
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1401برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 

 استاد  ساعت   درس  ردیف 

 داروسازی

 آقای دکتر امیری زاده  8-10شنبه  1دارو درمان بیماریها  1

 آقای دکتر امیری زاده  10-12شنبه  2دارو درمان بیماریها  2

 آقای دکتر امیری زاده  14-16شنبه  3دارو درمان بیماریها  3

 آقای دکتر امیری زاده  16-18شنبه  4دارو درمان بیماریها  4

 خانم دکتر قربانزاده  8-12شنبه    1فیزیولوژی  5

 نظری  آقای دکتر 

 آقای دکتر مطلب قاسمیان   8-10شنبه یک 1شیمی دارویی  6

 آقای دکتر مطلب قاسمیان   10-12شنبه یک 2شیمی دارویی  7

 آقای دکتر مطلب قاسمیان 14-16یکشنبه 3شیمی دارویی  8

 خانم دکتر زمانی  10-12دوشنبه  شیمی عمومی   9

 خانم دکتر زمانی  8-10دوشنبه  1شیمی آلی  10

 خانم دکتر زمانی  14-16دوشنبه  2شیمی آلی  11

 طاهری آقای دکتر  8-10دوشنبه  میکروب شناسی نظری  12

 خانم دکتر قربانزاده  14-18شنبه  2فیزیولوژی  13

 دکتر عبدالهی   8-10دوشنبه  کنترل میکروبی   14

 آقای دکتر مطلب قاسمیان   8-10سه شنبه  1آنالیز دستگاهی   15

 آقای دکتر مطلب قاسمیان   10-12سه شنبه  2آنالیز دستگاهی   16

 دکتر جواد قاسمیانآقای   8- 10چهارشنبه  2فارماکوگنوزی  17

 10-12شنبه  1داروشناسی  18

 10-12دوشنبه 

 آقای دکتر احمد آدینه  

 دکتر عبدالهی خانم  10-12سه شنبه  کنترل فیزیک و شیمیایی   19

 آقای دکتر یوسفی راد  10-12دوشنبه  مکملهای دارویی  20

 آقای دکترسامان غالمی  8-10سه شنبه  بیوشیمی پایه  21

 آقای دکتر احمد آدینه  8- 10شنبه داروسازی اخالق در  22

 دکتر جواد قاسمیان   10-12دوشنبه  زبان تخصصی   23

 دندانپزشکی 



 دکتر رجب زاده آقای   8-12شنبه دو 2علوم تشریح  1

 آقای دکتر رجب زاده  14-18شنبه  3علوم تشریح  2

 گروه معارف 

 محسن اصالنی  مجازی    1اندیشه اسالمی   1

 محسن اصالنی  مجازی  2اندیشه اسالمی   2

 فریدون جودکی  مجازی  انقالب اسالمی   3

 علی سام مجازی  فرهنگ و تمدن 4

 رقیه هراتی  مجازی  تفسیر موضوعی قرآن  5

 حسینعلی همتی  مجازی  آیین زندگی   6

 حسینعلی همتی  مجازی  دانش  خانواده   7

 علی سام مجازی  تاریخ امامت   8

 دروس پزشکی 
 دکتر هرمزی  8-12شنبه  بیوشیمی مولکول تئوری  1

 8-10شنبه  آناتومی)مقدمات اسکلتی(  2

 8-10سه شنبه 

 آقای دکتر رجب زاده 

 آقای دکتر رجب زاده  10-13شنبه  بافت اختصاصی 3

 14-16شنبه  )قلب و تنفس(   1تنه  4

 10-12سه شنبه 

 آقای دکتر رجب زاده 

 آقای دکتر رجب زاده  16-18شنبه  )ادرار تناسلی(   2تنه  5

 8-10یکشنه  بیوشیمی دیسیپلین تئوری  6

 8- 10دوشنبه 

 خانم دکتر هرمزی 

 10-12یکشنبه  بیوشیمی دیسیپلین عملی  7

 10-12دوشنبه 

 خانم دکتر هرمزی 

 قربانزاده خانم دکتر  10- 12سه شنبه    فیزیولوژی قلب  8

 پژوهی آإقای دکتر  8-10یکشنبه  فیزیولوژی تنفس  9

 خانم دکتر قربانزاده  8-10سه شنبه  فیزیولوژی گوارش  10

 16-18سه شنبه  فیزیولوژی گردش خون  11

 14- 16چهارشنبه 

 خانم دکتر قربانزاده 

 آقای دکتر رجب زاده  10-12یکشنبه  )گوارش(   3تنه  12



 14-16یکشنبه  تشریح سر و گردن و حواس ویژه 13

 14- 16سه شنبه 

 زاده آقای دکتر رجب 

 دکتر قربانزاده خانم  10- 13چهارشنبه  فیزیولوژی غدد و تولید مثل  14

 دکتر هرمزی خانم  14-16دوشنبه  بیوشیمی هورمون ها   15

 دکتر هرمزی خانم  16-18دوشنبه  بیوشیمی کلیه  16

 دکتر شیرزاد فالحی  10-12دوشنبه  تئوری  2انگل شناسی  17

 دکتر شیرزاد فالحی  10-12سه شنبه  تئوری  1انگل شناسی  18

 دکتر طاهری کالنی آقای   8-10سه شنبه  کلیات باکتری شناسی پایه  19

 دکتر شیخیان آقای   8-10یکشنبه  ایمنی شناسی پزشکی 20

 دکتر طاهری کالنی آقای   10-12سه شنبه  باکتری شناسی اختصاصی تئوری 21

 زاده دکتر صیاد خانی  10- 12چهارشنبه  ویروس شناسی  22

 یزدانبخش غالمی  10-13شنبه  1زبان تخصصی  23

 یزدانبخش غالمی  10-13سه شنبه  2زبان تخصصی  24

 دکتر کائدی  8-10سه شنبه  حشره شناسی   25

 آقای دکترابراهیم زاده  8-12چهارشنبه آمار پزشکی  26

 آقای دکترمهرداد غالمی   10-12سه شنبه  فیزیک پزشکی  27

 دکتر شیرزاد فالحی  14-18سه شنبه  عملی 1انگل شناسی 28

 دکتر شیرزاد فالحی  10- 12دو شنبه   تئوری  2انگل شناسی  29

  8با هماهنگی استاداز فیزیوپات قلب  30

 )صبح( مرداد

 دکتر مرادی فر 

از با هماهنگی استاد فیزیوپات ریه  31

 )عصر( مرداد  هشت

 پریسا خلیلی دکتر 

 دکتر یوسفی یگانه  با هماهنگی استاد کارآموزی اورولوژی  32

  با هماهنگی استاد کارآموزی چشم  33

 خانم دکتر قربانزاده  16-18چهارشنبه فیزیولوژی سلول  34

 آقای دکتر طاهری کالنی  14- 16سه شنبه  پزشکی عملی باکتری شناسی 35

 دروس عمومی 

 دکتر پیمان امان اللهی  مجازی  زبان عمومی  1

 خانم مصباحی  مجازی  خواهران  1تربیت بدنی  2

 خانم مصباحی  مجازی  خواهران  2تربیت بدنی  3

 آقای کوهگرد  مجازی  برادران  1تربیت بدنی  4



 آقای کوهگرد  مجازی  برادران  2تربیت بدنی  5

 خانم دکتر ساکی  مجازی  طب سنتی  6

 یاراحمدیخانم  مجازی  دفاع مقدس  7

 دکتر کالنتر خانم  مجازی  فارسی 8

 


