
 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 اولترم 
تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت

 جمع کارآموزی عملی نظری

  فیزیک پزشکی 34  - 34 2 فیزیک عمومی 121122 1

 121122همزمان با  فیزیک پزشکی 34  34 - 1 آزمایشگاه فیریک عمومی 121123 2

  علوم پایه 34  - 34 2 شیمی عمومی 121124 3

 121124همزماه با علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه شیمی عمومی 121125 4

  علوم پایه 68  34 34 3 زیست شناسی سلولی و ملکولی 121128 5

  علوم پایه 34  - 34 2 آناتومی نظری 121129 6

 121129همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آناتومی عملی 121130 7

  بهداشت عمومی 34  - 34 2 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی 121136 8

  علوم پایه 34  34 - 1 1تربیت بدنی  121118 9

  علوم پایه 34  - 34 2 زبان تقویتی 121184 10

  معارف 34 - - 34 2 خانواده و جمعیت دانش  121120 11

       واحد 19 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

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

 جمع کارآموزی عملی نظری

 121124 علوم پایه 51  - 51 3 بیوشیمی عمومی 121126 1

 121126همزمان با علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه بیوشیمی عمومی 121127 2

 121128 علوم پایه 34  - 34 2 میکروب شناشی عمومی 121142 3

آزمایشگاه میکروب شناسی  121143 4

 عمومی

 121142همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1

 121129 علوم پایه 17  - 17 1 بافت شناسی نظری 121134 5

 121134همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه بافت شناسی 121135 6

 121128 علوم پایه 34  - 34 2 فیزیولوژی نظری 121131 7

 121131همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه  فیزیولوژی  121132 8

  علوم پایه 51  - 51 3 زبان انگلیسی عمومی 121117 9

 121118 علوم پایه 34  34 - 1 2تربیت بدنی  121119 10

  یهعلوم پا 34  - 34 2 کامپیوتر 121138 11

  معارف 34  - 34 2 1اندیشه اسالمی  121100 12

       واحد 20 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

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

 جمع کارآموزی عملی نظری

 121126 علوم پایه 51  - 51 3 1بیوشیمی پزشکی  121140 1

 121140همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 1آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی  121141 2

 121131 علوم پایه 51  - 51 3 1خون  شناسی  121161 3

 121161همزمان با  علوم پایه 68  68 - 2 1آزمایشگاه خون شناسی  121162 4

 121128 علوم پایه 34  - 34 2 )کرمها(1انگل شناسی  121144 5

 121144همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 1آزمایشگاه انگل شناسی  121145 6

 121131 علوم پایه 51  - 51 3 ایمنی شناسی پزشکی 121146 7

 121146همزمان با  علوم پایه 68  68 - 2 آزمایشگاه ایمنی شناسی 121147 8

 121100 معارف 34  - 34 2 2اندیشه اسالمی  121101 9

  علوم پایه 17   17 1 ایاخالق حرفه 121192 10

       واحد 20 جمع                                                 

 

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مچهارترم 

 

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

 جمع کارآموزی عملی نظری

 121134 علوم پایه 34  - 34 2 اسی عمومیآسیب شن 121152 1

 121152همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 121153 2

 121142 علوم پایه 34  - 34 2 ویروس شناسی پزشکی 121148 3

 121148همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی 121149 4

  علوم پایه 51  - 51 3 دبیات فارسیا 121116 5

 121144 علوم پایه 34  - 34 2 )تک یاخته و حشره(2انگل شناسی  121150 6

 121150همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 2آزمایشگاه انگل شناسی  121151 7

 121161 علوم پایه 34  - 34 2 2خون شناسی  121170 8

 121170همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 2آزمایشگاه خون شناسی  121171 9

 121122 علوم پایه 34  - 34 2 فیزیک حیاتی 121133 10

 121128 علوم پایه 17  - 17 1 ژنتیک پزشکی 121177 11

  معارف 34  - 34 2 تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم و ایران 121181 12

  مرکز تحقیقات -  - - 0 روش تحقیق 121180 13

       دواح 20 جمع



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مپنجترم 
تعداد  نام درس کد درس ردیف

 واحد

 پیشنیاز گروه ارائه دهنده ساعت

 جمع کارآموزی عملی نظری

 121142 علوم پایه 51  - 51 3 باکتری شناسی پزشکی 121174 1

 121174همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی 121175 2

 121142 علوم پایه 34  - 34 2 قارچ شناسی پزشکی 121168 3

 121168همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی 121169 4

 121140 علوم پایه 34  - 34 2 2بیوشیمی پزشکی  121154 5

 121154همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 2آزمایشگاه بیوشمی پزشکی  121155 6

  علوم پایه 17  - 17 2 آمار حیاتی 121139 7

  معارف 34  - 34 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 121112 8

  معارف 34  - 34 2 تفسیر موضوعی قرآن 121114 9

 121146 علوم پایه 34  - 34 2 ایمونوهماتولوژی 121164 10

 121164همزمان با  علوم پایه 34  34 - 1 ونوهماتولوژیآزمایشگاه ایم 121165 11

 121154-121170 علوم پایه 17  - 17 1 سمینار 121178 12

       واحد20 جمع

 



 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

 مششترم 
ردی

 ف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

 گروه ارذائه دهنده ساعت

 

 پیشنیاز

 جمع کارآموزی عملی نظری

 121170-121140 علوم پایه 34  - 34 2 آشنایی با بیماریهای داخلی 121176 1

 121160 پرستاری 17  - 17 1 اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 121172 2

 121156 بهداشت حرفه ای 17  - 17 1 سم شناسی 121157 3

 121157ان با همزم بهداشت حرفه ای 34  34 - 1 آزمایشگاه سم شناسی 121158 4

روشهای کنترل کیفیت در  121173 5

 آزمایشگاههای بالینی

 121154 علوم پایه 17  - 17 1

 121154 علوم پایه 17  - 17 1 هورمون شناسی  121166 6

 121166همزمان با  علوم پایه 34 - 34 - 1 1آزمایشگاه هورمون شناسی  121167 7

  علوم پایه 34  - 34 2 انقالب اسالمی و ریشه های آن 121108 8

  علوم پایه 34  - 34 2 متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی 121159 9

اصول فنی ونگهداری تجهیزات  121163 10

 آزمایشگاهی

 121146 علوم پایه 17  - 17 1

  علوم پایه 34 - - 34 2 روان شناسی عمومی 121137 11

  معارف 34  - 34 2 آیئن زندگی)اخالق اسالمی( 121106 12

 121157همزمان با  بهداشت حرفه ای 17  - 17 1 اصول ایمنی وحفاظت در آزمایشگاه 121160 13

 121140-121131 علوم پایه 34  - 34 2 فارماکولوژی 121156 14

ایاخالق حرفه 121192 15   علوم پایه 17  - 17 1 

       واحد 21 جمع

 



 گاهیعلوم آزمایشکارشناسی  واحدیآرایش 

  مهفتترم 
 دروس پیشنیاز ساعت تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

 جمع کارآموزی عملی نظری

      10 در عرصهکارآموزی  121179 1

      واحد 10 جمع

 

 

 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  واحدیآرایش 

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

 جمع کارآموزی ملیع نظری

      6 کارآموزی در عرصه 121183 1

      واحد 6  جمع

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

 واحد 2ش تحقیق به ارزش واحد و بدون احتساب رو 3واحد با احتساب زبان تقویتی به ارزش  133آزمایشگاهی 

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

 واحد 31دروس پایه 

 واحد 61دروس اختصاصی 

 واحد 16نارآموزی در  رصه 

 واحد 135جمع واحدها 

 


