
 دانشکده پیراپسشکی

 گروه علوم آزمایشگاهی

 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 ترم یک

 گروه آموزشی مربوطه درس پیش نیاز کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

 علَم ترتیتی - - عوَهی  3 ادتیات فارسی 14617901

 هعارف اسالهی - -عوَهی   2 (1)هثاًی ًظری اسالم  

 شًتیک - - پایِ  2 زیست شٌاسی سلَلی ٍ هَلکَلی         14617007

 شًتیک -ّوسهاى تا ًظری  پایِ 1  زیست شٌاسی سلَلی ٍ هَلکَلی عولی         14617008

 علَم تشریح - -پایِ   2 آًاتَهی ًظری 14617009

 تشریح علَم -ّوسهاى تا ًظری پایِ  1  آًاتَهی عولی 14617010

 تیَفیسیک - -پایِ   2 فیسیک عوَهی  14617001

 تیَفیسیک -ّوسهاى تا ًظری پایِ  1  آزهایشگاُ فیسیک عوَهی  14617002

 علَم آزهایشگاّی - -پایِ   2 شیوی عوَهی  14617003

 علَم آزهایشگاّی -ّوسهاى تا ًظری پایِ  1  آزهایشگاُ شیوی عوَهی  14617004

  4 13 جمع واحدها 

جمع کل واحدهای ترم بدون 

 احتساب دروس پیش دانشگاهی
17 

 علَم ترتیتی - - پیش داًشگاّی  2 زتاى پیش داًشگاّی 14617903

 علَم آزهایشگاّی - - پیش داًشگاّی  2 شیوی پیش داًشگاّی 14617900

 



 دانشکده پیراپسشکی

 گروه علوم آزمایشگاهی

 گاهیرشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایش

 

 ترم دو

 گروه آموزشی مربوطه درس پیش نیاز کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

علَم ترتیتی  - -عوَهی  1  1ترتیت تدًی  14617904

هعارف اسالهی  - (1)هثاًی ًظری اسالم عوَهی   2 (2) اًدیشِ اسالهی 

علَم ترتیتی  - -عوَهی   3 زتاى اًگلیسی عوَهی 14617902

تیَفیسیک  14617001 فیسیک عوَهیپایِ   2 فیسیک حیاتی 14617013

 تْداشت عوَهی - -پایِ   2 تْداشت عوَهی ٍ اپیدهیَلَشی 14617016

 علَم ازهایشگاّی 14617003 شیوی عوَهیپایِ   3 تیَشیوی عوَهی  14617005

 علَم ازهایشگاّی - ًظری ّوسهاى تاپایِ  1  آزهایشگاُ تیَشیوی عوَهی  14617006

 فیسیَلَشی 14617008 زیست سلَلی ٍ هَلکَلیپایِ   2 فیسیَلَشی ًظری 14617011

 فیسیَلَشی -ّوسهاى تا ًظری پایِ  1  آزهایشگاُ فیسیَلَشی  14617012

 فٌاٍری اطالعات سالهت - - پایِ  2 کاهپیَتر 14617018

  3 16 جمع واحدها 

 19 جمع کل واحدهای ترم

 

 

 

 



 دانشکده پیراپسشکی

 گروه علوم آزمایشگاهی

 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 ترم سه

 گروه آموزشی مربوطه درس پیش نیاز کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

هعارف اسالهی   -عوَهی   2 اخالق اسالهی 

تیَشیوی  14617005 تیَشیوی عوَهی یاختصاص  3 1تیَشیوی پسشکی  14617020

تیَشیوی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  1آزهایشگاُ تیَشیوی پسشکی  14617021

علَم آزهایشگاّی  14617008 زیست سلَلی ٍ هَلکَلیاختصاصی   2 هیکرٍب شٌاسی عوَهی  14617022

علَم آزهایشگاّی  -ی ّوسهاى تا ًظراختصاصی  1  آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی عوَهی  14617023

