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

 دوم ترم:                 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهیرشته:  

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

    بیوشیمی عمومی  2/5/400 شنبه

      3/5/400 یکشنبه

  فیزیک حیاتی    4/5/400 دوشنبه

      5/5/400 سه شنبه

   فیزیولوژی   6/5/400 چهارشنبه

    میکروب شناسی عمومی  9/5/400 شنبه

      10/5/400 یکشنبه

  آیین زندگی    11/5/400 دوشنبه

      12/5/400 سه شنبه

   بافت شناسی نظری   13/5/400 چهار شنبه

      14/5/400 پنج شنبه

     آمارحیاتی 16/5/400 شنبه

      17/5/400 یکشنبه

  بهداشت عمومی واپیدمیولوژی    18/5/400 دوشنبه



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

 چهارم ترم:         کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی     رشته:  

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

    (1خون شناسی )  8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

      10/3/400 دوشنبه

   اصول ایمنی وحفاظت در آزمایشگاه ها   11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

   آسیب شناسی عمومی   13/3/400 پنجشنیه

     قارچ شناسی 17/3/400 دوشنبه

     تفسیر موضوعی قرآن 18/3/400 شنبهسه 

      19/3/400 چهار شنبه

   متون وترمینولوژی پزشکی   20/3/400 پنج شنبه

      22/3/400 شنبه

  (2انگل شناسی )    23/3/400 یکشنبه

      24/3/400 دوشنبه

 



 «پیراپزشکـیدانشکـده » -99-400برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم  سال تحصیلی 

 چهارم ترم:      )بین الملل(   کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهیرشته:       

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

    (1خون شناسی )  8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

   فیزیک کاربردی   10/3/400 دوشنبه

   وحفاظت در آزمایشگاه هااصول ایمنی    11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

   آسیب شناسی عمومی   13/3/400 پنجشنیه

     قارچ شناسی 17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

      19/3/400 چهار شنبه

   متون وترمینولوژی پزشکی   20/3/400 پنج شنبه

      22/3/400 شنبه

  (2انگل شناسی )    23/3/400 یکشنبه

      24/3/400 دوشنبه

 



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

 ششم ترم:         کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهیرشته:       

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

     دانش خانواده 8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

    ویروس شناسی پزشکی  10/3/400 دوشنبه

  تاریخ ،فرهنگ وتمدن اسالمی    11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

    سم شناسی  13/3/400 پنجشنیه

 ایمنوهماتولوژی     17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

   بیماری های داخلیآشنایی با    19/3/400 چهار شنبه

 کامپیوتر     20/3/400 پنج شنبه

    هورمون شناسی  22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

     روش کنترل کیفی در آزمایشگاه 24/3/400 دوشنبه

 



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

 ششم ترم:       )بین الملل(  پیوسته علوم آزمایشگاهیکارشناسی رشته:       

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

    آمار حیاتی  8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

    ویروس شناسی پزشکی  10/3/400 دوشنبه

   فیزیک حیاتی   11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

    سم شناسی  13/3/400 پنجشنیه

 ایمنوهماتولوژی     17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

   آشنایی با بیماری های داخلی   19/3/400 چهار شنبه

 کامپیوتر     20/3/400 پنج شنبه

    هورمون شناسی  22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

     آزمایشگاهروش کنترل کیفی در  24/3/400 دوشنبه

 



 

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

 اول ترم:         کارشناسی نا پیوسته علوم آزمایشگاهیرشته:       

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

    (2بیوشیمی پزشکی)  8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

     (2اندیشه اسالمی ) 10/3/400 دوشنبه

      11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

  اصول مدیریت وقوانین آزمایشگاه    13/3/400 پنجشنیه

    آمار حیاتی  17/3/400 دوشنبه

     تفسیر موضوعی قرآن 18/3/400 سه شنبه

      19/3/400 چهار شنبه

     فیزیک حیاتی 20/3/400 پنج شنبه

   ویروس شناسی پزشکی   22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

   زیست شناسی سلولی مولکولی   24/3/400 دوشنبه



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

 سوم ترم:         کارشناسی نا پیوسته علوم آزمایشگاهیرشته:       

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

     دانش خانواده 8/3/400 شنبه

    (2ایمنولوژی )  9/3/400 یکشنبه

   روش های کنترل کیفی در آزمایشگاه   10/3/400 دوشنبه

  تاریخ، فرهنگ وتمدن اسالمی    11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

   اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاه   13/3/400 پنجشنیه

   ژنتیک پزشکی   17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

   فارماکولوژی وسم شناسی   19/3/400 چهار شنبه

   بهداشت عمومی واپیدمیولوژ ی   20/3/400 پنج شنبه

     هورومون شناسی 22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

     (2انتقال خون) 24/3/400 دوشنبه



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

 اول ترم:         کارشناسی ارشد هماتولوژیرشته:       

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

   خون شناسی پایه   8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

   روش تحقیق   10/3/400 دوشنبه

      11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

   (1خون شناسی)   17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

      19/3/400 چهار شنبه

   اطالع رسانی پزشکی   20/3/400 پنج شنبه

      22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

   بیولوژی سلولی  و مولکولی پیشرفته   24/3/400 دوشنبه

 


