
 «دانشکـده پیراپزشکـی»-99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

 دوم ترم:                 اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته:  

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

   تشریح   2/5/400 شنبه

      3/5/400 یکشنبه

     فیزیولوژی 4/5/400 دوشنبه

      5/5/400 سه شنبه

   فیزیک پزشکی الکتریسیته و رباتیک و کاربردآن در اتاق عمل   6/5/400 چهارشنبه

 ادبیات     9/5/400 شنبه

      10/5/400 یکشنبه

  آیین زندگی    11/5/400 دوشنبه

      12/5/400 سه شنبه

  زبان عمومی    13/5/400 چهار شنبه

      14/5/400 پنج شنبه

    روانشناسی عمومی  16/5/400 شنبه

      17/5/400 یکشنبه

   باکتریولوژی و انگل شناسی   18/5/400 دوشنبه



 «دانشکـده پیراپزشکـی» -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

 چهارم ترم:         اتاق عمل        کارشناسی پیوسته      رشته:  

 18-16 16-14 14-12 12-10 10-8 تـاریـخ هفــتهایـام 

   تکنولوژی اتاق عمل، گوارش وغدد ومراقبت های آن   8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

    روش تحقیق در اتاق عمل  10/3/400 دوشنبه

      11/3/400 سه شنبه

   آمار حیاتی   12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

     (2آشنایی با بیماری های داخلی ومراقبت های آن) 17/3/400 دوشنبه

     تفسیر موضوعی قرآن 18/3/400 سه شنبه

 تغذیه در جراحی     19/3/400 چهار شنبه

      20/3/400 پنج شنبه

   تناسلی( و مراقبت های آن –تکنولوژی اتاق عمل زنان واورولوژی  )ادراری    22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

      24/3/400 دوشنبه

      25/3/400 سه شنبه

   روش احیای قلبی ریوی واصول مراقبت های ویژه   26/3/400 شنبهچهار



 ششم ترم:         اتاق عملکارشناسی پیوسته  رشته:       -«دانشکـده پیراپزشکـی» -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

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

 تکنولوژی اتاق عمل اعصاب ومراقبت های آن     8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

 دوشنبه
10/3/400 

 
تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی 

 ومراقبت های آن
   

 سه شنبه
11/3/400 

   
تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ایران
 

   ایمنولوژی   12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

 دوشنبه
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پالستیک، پوست و  17/3/400

 سوختگی ومراقبت های آن
    

      18/3/400 سه شنبه

 چهار شنبه
19/3/400 

  
 ووژی اتاق عمل در اورژانس، تروما تکنول

 ومراقبت های آنبحرانها و حوادث غیر مترقبه 
  

      20/3/400 پنج شنبه

     تکنولوژی اتاق عمل اطفال ونوزادان ومراقبت های آن 22/3/400 شنبه

   فوریت های پزشکی   23/3/400 شنبهیک

   بهداشت روان در اتاق عمل   24/3/400 شنبهدو



 سوم ترم:          اتاق عملکارشناسی نا پیوسته رشته:  -«پیراپزشکـیدانشکـده » -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

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

     دانش خانواده 8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

     ، فک وصورت وچشم ENTتکنولوژی جراحی در جراحی های  10/3/400 دوشنبه

  تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم و ایران    11/3/400 سه شنبه

  تکنولوژی جراحی در جراحی های اطفال    12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

 دوشنبه
17/3/400 

   
تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب وعروق 

 وتنفس
 

      18/3/400 سه شنبه

     بهبودیاصول پیشرفته مراقبت در اتاق   19/3/400 چهار شنبه

      20/3/400 پنج شنبه

     زبان تخصصی 22/3/400 شنبه

   تکنولوژی جراحی در جراحی های پوست، سوختگی وپیوند   23/3/400 یکشنبه

 بهداشت روان در اتاق عمل     24/3/400 دوشنبه

 


