
 1399-1400   ترم :اول           نیمسال اول پرستاری  برنامه کالسی دانشجویان رشته :کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت                                             روز 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم نجفی

برادران آقای 1اندیشه 

 عاشوری

خانم خواهران  1تربیت بدنی 

 روحانی

 زبان تقویتی

 آقای دکتر رستمیان

 شنبه  

 بیوشیمی

 آقای دکتر مومنی

 2آز فیزیولوژی گ

 خانم پوزشی

 1آز فیزیولوژی گ

 خانم پوزشی

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم دکتر بلوچی

 فیزیولوژی

 خانم دکتر مقیمیان
 یکشنبه

 فردی اجتماعی روان شناسی

 خانم حاج وثوق

 خواهران 1اندیشه  

 آقای قرشی

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم نجفی

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم نجفی
 دوشنبه

 فناوری اطالعات

 آقای دکتر عطاردی

 تشریح

 خانم دکتر نوید

 تشریح

 خانم دکتر نوید

 2آز بیوشیمی گ 

 آقای دکتر مومنی

 1آز بیوشیمی گ 

 آقای دکتر مومنی
 سه شنبه

 فیزیولوژی  

 مقیمیان خانم دکتر

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم نجفی

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم نجفی
 چهارشنبه

 اصول مهارتهای پرستاری  

 خانم نجفی

 اصول مهارتهای پرستاری

 خانم نجفی

برادران آقای  1تربیت بدنی 

 دکتر متقی
 پنجشنبه



 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول                          کارشناسی بهداشت عمومی برنامه کالسی دانشجویان رشته :   

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت                                       روز 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18
 خواهران 1تربیت بدنی 

 خانم روحانی

برادران حاج آقای  1اندیشه  

 زمانی

 بیوفیزیک

 مهرآقای دکتر کیان 

 زبان تقویتی

 آقای دکتر رستمیان
 شنبه

 روان شناسی و بهداشت روان 

 خانم حاج وثوق

 اصول تغذیه

 آقای دکتر پهلوان

 تشریح و فیزیولوژی 

 خانم دکتر نوید
 یکشنبه

 اصول و مبانی جامعه شناسی   

 آقای دکتر مطلبی

 دوشنبه 

 بیوشیمی 

 آقای دکتر مومنی

 خواهران 1اندیشه 

 نصیریحاج آقای 

اصول و کلیات خدمات 

 بهداشتی

 آقای دکتر مطلبی

 سه شنبه 

 زبان تقویتی پیش نیاز 

 آقای دکتر رستمیان

 تشریح و فیزیولوژی 

 خانم دکتر مرادی

 برادران 1تربیت بدنی 

 متقیدکتر آقای 
 چهارشنبه

 پنجشنبه     



 1399-1400ای  ترم :اول           نیمسال اول    برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی بهداشت حرفه

 

 

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 بیوشیمی و اصول تغذیه

 آقای دکتر شفقی

 برادران1اندیشه 

 حاج آقای عاشوری

آشنایی با صنایع و شناخت و  

 فنون

 آقای مهندس جعفری زاوه

آشنایی با صنایع و شناخت و 

 فنون

 جعفری زاوهآقای مهندس 

 شنبه

 خواهران 1تربیت بدنی     

 خانم روحانی
 یکشنبه

 فیزیولوژی و تشریح

 آقای دکتر عباس نژاد

 خواهران 1اندیشه  

 حاج آقای قرشی

 زبان تقویتی

 آقای دکتر رستمیان

 فیزیولوژی و کالبد شناسی

 آقای برازوان
 دوشنبه

دانش خانواده و جمعیت 

 خواهران

 خانم دکتر گوهری
 

دانش خانواده و جمعیت  

 بردران

 حاج آقای شریفی

 ریاضیات عمومی

 آقای دکتر شجاعی

 شیمی معدنی و آلی

 آقای دکتر خراسانی
 سه شنبه

 بیوشیمی و اصول تغذیه   

 آقای دکتر خراسانی

آقای  1فیزیک اختصاصی 

 دکتر کیان مهر
 چهارشنبه

برادران آقای  1تربیت بدنی  

 دکتر متقی

 پنجشنبه   



 1399-1400برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی بهداشت  محیط ترم :اول           نیمسال اول   

