
 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 8/3/1400 مورخ:                                      شنبهروز:   

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ع بین الملل(6آمار حیاتی )

 .ن.ا.ع(3.ن.ر()3.پ.ر( )6.پ.پ.ه( )4دانش خانواده )خواهران()

 .پ.ه(6.ن.ع( )3.پ.ع( )6)خواهران()دانش خانواده 

 .ن.ه( 1دانش خانواده )مختلط()

 .ن.ف( 3) .پ.ه( 6.ن.ا.ع( )3.ن.ع( )3.پ.ع( )6.ن.ر( )3.پ.ر( )6.پ.پ.ه( )4دانش خانواده )برادران( )

 بین الملل( .پ.ه4.پ.ه( )4( )3بیهوشی )

 دکتر شهسواری

 )خواهران(دکتر شکربیگی

 آقای اسدی )خواهران(

 )مختلط( آقای اسدی

 )برادران( دکتر صادقی

 خانم خالدیان

10-8 

 (.ن.ف1فیزیولوژی )

 .ن.ف(3زبان تخصصی )

 .پ.ر(4آناتومی مقطعی )

 .پ.ع بین الملل(4.پ.ع( )4()1خون شناسی )

 .ن.ع (1()2بیوشیمی پزشکی )

 دکتر زینی وند

 دکتر اشتریان

 دکتر ژاله

 دکتر ملکی

 دکتر رحیمی–رضوانی دکتر -دکتر مظفری

12-10 

 .پ.ف.سHIM (4)زبان اختصاصی 

 .ن.ر(1فیزیک پرتو شناسی )

 .پ.ا.ع(4تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبت های آن)

 

 دکتر محمدی

 دکتر نجفی

 آقای فیضی-خانم قاسمی

14-12 

 .پ.ف(1آشنایی با سازمان های امدادی )

 .ف(3()2فوریت های داخلی )

 .پ.پ.ه(6()4)روش های اختصاصی  پزشکی هسته ای 

 

 آقای اکبری

 نادری پور-آقایان صبور

 دکتر نظری

16-14 

 .پ.ف.س(6کد گذاری مرگ ومیرها)

 .پ.ا.ع(6تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبت های آن)

 دکتر محمدی

 خانم ریزه وندی

 

18-16 

 
 
 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 9/3/1400مورخ:                  یکشنبه         روز: 

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ه(6مدیریت در بیهوشی)

 

 

 8-10 آقای فخری

 .پ.ف.س(2.پ.ف()1()خواهران()1اندیشه اسالمی )

 .پ.ف.س(2.پ.ف()1()برادران( )1اندیشه اسالمی )

 ()برادران( 1اندیشه اسالمی )

 .ن.ع(3( )2ایمونولوژی )

 

 )خواهران( دکتر شکربیگی

 )برادران( آقای اسدی

 دکتر کرمی )برادران(

 آقای پورمند

12-10 

 .پ.ر(4اخالق حرفه ای )
  

 

 

 12-14 آقای توحیدنیا

 .ن.ف(1آشنایی با روش های اعزام و سیستم های مخابراتی )
 

 

 

 14-16 آقای صادقی

 .ف(3جا به جایی و حمل بیماران )

 .پ.ر(6پزشکی )تصویر برداری با امواج فراصوتی در 

  
 

 

 

 آقای پور میرزا

 دکتر صالحی
18-16 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 10/3/1400 مورخ:         دوشنبه            روز: 

 ساعت نام استاد نام درس

 .ن.ه(1.ن.ع( )1.ن.ر()1.پ.ف.س()4()خواهران()2اندیشه اسالمی )

 .ن.ه(1.ن.ع( )1.ن.ف( )1.ن.ر( )1.پ.ف.س()4)برادران( )( 2اندیشه اسالمی )

 .ن.ا.ع(3، فک و صورت و چشم)ENTتکنولوژی جراحی در جراحی های 

 

 آقای ملکیان )خواهران(

 آقای اسدی )برادران(

 آقای نصرتی-خانم الرتی

10-8 

 .ف(3()2ترومای )

 .پ.ف.س(6آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سالمت )

 .ع(1.پ.4در اتاق عمل ) روش تحقیق

 .پ.ا.ع(6تکنولوژ ی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبت های آن )

 .پ.ع  بین الملل(6.پ.ع()6ویروس شناسی پزشکی )

 

 گودرزی -آقایان نادری پور 

 دکتر سلطانی

 دکتر مهدی مرادی نظر

 خانم ریزه وندی

 دکتر موقوفه ای

 

12-10 

 .پ.ع بین الملل(4فیزیک کاربردی )

 .ن.ع(3کنترل کیفی در آزمایشگاه) روش های

 .پ.ه  بین الملل(4.پ.ه()4()2بیماری های داخلی جراحی )

 (بین الملل  .پ.ع6فیزیک حیاتی )

 

 دکتر خدامرادی

 دکتر ملکی-دکتر رضوانی

 خانم خالدیان

 دکتر الماسی

 

 

14-12 

 .ن.ف(3فناوری اطالعات )

 .ن.ر(3تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویر برداری)

 .پ.ه  بین الملل(6.پ.ه()6()2فوریت های پزشکی )

 

 دکتر پایدار

 خانم امیری-دکتر رستم پور-دکتر الماسی-دکتر خدامرادی

 نادری پور -آقایان صبور 

 

16-14 

  

 
 

 

 

18-16 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 11/3/1400مورخ:                          سه شنبهروز:  

