
17-1515-1213-1010-8روز هفتهتاریخهفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسییکشنبه95/11/3

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکدوشنبه95/11/4

عمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانسه شنبه95/11/5

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظریچهار شنبه95/11/6

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاهمقدمات آزمایشگاهپنج شنبه95/11/7

آناتومی عملیآناتومی عملی نظری آناتومینظری آناتومیجمعه95/11/8

آناتومی عملیآناتومی عملی نظری آناتومینظری آناتومیشنبه95/11/9

هفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسی

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیک

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظری

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاهمقدمات آزمایشگاه

هفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسی

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیک عملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیک

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظری

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاهمقدمات آزمایشگاه

17-1515-1213-1010-8روزهای هفتهتاریخهفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسییک شنبه1395/12/1

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکدو شنبه1395/12/2

عمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانسه شنبه1395/12/3

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظریچهار شنبه1395/12/4

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاهمقدمات آزمایشگاهپنج شنبه1395/12/5

آناتومی عملیآناتومی عملی نظری آناتومینظری آناتومیجمعه1395/12/6

آناتومی عملیآناتومی عملی نظری آناتومینظری آناتومیشنبه1395/12/7

عمومی زبانعمومی زبانعمومی زبانعمومی زبانیکشنبه1395/12/8

هفته

                                                           1اندیشه اسالمی                                                                                                                         روانشناسیروانشناسی

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیک

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظری

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاه

17-1515-1213-1010-8روزهای هفته تاریخهفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسییک شنبه1396/1/20
نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی فیزیکعملی فیزیکدو شنبه1396/1/21

                عمومی زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانسه شنبه1396/1/22

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظریچهار شنبه1396/1/23

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاهمقدمات آزمایشگاهپنج شنبه1396/1/24

آناتومی عملیآناتومی عملی نظری آناتومینظری آناتومیجمعه1396/1/25

آناتومی عملیآناتومی عملی نظری آناتومینظری آناتومیشنبه1396/1/26

اسفند ماه

5

فروردین ماه

6

آموزش مجازی

1

4

(952ورودی )95-96برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 

بهمن ماه

2
آموزش مجازی

آموزش مجازی
3



17-1515-1213-1010-8روزهای هفته تاریخهفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسییکشنبه1396/2/17

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکدوشنبه1396/2/18

عمومی زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانسه شنبه1396/2/19

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظریچهارشنبه1396/2/20

اخالق اسالمیاخالق اسالمیمقدمات آزمایشگاهمقدمات آزمایشگاهپنج شنبه1396/2/21

آناتومی عملیآناتومی عملینظری آناتومینظری آناتومیجمعه1396/2/22

هفته

1اندیشه اسالمیروانشناسی

عملی عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیک

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظری

17-1515-1213-1010-8روزهای هفته تاریخهفته

1اندیشه اسالمی 1اندیشه اسالمی روانشناسیروانشناسییکشنبه1396/3/7

نظری عمومی فیزیکنظری عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکعملی عمومی فیزیکدوشنبه1396/3/8

عمومی زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانعمومی زبان-پیش زبانسه شنبه1396/3/9

شیمی عمومی عملیشیمی عمومی عملیشیمی عمومی نظریشیمی عمومی نظریچهارشنبه1396/3/10

اخالق اسالمیاخالق اسالمیپنج شنبه1396/3/11

آناتومی عملیآناتومی عملینظری آناتومینظری آناتومیجمعه1396/3/12

آناتومی عملینظری آناتومیشنبه1396/3/13

8

9

اخالق اسالمی

7

اردیبهشت ماه

خرداد ماه

آموزش مجازی