 

 

 

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 میکروب شناسی  

 آقای دکتر محمد زاده

 خواهران 1تربیت بدنی 

 خانم روحانی

 ریاضیات عمومی

 آقای دکتر شجاعی
 شنبه

 عمومیشیمی 

 آقای دکتر خراسانی

 2آز فیزیک عمومی گ 

 خانم دکتر محمدی

 1آز فیزیک عمومی گ 

 خانم دکتر محمدی

 فیزیک عمومی

 خانم دکتر محمدی

 ریاضیات عمومی

 آقای دکتر شجاعی
 یکشنبه

 ادبیات فارسی 

 خانم عطایی

 آیین زندگی خواهران  

 خانم دکتر گوهری
 دوشنبه

 2آز شیمی عمومی گ  

 دکتر خراسانیآقای 
 

 1آز شیمی عمومی گ 

 آقای دکتر خراسانی
 

 ادبیات فارسی

 خانم عطایی

برادران آقای  1تربیت بدنی 

 دکتر متقی
 سه شنبه

 آیین زندگی برادران

 آقای محمدیان

 2آز میکروب شناسی گ 

 آقای دکتر محمد زاده

 1آز میکروب شناسی گ 

 آقای دکتر محمد زاده

 کامپیوتر و کاربرد آن

 آقای دکتر شجاعی

 کامپیوتر و کاربرد آن

 آقای دکتر شجاعی
 چهارشنبه

 پنجشنبه     



 

 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول    علوم آزمایشگاهی  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی

 

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 کامپیوتر

 آقای دکتر شجاعی

 مقدمات آزمایشگاه 

 آقای دکتر محمد زاده

 مقدمات آزمایشگاه 

 آقای دکتر حاجوی

 آناتومی

 خانم فانی

 آناتومی

 خانم فانی
 شنبه

 ادبیات فارسی

 آقای دکتر خصلتی

 خواهران1تربیت بدنی  

 خانم روحانی

 مقدمات آزمایشگاه  

 آقای زمانی
 یکشنبه

 مقدمات آزمایشگاه 

 آقای دکتر مومنی

 خانواده و جمعیتدانش   

 خواهران

 خانم دکتر گوهری

بهداشت عمومی و 

 اپیدمیولوژی

 آقای مهندس احمدی

 دوشنبه

 مقدمات آزمایشگاه 

 خانم دکتر صالحی

دانش خانواده و جمعیت  

 برادران

 حاج آقای شریفی

زیست شناسی سلولی 

 مولکولی

 خانم دکتر سعادتیان

بهداشت عمومی و 

 اپیدمیولوژی

 مطلبیآقای دکتر 

 سه شنبه

 1آز شیمی عمومی گ  

 آقای دکتر خراسانی

 2آز شیمی عمومی گ 

 آقای دکتر خراسانی

 زبان تقویتی

 آقای دکتر رستمیان
 

 شیمی عمومی

 آقای دکتر خراسانی
 چهارشنبه

 برادران 1تربیت بدنی    

 آقای دکتر متقی

 پنجشنبه 



 

 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول   پرتو شناسی  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی 

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 فیزیولوژی

 آقای دکتر عباس نژاد

 ریاضیات عمومی

 آقای دکتر شجاعی

خواهران  خانم  1تربیت بدنی 

 روحانی

دران حاج آقای ابر 1،اندیشه 

 محمود زاده

 اصطالحات پزشکی

 کشتکارآقای دکتر 

 فیزیک عمومی

 خانم دکتر محمدی

 شنبه

 آشنایی با فناوری اطالعات

 آقای دکتر شجاعی

 آشنایی با فناوری اطالعات

 آقای دکتر شجاعی

 زبان عمومی  

 آقای دکتر امیری

 یکشنبه

 2آز فیزیولوژی گ 

 خانم حیدر نیا

 1آز فیزیولوژی گ 

 خانم حیدر نیا

دانش خانواده و جمعیت 

 بردران

 امامیحاج آقای 

دانش خانواده و جمعیت 

 خواهران

 خانم دکتر گوهری

 زبان عمومی

 آقای دکتر امیری

 دوشنبه

 خواهران 1اندیشه   

 حاج آقای خاکشور

 آناتومی اندام

 آقای برازوان

 آناتومی اندام

 آقای برازوان

 سه شنبه

 2گ آز فیزیک عمومی 

 خانم دکتر محمدی

 1گ آز فیزیک عمومی

 محمدیخانم دکتر 

 چهارشنبه  

 برادران 1تربیت بدنی   

 آقای دکتر متقی

 

