
 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول  ترم:                                 اتاق عمل کارشناسی پیوسته  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   (0فیزیولوژی ) 10/03/99 شنبه

 (0اندیشه اسالمی )   11/03/99 یکشنبه

 فناوری اطالعات در اتاق عمل    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  اصول و فنون عملکرد فردسیار و اسکراب  11/03/99 چهارشنبه

  (0تشریح )  19/03/99 شنبه

   اصول و فنون مهارت های بالینی 19/03/99 یکشنبه

  بیوشیمی  03/03/99 دوشنبه

  اخالق حرفه ای در اتاق عمل  0/00/99 سه شنبه

 مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل    1/00/99 چهارشنبه

  آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

 اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی   7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم   ترم:                                کارشناسی پیوسته اتاق عمل   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  داروشناسی   10/03/99 شنبه

  آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل  11/03/99 یکشنبه

  (1اندیشه اسالمی )  10/03/99 دوشنبه

  بافت شناسی   12/03/99 سه شنبه

  آسیب شناسی   11/03/99 چهارشنبه

  آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن  19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

 خون شناسی و انتقال خون   03/03/99 دوشنبه

  جمعیتدانش خانواده و   0/00/99 سه شنبه

 بیهوشی و مراقبت های آن   1/00/99 چهارشنبه

  اصطالحات پزشکی  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

  بهداشت در اتاق عمل  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 پنجم ترم:                                کارشناسی پیوسته اتاق عمل   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبتهای آن   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

 دوشنبه
، فک و صورت، ENTتکنولوژی اتاق عمل  10/03/99

 های آن دهان و دندان و مراقبت
  

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

   زبان تخصصی 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

  مدیریت در اتاق عمل   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

 مراقبت های آنتکنولوژی اتاق عمل چشم و    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

  بهبودیاصول مراقبت در اتاق   7/00/99 دوشنبه

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دوم ترم:                                اتاق عملکارشناسی ناپیوسته  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   10/03/99 شنبه
تکنولوژی جراحی در جراحی های اعصاب و 

 ارتوپدی

    11/03/99 یکشنبه

   تکنولوژی جراحی در جراحی های گوارش و غدد 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

 شنبه
19/03/99 

 
جراحی های زنان و تکنولوژی جراحی در 

 ارولوژی
 

    19/03/99 یکشنبه

 ایمنولوژی   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

  روش تحقیق در اتاق عمل  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

 فوریت ها   7/00/99 دوشنبه



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول ترم:                                کارشناسی ارشد اتاق عمل رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  (0آشنایی با روش جراحی اختصاصی )  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   حیاتی پشرفته آمار 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  پایش پیشرفته در سیستم های بدن  11/03/99 چهارشنبه

  روش تحقیق پیشرفته اختصاصی  19/03/99 شنبه

   سیستم های اطالع رسانی پزشکی  19/03/99 یکشنبه

  الپاراسکوپی(آشنایی با وسایل و ابزار پیشرفته اتاق عمل )با تأکید بر   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول  ترم:                               پزشکی هسته ایکارشناسی پیوسته  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیزیولوژی انسانی 10/03/99 شنبه

 (0اندیشه اسالمی )   11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  کلیات آناتومی  11/03/99 چهارشنبه

   آمار و ریاضی 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

 فیزیک عمومی    1/00/99 چهارشنبه

   روانشناسی  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   زبان عمومی 7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم   ترم:                             کارشناسی پیوسته پزشکی هسته ای   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  رادیوبیولوژی   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  (1اندیشه اسالمی )  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 تصویربرداری فراصوت و کاربرد آنها در پزشکی هسته ای   11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

   (0اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی ) 19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

   شناخت دستگاههای پزشکی هسته ای 1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

 یکشبه
6/00/99 

 
روش های اختصاصی پزشکی هسته ای 

(0) 
 

   ادبیات فارسی  7/00/99 دوشنبه

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 پنجم ترم:                                کارشناسی پیوسته پزشکی هسته ای   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 اصول و مبانی تصویربرداری مقطعی در پزشکی هسته ای   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

 دیجیتال تصاویر و ترکیب آنهامبانی پردازش    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

 داروسازی هسته ای   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

  (0اختصاصی پزشکی هسته ای ) روش های  6/00/99 یکشبه

  کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای  7/00/99 دوشنبه

 

  



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول  ترم:                                رادیولوژیکارشناسی پیوسته  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیزیولوژی 10/03/99 شنبه

 (0اسالمی )اندیشه    11/03/99 یکشنبه

 آشنایی با فناوری نوین اطالعات   10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 آناتومی   11/03/99 چهارشنبه