 اًگل شٌاسی 14617008 زیست سلَلی ٍ هَلکَلیاختصاصی   2 ( کرهْا) 1اًگل شٌاسی  14617024

اًگل شٌاسی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  ( کرهْا) 1آزهایشگاُ اًگل شٌاسی  14617025

 ایوًََلَشی 14617011 فیسیَلَشیاختصاصی   3 ایوٌی شٌاسی پسشکی 14617026

 ایوًََلَشی -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  2  آزهایشگاُ ایوٌی شٌاسی پسشکی 14617027

علَم تشریح  14617009 آًاتَهیپایِ   1 تافت شٌاسی ًظری 14617014

علَم تشریح  -ّوسهاى تا ًظری پایِ  1  آزهایشگاُ تافت شٌاسی  14617015

  6 13 جمع واحدها 

 19 جمع کل واحدهای ترم

 

 

 



 شکده پیراپسشکیدان

 گروه علوم آزمایشگاهی

 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 ترم چهار

 گروه آموزشی مربوطه درس پیش نیاز کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

هعارف اسالهی   -عوَهی   2 اًقالب اسالهی 

علَم آزهایشگاّی   -اختصاصی   2 هتَى اًگلیسی ٍ ترهیٌَلَشی پسشکی 14617039

اًگل شٌاسی  14617024 1اًگل شٌاسی اختصاصی   2 ( تک یاختِ ٍ حشرُ) 2اًگل شٌاسی  14617030

تک یاختِ ٍ ) 2آزهایشگاُ اًگل شٌاسی  14617031

 ( حشرُ

اًگل شٌاسی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1 

 پاتَلَشی 14617014 تافت شٌاسیاختصاصی   2 آسیة شٌاسی عوَهی  14617032

 پاتَلَشی -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  آزهایشگاُ آسیة شٌاسی عوَهی  14617033

علَم آزهایشگاّی  14617011 فیسیَلَشیاختصاصی   3 1خَى شٌاسی  14617041

علَم آزهایشگاّی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  2  1آزهایشگاُ خَى شٌاسی  14617042

علَم آزهایشگاّی  14617020 1تیَشیوی پسشکی اختصاصی   2 2تیَشیوی پسشکی  14617034

علَم آزهایشگاّی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  2آزهایشگاُ تیَشیوی پسشکی  14617035

  5 13 جمع واحدها 

 18 جمع کل واحدهای ترم

 

 

 دانشکده پیراپسشکی



 گروه علوم آزمایشگاهی

 لوم آزمایشگاهیرشته کارشناسی پیوسته ع

 

 ترم پنج

 گروه آموزشی مربوطه درس پیش نیاز کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

علَم آزهایشگاّی    14617022 هیکرٍب شٌاسی عوَهیاختصاصی   2 ٍیرٍس شٌاسی پسشکی 14617028

علَم آزهایشگاّی    - ًظری ّوسهاى تااختصاصی  1  ٍیرٍس شٌاسی پسشکیآزهایشگاُ  14617029

علَم آزهایشگاّی  14617034 2تیَشیوی پسشکی اختصاصی   1 َّرهَى شٌاسی  14617046

علَم آزهایشگاّی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  آزهایشگاُ َّرهَى شٌاسی  14617047

 فارهاکَلَشی 14617011 - 14617020 فیسیَلَشی -1تیَشیوی پسشکی اختصاصی   2 فارهاکَلَشی 14617036

علَم آزهایشگاّی  14617041 1خَى شٌاسی اختصاصی   2 2خَى شٌاسی  14617050

علَم آزهایشگاّی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  2آزهایشگاُ خَى شٌاسی  14617051

هعارف اسالهی  - -عوَهی   2 تحلیلی صدر اسالمتاریخ  

علَم ترتیتی  14617904 1ترتیت تدًی عوَهی  1  2ترتیت تدًی  14617905

 آهار ٍ اپیدهیَلَشی - -پایِ   2 آهار حیاتی 14617019

  4 11 جمع واحدها 

 15 جمع کل واحدهای ترم

 