 پنجشنبه  



 

 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول    هوشبری  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 بیوشیمی بالینی

 آقای دکتر مومنی

 برادران 1اندیشه  

 حاج آقای محمود زاده

 2آز میکروب شناسی گ

 آقای دکتر محمد زاده

 1آز میکروب شناسی گ

 آقای دکتر محمد زاده

 شنبه

دانش خانواده و جمعیت   

 خواهران

 یممااحاج آقای 

 زبان تقویتی 

 آقای دکتر رستمیان

 یکشنبه

 فیزیک پزشکی

 آقای دکتر کیان مهر

دانش خانواده و جمعیت  

 برادران

 حاج آقای امامی

 فیزیک پزشکی

 خانم دکتر محمدی

 1آناتومی 

 خانم دکتر نوید

 دوشنبه

میکروب شناسی و   

 استریلزاسیون

 آقای دکتر محمد زاده

 

 فیزیولوژی

 آقای دکتر عباس نژاد

 1آناتومی 

 خانم دکتر نوید

 سه شنبه

 خواهران 1اندیشه   

 حاج آقای زمانی

 مهارت های پرستاری

 دکتر بصیری مقدمخانم 

 مهارت های پرستاری

 خانم دکتر بصیری مقدم

 چهارشنبه

 پنجشنبه     



 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول    تکنولوژی اتاق عمل   برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی

 

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 تشریح

 خانم فانی

 فیزیولوژی

 آقای دکتر عباس نژاد

 برادران 1اندیشه 

 حاج آقای محمود زاده

اصول و فنون فرد سیار و 

 اسکراپ

 خانم دکتر بصیری مقدم

اصول و فنون فرد سیار و 

 اسکراپ

 خانم دکتر بصیری مقدم

 شنبه

 تشریح

 خانم فانی

 بیوشیمی 

 آقای دکتر مومنی

 روان شناسی عمومی

 حاج آقای محمد پور

باکتری شناسی و انگل 

 شناسی

آقای دکتر مردانه ،خانم دکتر 

 صالحی

 یکشنبه

 زبان تقویتی  

 آقای دکتر رستمیان

 دوشنبه  

اصول و فنون و مهارت های   

 بالینی

 خانم دکتر بصیری مقدم

اصول و فنون و مهارت های 

 بالینی

 خانم دکتر بصیری مقدم

مقدمه ای بر تکنولوژی 

 جراحی

 بصیری مقدمخانم دکتر 

 سه شنبه

 خواهران 1اندیشه   

 حاج اقای زمانی

آز باکتری شناسی و انگل 

 2شناسی گ 

 آقای دکتر مردانه

آز باکتری شناسی و انگل 

 1شناسی گ 

 آقای دکتر مردانه

 چهارشنبه

 پنجشنبه     



 1399-1400نیمسال اول   ترم :اول           علوم تغذیه  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 خواهران1تربیت بدنی 

 خانم روحانی

 برادران 1اندیشه 

 حاج آقای عاشوری

 تشریح

 آقای برازوان

 بیوشیمی مقدماتی 

 آقای دکتر مومنی

 شنبه

 روش های مطالعه و یادگیری 

 آقای دکتر منصوریان

و جمعیت دانش خانواده 

 خواهران

 حاج آقای امامی

 زبان عمومی

 آقای دکتر امیری

 یکشنبه 

 1فیزیولوژی  

 آقای دکتر عباس نژاد

 بیوشیمی مقدماتی

 آقای دکتر ابطحی

 دوشنبه  

 اصول روان شناسی و مشاوره

 خانم حاج وثوق

 برادران 1تربیت بدنی 

 آقای دکتر متقی

 خواهران 1اندیشه 

 حاج آقای نصیری

 