  فیزیک عمومی   19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

 ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

   ریاضیات عمومی  1/00/99 چهارشنبه

 زیست شناسی سلولی   1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   زبان عمومی  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم   ترم:                               کارشناسی پیوسته رادیولوژی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ هفــتهایـام 

  زبان تخصصی/اصطالحات پزشکی در رادیولوژی  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  (1اندیشه اسالمی )  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی   11/03/99 چهارشنبه

  فیزیک پرتوشناسی تشخیصی  19/03/99 شنبه

 بهداشت عمومی   19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

   (1روشهای پرتونگاری ) 1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

 (0آناتومی )   6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 پنجم ترم:                                کارشناسی پیوسته رادیولوژی   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  MRIاصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری   10/03/99 شنبه

  بیمارستانی و رفتار سازمانیمدیریت   11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

  آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا  12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

 تکنیک ها و جنبه های بالینی سی تی اسکن   19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

  مقدماتی دستگاههای رادیولوژیتعمیر و نگهداری   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

 (0ارزیابی تصاویر پزشکی )   1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

  کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی   7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دوم ترم:                                کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 دوزیمتری پرتوهای یونیزان   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

   تصویربرداری با امواج فراصوتی پزشکی  12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

 اسکن CTفیزیک و تکنیک و جنبه های بالینی    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

  روشهای پرتونگاری تخصصی   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران   1/00/99 چهارشنبه

 (0ارزیابی تصاویر پزشکی )   1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

 بیماری شناسی    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول ترم:                                ارشد رادیوبیولوژیکارشناسی  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   روش تحقیق 10/03/99 شنبه

   اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی 11/03/99 یکشنبه

 فیزیک اتمی و هسته ای    10/03/99 دوشنبه

 فیزیک پرتوها   12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

   آمار زیستی 19/03/99 شنبه

   ژنتیک 19/03/99 یکشنبه

 فیزیولوژی   03/03/99 دوشنبه

 آناتومی عمومی   0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

   بیولوژی سلولی مولکولی 1/00/99 شنبه

   سیستم های اطالع رسانی در پزشکی 6/00/99 یکشبه

  زبان تخصصی  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم ترم:                                کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  حفاظ سازی  10/03/99 شنبه

  (1رادیوبیولوژی )  11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 شنبه سه

    11/03/99 چهارشنبه

  دوزیمتری بیولوژیکی پرتوهای یونساز  19/03/99 شنبه

  اصول کاربرد منابع پرتوزا در پزشکی، صنایع و تحقیقات  19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

  شناسی پرتویی سلول های بنیادی  یینآ  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

  



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول  ترم:                                 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  فیزیک عمومی  10/03/99 شنبه

 (0اندیشه اسالمی )   11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  زیست شناسی سلولی مولکولی  11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

 آناتومی   19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

   شیمی عمومی  1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   ادبیات 7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم )بین الملل(  ترم:                                کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   (0بیوشیمی پزشکی ) 10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  مقدمات آزمایشگاه  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 روانشناسی    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

   ایمنی شناسی پزشکی 0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

  (0انگل شناسی )  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   زبان انکلیسی عمومی 7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم ترم:                                کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   (0بیوشیمی پزشکی ) 10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  (1اندیشه اسالمی )  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 روانشناسی    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

   ایمنی شناسی پزشکی  0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

  (0انگل شناسی )  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   زبان انگلیسی عمومی  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 پنجم  ترم:                                کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 (1خون شناسی )   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   فارماکولوژی 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

  (0پزشکی )بیوشیمی   19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

   ژنتیک پزشکی  03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

   باکتری شناسی پزشکی  1/00/99 شنبه

   اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه 6/00/99 یکشبه

 آزمایشگاهاصول مدیریت و قوانین    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دوم  ترم:                                پیوسته علوم آزمایشگاهیناکارشناسی  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 (1خون شناسی )   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   (1قارچ شناسی پزشکی ) 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

 (1انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی )   19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

   (1متون انگلیسی پزشکی ) 03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

   (1باکتری شناسی پزشکی ) 1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 چهارم  ترم:                                کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

    10/03/99 شنبه

   کامپیوتر 11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

  



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول  ترم:                               فناوری اطالعات سالمتکارشناسی پیوسته  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیزیولوژی 10/03/99 شنبه

 (0اندیشه اسالمی )   11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

   ریاضیات 12/03/99 سه شنبه

 اصول مدیریت   11/03/99 چهارشنبه

   آناتومی 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

   آشنایی با سیستم های عامل و برنامه های کاربردی 03/03/99 دوشنبه

  جمعیت و دانش خانواده  0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

   آمار حیاتی توصیفی 1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

  مبانی اپیدمیولوژی  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم   ترم:                             کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  داروشناسی   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  (1اندیشه اسالمی )  10/03/99 دوشنبه

