
  97ویرایش تیر -برنامه ترمی کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی استهبان

  

  

  

بهمن ماه -ترم اول  

 ردیف کد درس عنوان درس شماره درس تعداد واحد پیش نیاز

ن2 ---  1 01 فیزیک عمومی 186500 

01همزمان با ع1   2 02 آزمایشگاه فیزیک عمومی 186501 

ن2 ---  3 03 شیمی عمومی 186502 

03همزمان با ع1   4 04 آزمایشگاه شیمی عمومی 186503 

ن3 --- شناسی سلولی و مولکولیزیست  186506   07 5 

ن2 ---  6 08 آناتومی نظري 186507 

08همزمان با ع1   7 09 آناتومی عملی 186508 

ن2 ---  8 17 کامپیوتر 186516 

 9  مقدمات آزمایشگاهی 186558 ان ---

ن3 ---  10  زبان پیش دانشگاهی 221207 

ن2 ---  11  اندیشه اسالمی یک 2612071 

 جمع                           20                                

مهر ماه -ترم دوم  

تعداد  پیش نیاز

 واحد

 ردیف کد درس عنوان درس شماره درس

ن3 03  418650 50 بیوشیمی عمومی   1 

50همزمان با ع1   518650 عمومی بیوشیمیآزمایشگاه    60  2 

ن2 07  918650  3 10 فیزیولوژي نظري 

10همزمان با ع1   101865 فیزیولوژيآزمایشگاه    11 4 

ن2 01  111865  5 12 فیزیک حیاتی 

ن1 08  121865  6 13 بافت شناسی 

13همزمان با ع1   131865  7 14 آزمایشگاه بافت شناسی 

ن2 ---  141865  8 15 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژي 

ن4 ---  9  زبان عمومی یک 221201 

ن2 ---  10  اندیشه اسالمی دو 2612072 

ع1 --- یک تربیت بدنی 649201    11 

 جمع                           20                                



  

  

  

  

  

  

بهمن ماه -ترم سوم  

درسشماره  تعداد واحد پیش نیاز  ردیف کد درس عنوان درس 

ن2 ---  171865  1 18 آمار حیاتی 

ن3 05  181865 پزشکی یک بیوشیمی   19 2 

19همزمان با ع1   191865 بیوشیمی پزشکی یک آزمایشگاه   20 3 

ن3 10  241865  4 25 ایمنی شناسی پزشکی 

25همزمان با  ع2   251865  5 26 آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی 

ن4 زبان عمومی یک  6  زبان عمومی دو 221202 

ن2 --- یین زندگیآ 2612083    7 

 جمع واحد                           17                                

مهر ماه -ترم چهارم  

 ردیف کد درس عنوان درس شماره درس تعداد واحد پیش نیاز

ن2 07  201865  1 21 میکروب شناسی عمومی 

21همزمان با ع1   211865  2 22 آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی 

25و  07 ن2   221865  3 23 انگل شناسی یک(کرم ها) 

23همزمان با  ع1   231865  4 24 آزمایشگاه انگل شناسی یک 

ن2 13  301865  5 31 آسیب شناسی عمومی 

31همزمان با ع1   6 32 آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 186531 

ن2 زبان عمومی دو  7 38 زبان تخصصی 186537 

ن1 07  8 56 ژنتیک پزشکی 186555 

ن3 --  9  ادبیات فارسی 237203 

ن2 --  10  تفسیر موضوعی قرآن 2612111 

 جمع واحد                           17                                



  

  

  

  

بهمن ماه -ترم پنجم  

 ردیف کد درس عنوان درس شماره درس تعداد واحد پیش نیاز

ن2 ---  511865  1 16 روانشناسی عمومی 

25و21 ن2   261865  2 27 ویروس شناسی پزشکی 

27همزمان با ع1   271865  3 28 آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی 

ن2 19  321865  4 33 بیوشیمی پزشکی دو 

33همزمان با  ع1   331865  5 34 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی دو 

25و10 ن3   6 40  خون شناسی یک 186539 

40همزمان با  ع2   7 41  آزمایشگاه خون شناسی یک 186540 

ن2 --  6120852  8  دانش خانواده 

ع1 تربیت بدنی یک  9  تربیت بدنی دو 649202 

 جمع                            61                                

مهر ماه -ترم ششم  

درس شماره تعداد واحد پیش نیاز  ردیف کد درس عنوان درس 

25و23 ن2   821865 انگل شناسی دو(تک یاخته ها و  

 حشرات)

92  1 

92همزمان با ع1   921865  2 30 آزمایشگاه انگل شناسی دو 

19و10 ن2   341865  3 35 فارماکولوژي 

27و25 ن1   381865  4 39 اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه 

25و21 ن3   521865 پزشکیباکتري شناسی    53 5 

ع1 53همزمان با  531865  6 54 آزمایشگاه باکتري شناسی پزشکی 

49و19 ن2   541865  7 55 آشنایی با بیماریهاي داخلی 

ن1 39  018655 15 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه   8 

ع1   9  کارآموزي  

--- ن2   0226121  10  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

ن2 --- ایرانانقالب اسالمی  261291    11 

 جمع                                              18 



  

  

  

  

بهمن ماه -ترم هفتم  

 ردیف کد درس عنوان درس شماره درس تعداد واحد پیش نیاز

351865 ن1 35  1 36 سم شناسی 

36همزمان با ع1   361865 سم شناسیآزمایشگاه    37 2 

33و12 ن1   411865 نگهداري تجهیزات اصول فنی و  

 آزمایشگاهی

42 3 

ن2 25  421865  4 43 ایمونوهماتولوژي 

43همزمان با ع1   431865  5 44 آزمایشگاه ایمونوهماتولوژي 

ن1 33  441865  6 45 هورمون شناسی 

45همزمان با ع1   451865  7 46 آزمایشگاه هورمون شناسی 

25و21 ن2   461865  8 47 قارچ شناسی 

47همزمان با ع1   471865  9 48 آزمایشگاه قارچ شناسی 

ن2 40  10 49 خون شناسی دو 186548 

49همزمان با ع1   11 50 آزمایشگاه خون شناسی دو 186549 

49و33 ن1  روشهاي کنترل کیفی  در  186551 

  آزمایشگاه بالینی

52 12 

49و33 ن1   13 57 سمینار 186556 

ن2 ---  14  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 261212 

 جمع                           18                                

مهر ماه -ترم هشتم  

 ردیف کد درس عنوان درس شماره درس تعداد واحد پیش نیاز

 گذراندن کلیه

 دروس نظري و

 عملی دوره

ع16  571865  1 58 کارآموزي در عرصه 

 جمع واحد  16


