمومیآسیب شن 111111 1

 111111همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 111114 1

 111131 علوم پایه 43  - 43 1 ویروس شناسی پزشکی 111131 4

 111131همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی 111131 3

  علوم پایه 11  - 11 4 دبیات فارسیا 111118 1

 111133 علوم پایه 43  - 43 1 )تک یاخته و حشره(1انگل شناسی  111111 8

 111111همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 1آزمایشگاه انگل شناسی  111111 7

 111181 علوم پایه 43  - 43 1 1خون شناسی  111171 1

 111171همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 1آزمایشگاه خون شناسی  111171 1

 111111 علوم پایه 43  - 43 1 فیزیک حیاتی 111144 11

 111111 علوم پایه 17  - 17 1 ژنتیک پزشکی 111177 11

  معارف 43  - 43 1 تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم و ایران 111111 11

  مرکز تحقیقات -  - - 1 روش تحقیق 111111 14

       دواح 11 جمع



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مپنجترم 
تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت

 جمع کارآموزی عملی نظری

 111131 علوم پایه 11  - 11 4 باکتری شناسی پزشکی 111173 1

 111173همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 111171 1

 111131 علوم پایه 43  - 43 1 قارچ شناسی پزشکی 111181 4

 111181همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 111181 3

 111131 علوم پایه 43  - 43 1 1بیوشیمی پزشکی  111113 1

 111113همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 1آزمایشگاه بیوشمی پزشکی  111111 8

  علوم پایه 17  - 17 1 آمار حیاتی 111141 7

  معارف 43  - 43 1 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 111111 1

  معارف 43  - 43 1 تفسیر موضوعی قرآن 111113 1

 111138 علوم پایه 43  - 43 1 ایمونوهماتولوژی 111183 11

 111183همزمان با  علوم پایه 43  43 - 1 ونوهماتولوژیآزمایشگاه ایم 111181 11

 111113-111171 علوم پایه 17  - 17 1 سمینار 111171 11

       واحد11 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مششترم 
ردی

 ف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 گروه ارذائه دهنده ساعت

 

 پیشنیاز

 جمع کارآموزی عملی نظری

 111171-111131 علوم پایه 43  - 43 1 آشنایی با بیماریهای داخلی 111178 1

 111181 پرستاری 17  - 17 1 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 111171 1

 111118 بهداشت حرفه ای 17  - 17 1 سم شناسی 111117 4

 111117ان با همزم بهداشت حرفه ای 43  43 - 1 آزمایشگاه سم شناسی 111111 3

روشهای کنترل کیفیت در  111174 1

 آزمایشگاههای بالینی

 111113 علوم پایه 17  - 17 1

 111113 علوم پایه 17  - 17 1 هورمون شناسی  111188 8

 111188همزمان با  علوم پایه 43 - 43 - 1 1آزمایشگاه هورمون شناسی  111187 7

  علوم پایه 43  - 43 1 انقالب اسالمی و ریشه های آن 111111 1

  علوم پایه 43  - 43 1 متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی 111111 1

اصول فنی ونگهداری تجهیزات  111184 11

 آزمایشگاهی

 111138 علوم پایه 17  - 17 1

  علوم پایه 43 - - 43 1 روان شناسی عمومی 111147 11

  معارف 43  - 43 1 آیئن زندگی)اخالق اسالمی( 111118 11

 111117همزمان با  بهداشت حرفه ای 17  - 17 1 اصول ایمنی وحفاظت در آزمایشگاه 111181 14

 111131-111141 علوم پایه 43  - 43 1 فارماکولوژی 111118 13

       واحد 11 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

  مهفتترم 
 دروس پیشنیاز اعتس تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

 جمع کارآموزی عملی نظری

      11 در عرصهکارآموزی  111171 1

      واحد 11 جمع

 

 

 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مهشت ترم 
 دروس پیشنیاز ساعت تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

 جمع کارآموزی عملی نظری

      8 کارآموزی در عرصه 111114 1

      واحد 8  جمع

توضیح اینکه نیمی از واحدهای فوق در ترم هفتم و الباقی در ترم هشتم ارائه میی ویوند مومیوا واحیدهای دورر نارونالیی   یوم 

 واحد 2واحد و بدون احتساب روش تحقیق به ارزش  1واحد با احتساب زبان تقویتی به ارزش  311آزمایشگاهی 

 واحد تاریخ تمدن ایران و الالم و زبان تقویتی 2تساب با اح واحد 27دروس  مومی 

 واحد 13دروس پایه 

 واحد 13دروس اختصاصی 

 واحد 31نارآموزی در  رصه 

 واحد 315جمع واحدها 

 