 

 

 



 ه پیراپسشکیانشکدد

 گروه علوم آزمایشگاهی

 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 ترم شش

گروه آموزشی  نیاز درس پیش کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری مربوطه

اًگل شٌاسی  14617022 هیکرٍب شٌاسی عوَهیاختصاصی   2 قارچ شٌاسی پسشکی  14617048

اًگل شٌاسی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  آزهایشگاُ قارچ شٌاسی پسشکی  14617049

علَم آزهایشگاّی  14617022 هیکرٍب شٌاسی عوَهیاختصاصی   3 تاکتری شٌاسی پسشکی 14617054

علَم آزهایشگاّی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  آزهایشگاُ تاکتری شٌاسی پسشکی 14617055

علَم آزهایشگاّی  14617050 -14617034 2خَى شٌاسی  – 2تیَشیوی پسشکی اختصاصی   1 سویٌار 14617058

 هیکرٍب شٌاسی 14617026 -14617028 ایوٌی شٌاسی –رٍس شٌاسی پسشکی ٍیاختصاصی   1 اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در آزهایشگاُ 14617040

اصَل فٌی ٍ ًگْداری تجْیسات  14617043

 آزهایشگاُ

 هیکرٍب شٌاسی 14617013-14617034 فیسیک حیاتی – 2تیَشیوی پسشکی اختصاصی   1

رٍشْای کٌترل کیفی در آزهایشگاُ  14617053

 تالیٌی

 هیکرٍب شٌاسی 14617050 -14617034 2خَى شٌاسی  – 2تیَشیوی پسشکی اختصاصی   1

شًتیک  14617008 زیست شٌاسی سلَلی هَلکَلیاختصاصی   1 شًتیک پسشکی 14617057

هعارف اسالهی  - -عوَهی   2 هٌاتع اسالهی 

 رٍاًپسشکی - -پایِ   2 رٍاًشٌاسی عوَهی 14617017

  2 14 جمع واحدها 

 16 جمع کل واحدهای ترم

 



 نشکده پیراپسشکیدا

 گروه علوم آزمایشگاهی

 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 ترم هفت

 گروه آموزشی مربوطه درس پیش نیاز کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

 تْداشت عوَهی - -عوَهی   2 جوعیت ٍ تٌظین خاًَادُ 14617906

علَم آزهایشگاّی  14617026 ایوًََلَشیاختصاصی   2 ایوًََّواتَلَشی  14617044

علَم آزهایشگاّی  -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  آزهایشگاُ ایوًََّواتَلَشی  14617045

 فارهاکَلَشی 14617036 فارهاکَلَشیاختصاصی   1 سن شٌاسی  14617037

 کَلَشیفارها -ّوسهاى تا ًظری اختصاصی  1  آزهایشگاُ سن شٌاسی  14617038

         1تیَشیوی پسشکی اختصاصی   2 آشٌایی تا تیواریْای داخلی 14617056

 2خَى شٌاسی 

14617020-  14617050  

اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در اختصاصی   1 اصَل هدیریت ٍ قَاًیي آزهایشگاُ 14617052

 آزهایشگاُ

علَم آزهایشگاّی  14617040

علَم آزهایشگاّی  - اختصاصی  4  (1)کارآهَزی  14617059

 هعارف اسالهی - - عوَهی  2 فرٌّگ ٍ تودى ایراى ٍ اسالم 

  6 10 جمع واحدها 

 16 جمع کل واحدهای ترم

 

 

 

 



 دانشکده پیراپسشکی

 گروه علوم آزمایشگاهی

 رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 ترم هشت

 گروه آموزشی مربوطه ازدرس پیش نی کد پیش نیاز نوع درس واحد نام درس کد درس

 عملی نظری

 علَم آزهایشگاّی - کلیِ درٍس اختصاصی اختصاصی 12 - کارآهَزی در عرصِ 14617059

  12 - جمع واحدها 

 12 جمع کل واحدهای ترم

 


