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

 دوم ترم:                 کارشناسی پیوسته هوشبریرشته:  

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

     (2آناتومی ) 2/5/400 شنبه

      3/5/400 یکشنبه

    (2فیزیولوژی)  4/5/400 دوشنبه

      5/5/400 سه شنبه

     اصول پایه داروشناسی 6/5/400 چهارشنبه

   تجهیزات بیهوشی   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

     (1بیهوشی ) 16/5/400 شنبه

      17/5/400 یکشنبه

   ایمنولوژی   18/5/400 دوشنبه



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

 چهارم ترم:        کارشناسی پیوسته هوشبری     رشته:  

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

     (3بیهوشی ) 8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

   (2بیماری های داخلی جراحی )   10/3/400 دوشنبه

      11/3/400 سه شنبه

     خون شناسی وبانک خون 12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

      17/3/400 دوشنبه

     تفسیر موضوعی قرآن 18/3/400 سه شنبه

    سیستم های اطالع رسانی پزشکی  19/3/400 شنبهچهار 

      20/3/400 پنج شنبه

  داروشناسی اختصاصی    22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

     بهداشت روان 24/3/400 دوشنبه



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

 ششم ترم:        هوشبریکارشناسی پیوسته رشته:       

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

     دانش خانواده 8/3/400 شنبه

     مدیریت در بیهوشی 9/3/400 یکشنبه

  (2فوریت های پزشکی )    10/3/400 دوشنبه

  فرهنگ و تمدن اسالم و ایران،تاریخ     11/3/400 سه شنبه

    مراقبت های پس از بیهوشی  12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

 معرفی بیمار     17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

    اصول مراقبت های ویژه  19/3/400 چهار شنبه

      20/3/400 پنج شنبه

  مدیریت درد    22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

      24/3/400 دوشنبه

 



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

 ششم ترم: )بین الملل(       کارشناسی پیوسته هوشبریرشته:       

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

      8/3/400 شنبه

     مدیریت در بیهوشی 9/3/400 یکشنبه

  (2فوریت های پزشکی )    10/3/400 دوشنبه

      11/3/400 سه شنبه

    مراقبت های پس از بیهوشی  12/3/400 چهارشنبه

      13/3/400 پنجشنیه

 معرفی بیمار     17/3/400 دوشنبه

      18/3/400 سه شنبه

    اصول مراقبت های ویژه  19/3/400 چهار شنبه

      20/3/400 پنج شنبه

  مدیریت درد    22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

     اورزانس های بیهوشی  24/3/400 دوشنبه

 



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

 اول ترم:                        هوشبریکارشناسی نا پیوسته رشته:  

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

     دانش خانواده 8/3/400 شنبه

      9/3/400 یکشنبه

     (2اندیشه اسالمی ) 10/3/400 دوشنبه

   روش تحقیق   11/3/400 سه شنبه

      12/3/400 چهارشنبه

   زبان تخصصی   13/3/400 پنجشنیه

    آناتومی  17/3/400 دوشنبه

 فوریت های پزشکی     18/3/400 سه شنبه

      19/3/400 چهار شنبه

  فیزیولوژی    20/3/400 پنج شنبه

     آمار زیستی 22/3/400 شنبه

      23/3/400 یکشنبه

 تکنیک های بیهوشی و اداره درد     24/3/400 دوشنبه

 


