
 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 سوم ترم:            کارشناسی پیوسته اتاق عمل  رشته:  
 

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

   بافت شناسی 6/10/99 شنبه

 

 

      7/10/99 یکشنبه

    آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل  8/10/99 دوشنبه

      9/10/99 سه شنبه

      10/10/99 چهارشنبه

     داروشناسی 13/10/99 شنبه

      14/10/99 یکشنبه

    (2اندیشه اسالمی )  15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

   آسیب شناسی   17/10/99 چهارشنبه

 بهداشت در اتاق عمل     18/10/99 پنجشنبه

    (1آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن )  20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه
 

  

     الحات پزشکیطاص 22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه

 

    دانش خانواده

      24/10/99 چهارشنبه

 خون شناسی و انتقال خون     25/10/99 پنجشنبه



 
 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پنجم ترم:        کارشناسی پیوسته اتاق عمل رشته:     
 

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

   و مراقبت های آن تکنولوژی اتاق عمل چشم 6/10/99 شنبه

 

 

      7/10/99 یکشنبه

    اصول مراقبت در اتاق بهبودی  8/10/99 دوشنبه

      9/10/99 سه شنبه

      10/10/99 چهارشنبه

     تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقتبهای آن 13/10/99 شنبه

      14/10/99 یکشنبه

  ، فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آنENTتکنولوژی اتاق عمل     15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

  تاریخ امامت 17/10/99 چهارشنبه

 

  

      18/10/99 پنجشنبه

   زبان تخصصی   20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه

 

  

     مدیریت در اتاق عمل 22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه

 

    

    انقالب اسالمی  24/10/99 چهارشنبه

      25/10/99 پنجشنبه



 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 دوم ترم:     کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل            رشته:
 

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

   فوریتها 6/10/99 شنبه

 

 

      7/10/99 یکشنبه

    روش تحقیق در اتاق عمل  8/10/99 دوشنبه

      9/10/99 سه شنبه

      10/10/99 چهارشنبه

  تکنولوژی جراحی در جراحی های اعصاب و ارتوپدی    13/10/99 شنبه

      14/10/99 یکشنبه

   تناسلی(-های زنان و ارولوژی)ادراری تکنولوژی جراحی در جراحی   15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

  تاریخ امامت 17/10/99 چهارشنبه

 

  

      18/10/99 پنجشنبه

 تکنولوژی جراحی در جراحی های گوارش و غدد     20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه

 

  

     ایمنولوژی 22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه

 

    

    انقالب اسالمی  24/10/99 چهارشنبه

      25/10/99 پنجشنبه

 

      



 

     99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی    

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 سوم ترم:   اتاق عمل               ارشدکارشناسی رشته:  
 

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ ایـام هفــته

 (4آشنایی با روش جراحی اختصاصی )   13/10/99 شنبه

 

 

      14/10/99 یکشنبه

   اصول و فنون تدریس در اتاق عمل   15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

   (4آشنایی با روش جراحی اختصاصی )   17/10/99 چهارشنبه

      18/10/99 پنجشنبه

      20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه
 

  

      22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه

 

    

      24/10/99 چهارشنبه

      25/10/99 پنجشنبه

 


