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رشته علوم   (دانشکده پیراپزشکی:مکان )2انگل شناسی 

942ازمایشگاهی وردی  

رشته علوم   (دانشکده پیراپزشکی: مکان1بیوشیمی عملی 

952ازمایشگاهی وردی  

علوم    (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس  )شیمی عملی 

962آزمایشگاهی ورودی  

  (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس  )شیمی عملی 

962علوم  آزمایشگاهی ورودی  

دانشکده پیراپزشکی علوم :محل کالس  )شیمی نظری 

962آزمایشگاهی  ورودی 

دانشکده : محل کالس )اصول مهارت های پرستاری نظری

962پرستاری ورودی  (پرستاری

دانشکده : محل کالس )مقدمات علوم آزمایشگاهی 

962علوم آزمایشگاهی ورودی  (پیراپزشکی

رشته (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس)خون شناسی عملی 

942علوم ازمایشگاهی وردی  

علوم  (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس )فیزیک پزشکی 

962ازمایشگاهی وردی  

دانشکده :آزمایشگاه فیزیک محل کالس 

962علوم  آزمایشگاهی ورودی    (پیراپزشکی

دانشکده : محل کالس ).اصول مهارت های پرستاری نظری

962پرستاری ورودی  (پرستاری

خیابان حجت دوست  طبقه اول : محل کالس)فیزیولوژی نظری

 ، علوم آزمایشگاهی ورودی 962پرستاری ورودی  (Aواحد 

952

(آزمایشگاه پردیس بین الملل )آزمایشگاه فیزیولوژی(آزمایشگاه پردیس بین الملل )آزمایشگاه فیزیولوژی
خیابان حجت دوست  طبقه اول : محل کالس)روانشناسی  

962علوم آزمایشگاهی و پرستاری ورودی  (Aواحد 

دانشکده :آزمایشگاه فیزیک محل کالس 

962علوم  آزمایشگاهی ورودی    (پیراپزشکی

دانشکده :محل کالس)هورمون شناسی عملی 

942رشته علوم ازمایشگاهی وردی  (پیراپزشکی

زبان پیش دانشگاهی طبقه خیابان حجت دوست  طبقه اول 

962علوم آزمایشگاهی و پرستاری ورودی  (Aواحد 

 (Bزبان عمومی طبقه خیابان حجت دوست  طبقه دوم  واحد 

962علوم آزمایشگاهی و پرستاری ورودی 

رشته   (دانشکده پیراپزشکی:میکروب شناسی نظری مکان

952علوم ازمایشگاهی وردی  

رشته علوم (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس) 1خون شناسی 

94ازمایشگاهی وردی  

خیابان حجت دوست  طبقه اول : محل کالس)بیوشیمی نظری  

962پرستاری ورودی   (Aواحد 

محل )Aمیکروب شناسی  نظری طبقه اول واحد 

  (Aخیابان حجت دوست  طبقه اول واحد : کالس

962پرستاری ورودی 

 (آزمایشگاه پردیس بین الملل )میکروب شناسی عملی 

. اسفند2چهارشنبه :  شروع کالس962پرستاری ورودی 

 (Aطبقه اول واحد . خیابان حجت دوست )تاریخ اسالم  

942علوم آزمایشگاهی واحد 

طبقه همکف واحد . خیابان حجت دوست )اندیشه اسالمی 

A)  962، پرستاری 962علوم آزمایشگاهی ورودی.

 (Bطبقه دوم  واحد . ادبیات فارسی  خیابان حجت دوست

.952 پرستاری 952علوم آزمایشگاهی ورودی 

شنبه   

یکشنبه 

96 -97محل کالس های نیمسال دوم سال تحصیلی  

رشته   (دانشکده پیراپزشکی:میکروب شناسی عملی مکان

952علوم ازمایشگاهی وردی  

رشته   (دانشکده پیراپزشکی:مکان ) عملی2انگل شناسی 

942علوم ازمایشگاهی وردی  

رشته   (دانشکده پیراپزشکی:مکان ) عملی2انگل شناسی 

942علوم ازمایشگاهی وردی  

رشته   (دانشکده پیراپزشکی: مکان1بیوشیمی عملی 

952علوم ازمایشگاهی وردی  

رشته   (دانشکده پیراپزشکی:مکان )8-11آسیب شناسی  

942 و 952علوم ازمایشگاهی وردی 

 (Aطبقه اول واحد . خیابان حجت دوست )انقالب اسالمی 

. 952، پرستاری 962 و 952علوم آزمایشگاهی ورودی 

 بهمن28:شروع کالس 

 (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس )هورمون شناسی نظری 

942علوم ازمایشگاهی وردی  

دانشکده :محل کالس)خون شناسی عملی 

942رشته علوم ازمایشگاهی وردی  (پیراپزشکی

رشته علوم  (دانشکده پیراپزشکی:محل   )فارماکولوژی 

942ازمایشگاهی وردی  

مرکز طبی :محل کالس  )اصول فنی تجهیزات آزمایشگاهی 

942علوم آزمایشگاهی ورودی  (کودکان

علوم    (دانشکده پیراپزشکی:محل کالس  )فیزیک  

962آزمایشگاهی ورودی  

  (دانشکده پیراپزشکی:میکروب شناسی عملی مکان

952رشته علوم ازمایشگاهی وردی  
سه شنبه 

چهارشنبه

دوشنبه 

دانشکده :محل کالس)هورمون شناسی عملی 

942رشته علوم ازمایشگاهی وردی  (پیراپزشکی

دانشکده :محل کالس) 11-8  1بیوشیمی پزشکی

94رشته علوم ازمایشگاهی وردی  (پیراپزشکی

  (دانشکده پیراپزشکی:میکروب شناسی عملی مکان

952رشته علوم ازمایشگاهی وردی  

رشته   (دانشکده پیراپزشکی:میکروب شناسی عملی مکان

952علوم ازمایشگاهی وردی  