  مدیریت اطالعات سالمت در بحران  12/03/99 سه شنبه

 (0بیماری شناسی اختصاصی )   11/03/99 چهارشنبه

   (1مدیریت اطالعات سالمت ) 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

  (0سیستم های رایج طبقه بندی بیماری ها و اقدامات پزشکی )  03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

 IT  (0)زبان اختصاصی    1/00/99 چهارشنبه

   برنامه نویسی کامپیوتر 1/00/99 شنبه

 (1اطالعات سالمت )فناوری    6/00/99 یکشبه

 اصول مدیریت فردی و محیط کار   7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 پنجم ترم:                                کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 (0بیماری شناسی اختصاصی )   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   روش تحقیق 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

   سیستم های طبقه بندی تخصصی و نامگذاری بین المللی 19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

 (0انفورماتیک سالمت )   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

   بیمه و نظام های بازپرداخت در نظام سالمت 1/00/99 چهارشنبه

   مبانی حسابداری و اقتصاد سالمت 1/00/99 شنبه

 HTM (0)زبان اختصاصی    6/00/99 یکشبه

 مدیریت فناوری در حوزه سالمت   7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 هفتم ترم:                                کارشناسی پیوسته فناوری اطالعات سالمت   رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دوم  ترم:                                کاردانی فوریت های پزشکی  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  (0فوریت های داخلی )  10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  داروشناسی  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  بالینی معایناتو نشانه شناسی   11/03/99 چهارشنبه

   (0ترومای ) 19/03/99 شنبه

 بهداشت عمومی    19/03/99 یکشنبه

   آیین زندگی 03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

   فوریتهای محیطی  1/00/99 چهارشنبه

  احیای قلبی ریوی پایه  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   زبان عمومی  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 چهارم  ترم:                                کاردانی فوریت های پزشکی  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   ادبیات  7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دوم  ترم:                                کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

  داروشناسی   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   احیای قلبی ریوی پیشرفته 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

 (1فوریت های داخلی پیشرفته )   11/03/99 چهارشنبه

   آمار و روش تحقیق 19/03/99 شنبه

 مراقبت در جابجایی و انتقال   19/03/99 یکشنبه

 اورژانس های محیطی   03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

  شناخت بیماری ها  1/00/99 شنبه

 بیماری های اطفال و نوزادان   6/00/99 یکشبه

 بیماری های زنان زایمان   7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 چهارم  ترم:                                کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

    10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایرانتاریخ    12/03/99 سه شنبه

    11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

  



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 اول  ترم:                                 هوشبریکارشناسی پیوسته  رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   (0فیزیولوژی ) 10/03/99 شنبه

 (0اسالمی ) اندیشه   11/03/99 یکشنبه

    10/03/99 دوشنبه

   (0آناتومی ) 12/03/99 سه شنبه

 اخالق حرفه ای   11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

   فیزیک پزشکی  19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

   مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل 0/00/99 سه شنبه

    1/00/99 چهارشنبه

  میکروب شناسی   1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   ادبیات 7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 سوم   ترم:                                کارشناسی پیوسته هوشبری رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   (0بیماری های داخلی جراحی ) 10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

  (1اندیشه اسالمی )  10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

  نشانه شناسی و معاینات بالینی  11/03/99 چهارشنبه

    19/03/99 شنبه

   (1بیهوشی ) 19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

   واژه شناسی پزشکی  0/00/99 شنبه سه

    1/00/99 چهارشنبه

  بیوشیمی بالینی  1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

    7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 پنجم ترم:                                کارشناسی پیوسته هوشبری رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

 (2بیهوشی )   10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

   روش تحقیق در علوم پزشکی 10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

 زبان تخصصی   19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

    03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

  آمار زیستی  6/00/99 یکشبه

 (0فوریت های پزشکی )   7/00/99 دوشنبه

 

 



 99-99سال تحصیلی  اول برنامه امتحـــانات نیمــسال

 «پیراپزشکـی دانشکـده»
 دوم ترم:                                کارشناسی ناپیوسته هوشبری رشته:

 

 03/00-03/01 03/03-03/01 03/9-03/03 تـاریـخ ایـام هفــته

   فیزیوپاتولوژی 10/03/99 شنبه

    11/03/99 یکشنبه

 روانشناسی    10/03/99 دوشنبه

    12/03/99 سه شنبه

   تاریخ امامت 11/03/99 چهارشنبه

   مراقبت های پس از بیهوشی  19/03/99 شنبه

    19/03/99 یکشنبه

   مدیریت در بیهوشی  03/03/99 دوشنبه

    0/00/99 سه شنبه

  انقالب اسالمی ایران  1/00/99 چهارشنبه

    1/00/99 شنبه

    6/00/99 یکشبه

   داروشناسی اختصاصی  7/00/99 دوشنبه

 

 



 