جمعیت  دانش خانواده و

 درانابر

 آقای شریفی

 

 آمار حیاتی

 خانم دکتر محمد زاده

 زبان عمومی

 آقای دکتر امیری

 سه شنبه

 2آز بیوشیمی مقدماتی گ 

 آقای دکتر مومنی

 

 1آز بیوشیمی مقدماتی گ

 آقای دکتر مومنی

 

 چهارشنبه  

 پنجشنبه     



 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول    مامایی  برنامه کالسی دانشجویان رشته :   کارشناسی

 

 

 

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 آز بیوشیمی 

 آقای دکتر مومنی

 آز بیوشیمی

 آقای دکتر مومنی

 فیزیولوژی

 خانم دکتر مقیمیان

 شنبه 

 اصول و مهارت های پرستاری

 خانم یعقوبی

 اصول و فنون مامایی 

 خانم نجفی

 تشریح

 فانیخانم 

 تشریح

 خانم فانی

 یکشنبه

 اصول و فنون مامایی

 خانم یعقوبی

 اصول و فنون مامایی

 خانم یعقوبی

 اصول و فنون مامایی

 خانم نجفی

 فیزیولوژی

 خانم دکتر مقیمیان

 1بهداشت جامعه 

 آقای دکتر مطلبی

 دوشنبه

 1تربیت بدنی 

 خانم یوسف زاده

 2اندیشه  

 حاج آقای خاکشور

 اطالع رسانیسیستم های  

 آقای دکتر شجاعی

 سه شنبه

 2آز بافت شناسی گ

 خانم فانی

 1آز بافت شناسی گ

 خانم فانی

سلول شناسی و بافت 

 شناسی

 خانم فانی

 بیوشیمی

 آقای دکتر مومنی

 چهارشنبه 

 دانش خانواده و جمعیت   

 اقای مهندس باقری

 پنجشنبه 



 1399-1400ترم :اول           نیمسال اول   پزشکی برنامه کالسی دانشجویان رشته :  

 

 

 روز ساعت     10-8 12-10 16-14 18-16 20-18

 ادبیات فارسی

 آقای دکتر  گلباف

 ادبیات فارسی

 آقای دکتر  گلباف

 برادران 1اندیشه 

 حاج

 آقای زمانی

 مقدمات علوم تشریح

 آقای برازوان

 مقدمات علوم تشریح

 آقای برازوان

 شنبه

عمومی مولکول بیوشیمی  

 سلول

 آقای  دکتر مومنی

 زبان عمومی

 آقای دکتر رستمیان

دانش خانواده و جمعیت 

 خواهران

 خانم دکتر گوهری

 اصول خدمات سالمت

خانم دکتر ضیایی ،دکتر 

 خواجوی

 یکشنبه

بیوشیمی عمومی مولکول 

 سلول

 آقای دکتر ابطحی

 3آز بیوشیمی گ

 آقای دکتر مومنی

 دکتر خراسانی

 

 علوم تشریح عملیمقدمات 

 خانم فانی

 3آز بیوشیمی گ

 آقای دکتر مومنی

 دکتر خراسانی

 

 مقدمات علوم تشریح عملی

 خانم فانی

 2آز بیوشیمی گ

 آقای دکتر مومنی

 دکتر خراسانی

 

 مقدمات علوم تشریح عملی

 خانم فانی

 1آز بیوشیمی گ

 آقای دکتر مومنی

 دکتر خراسانی

 

 مقدمات علوم تشریح عملی

 خانم فانی

 دوشنبه

دانش خانواده و جمعیت   

 برادران

 مهندس باقری

 فیزیک پزشکی

 خانم دکتر محمدی

 دکتر کشتکار

 فیزیک پزشکی

 خانم دکتر محمدی

 دکتر کشتکار

 سه شنبه

 1اندیشه  

 خواهران

 آقای دکتر حیدر زاده

 زبان عمومی 

 آقای

 دکتر رستمیان

 فیزیولوژی سلول

 خانم دکتر مقیمیان

 چهارشنبه

 پنجشنبه     
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