
     99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 سوم ترم:  کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی         رشته: 
 

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

 (1بیوشیمی پزشکی )   13/10/99 شنبه

 

 

      14/10/99 یکشنبه

    (2اندیشه اسالمی )  15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

 روانشناسی  17/10/99 چهارشنبه
 

  

      18/10/99 پنجشنبه

      20/10/99 شنبه

  ایمنی شناسی پزشکی 21/10/99 یکشنبه
 

  

      22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه
 

   (1)انگل شناسی  

      24/10/99 چهارشنبه

    زبان عمومی  25/10/99 پنجشنبه

 



 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پنجم ترم:   کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی         رشته: 
 

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

    13/10/99 شنبه

 
 (2خون شناسی )

      14/10/99 یکشنبه

     فارماکولوژی 15/10/99 دوشنبه

     اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 16/10/99 سه شنبه

  تاریخ امامت 17/10/99 چهارشنبه
 

  

   ژنتیک پزشکی   18/10/99 پنجشنبه

  (2بیوشیمی پزشکی )    20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه
 

  

   باکتری شناسی   22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه
 

  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه  

    انقالب اسالمی  24/10/99 چهارشنبه

      25/10/99 پنجشنبه



 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پنجم ترم:           بین الملل رشته: کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی 
 

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

    13/10/99 شنبه

 
 (2خون شناسی )

      14/10/99 یکشنبه

     فارماکولوژی 15/10/99 دوشنبه

     اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 16/10/99 سه شنبه

   17/10/99 چهارشنبه
 

  

   ژنتیک پزشکی   18/10/99 پنجشنبه

  (2بیوشیمی پزشکی )    20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه
 

  

   باکتری شناسی   22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه
 

  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه  

      24/10/99 چهارشنبه

   ادبیات   25/10/99 پنجشنبه



 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 دوم ترم:              پیوسته علوم آزمایشگاهی         ناکارشناسی رشته: 
 

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

    13/10/99 شنبه

 
 (2خون شناسی )

      14/10/99 یکشنبه

  (2قارچ شناسی پزشکی )    15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

  تاریخ امامت 17/10/99 چهارشنبه
 

  

      18/10/99 پنجشنبه

   (2انگل شناسی و حشره شناسی )   20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه
 

  

   (2باکتری شناسی پزشکی )   22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه
 

    

    انقالب اسالمی  24/10/99 چهارشنبه

  (2متون انگلیسی پزشکی )    25/10/99 پنجشنبه

 



     99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 چهارم ترم:          پیوسته علوم آزمایشگاهی         ناکارشناسی رشته:  
 

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

  کامپیوتر    13/10/99 شنبه

      14/10/99 یکشنبه

      15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

   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

 

 



 

     99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 اول ترم:             ارشد هماتولوژیکارشناسی رشته:  
 

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

 خون شناسی پایه    13/10/99 شنبه

 

 

      14/10/99 یکشنبه

   اطالع رسانی پزشکی   15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

   روش تحقیق   17/10/99 چهارشنبه

      18/10/99 پنجشنبه

   پیشرفته سلولی و مولکولی بیولوژی    20/10/99 شنبه

   21/10/99 یکشنبه
 

  

      22/10/99 دوشنبه

 23/10/99 سه شنبه

 

    

   (1خون شناسی )   24/10/99 چهارشنبه

      25/10/99 پنجشنبه



 99-00برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 سوم ترم:           کارشناسی ارشد هماتولوژی             رشته: 
 

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

    13/10/99 شنبه

 
 در خون شناسی و بانک خون کنترل کیفی

      14/10/99 یکشنبه

      15/10/99 دوشنبه

      16/10/99 سه شنبه

   17/10/99 چهارشنبه
 

 (3هماتولوژی ) 

      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

 

 