 ساعت نام استاد نام درس

  

 

10-8 

 10-12 دکتر صالحی .پ.ر(4اصول فیزیکی سی تی اسکن )

 .پ.ع  بین الملل(4.پ.ع ( )4اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه )

 .پ.ع بین الملل(6فیزیک حیاتی )

 روش تحقیق )ا.ن.ه(

 

 دکتر رضوانی

 دکتر الماسی

 دکتر صفری

14-12 

.پ.ا.ع( 6.ن.ع( )3.پ.ع( )6.ن.ر( )3.پ.ر( )6تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  )خواهران( )

   .پ.ف.س(  6.ن.ا.ع( )3)

 .ن.ع(3.پ.ع( )6.ن.ر( )3تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  )برادران( )

 .پ.ف.س(6.پ.ا.ع(  )6تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  )برادران( )

 .پ.ر(6.ن.ا.ع( )3.ف( )3تمدن اسالم و ایران  )برادران( ) تاریخ فرهنگ و

 .پ.ه( 6تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران  )مختلط(  )

 .پ.ف(1مهارتهای عملی در مراقبت های اورژانس )

 .ن.ف(1بهداشت عمومی )

 دکتر کهریزی )خواهران(

 آقای زرین فام )برادران(

 آقای دولتیاری)برادران(

 صبوری)برادران(آقای 

 آقای فاطمی نسب )مختلط(

 گودرزی -آقایان نادری پور 

 آقای فخری

 

16-14 

 .ن.ر(1آشنایی با فناوری نوین اطالعات )
  

 

 16-18 آقای پور اسد



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 12/3/1400  مورخ:       چهارشنبه       روز:   

 ساعت استادنام  نام درس

 .پ.ه. بین الملل(4.پ.ه( )4خون شناسی و بانک خون)

 

 8-10 دکتر صبا

 .ن.ف(3تاریخ امامت )

 .پ.پ.ه(4()2اصول ومبانی رادیولوژی تشخیصی )

 .پ.پ.ه(6( )5روش های اختصاصی پزشکی هسته ای )

 .پ.ه.بین الملل(6.پ.ه( )6مراقبت های  پس از بیهوشی )

 

 دکتر فاضلی

 دکتر صالحی

 دکتر جلیلی

 خانم خدادادی

 

12-10 

 .ع (1.پ.4آمار حیاتی )

 .پ.ا.ع(6ایمنولوژی )

 
 
 

 

 دکتر ساالری

 آقای پورمند
14-12 

 .ف(3فوریت های پزشکی در شرایط خاص )

 .ن.ا.ع(3تکنولوژی جراحی در جراحی های اطفال )
 
 
 

 

 گودرزی -آقایان پورمیرزا 

 آقای فخری
16-14 

  
 

 

 

 18-16 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 13/3/1400    مورخ:       پنجشنبه      روز:

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ف.س(4( )3بیماری شناسی )

 .پ.ف.سHIM(2()6)زبان اختصاصی 

 آقای صبور

 دکتر پایدار
10-8 

 (.پ.ر4دوزیمتری پرتوهای یونیزان)

 .ن.ر(1زبان تخصصی )

 .ن.ر(3( )2ارزیابی تصاویر پزشکی)

 .پ.ع بین الملل(6.پ.ع( )6سم شناسی )

 دکتر حق پرست

 دکتر صالحی

 دکتر محبی

 دکتر کیانی-دکتر حسین زاده

 

12-10 

 .ن.ف(1آناتومی )

 .پ.ع بین الملل(4.پ.ع( )4آسیب شناسی عمومی )

 .ن.ع(3اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه )

 .ن.ه(1تخصصی)زبان 

 

 دکتر زهرا رشیدی

 صیدی دکتر

 دکتر رضوانی

 آقای کاویان نژاد

14-12 

 .پ.ف(1میکروب شناسی )

 .پ.ر(6( )2ارزیابی تصاویر پزشکی)

 .ن.ع(1اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه )
 

  
 

 

 دکتر سهرابی

 دکتر محبی

 دکتر صفری-دکتر رضوانی

16-14 

  
 

 

 

 18-16 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 17/3/1400  مورخ:                                                  دوشنبه روز:

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ف(1) ادبیات فارسی

 .پ.ف.س(6پرونده الکترونیک سالمت )

 .ن.ر(1آناتومی مقطعی )

 .پ.ا.ع(4داخلی و مراقبت های آن )آشنایی با بیماری های 

 .ع(1.پ.6تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی، پالستیک و پوست و سوختگی و مراقبت های آن)

 ( بین الملل .پ.ع4.پ.ع ( )4قارچ شناسی )

 آقای مرادی

 دکتر پایدار

 دکتر ژاله

 خانم جاللوندی

 خانم فتاحی

 دکتر میکائیلی

10-8 

 .ف (3زبان تخصصی )

 .ن.ف(3در بحران)مدیریت سالمت 

 .پ.ف.س(4کد گذاری  بیماریها)

 .ن.رMRI(3)فیزیک، تکنیک ، جنبه های بالینی 

 .ن.ع(1آمار حیاتی )

 .ن.ه(1آناتومی )

 دکتر اشتریان

 آقای صبور

 دکتر محمدی

 خانم امیری-دکتر رستم پور

 دکتر مصطفایی

 دکتر خانی

12-10 

 .پ.ر(4رادیوبیولوژی )

 .پ.رMRI (6)تکنیک و جنبه های بالینی  تصویر برداری 

 .پ.پ.ه(4()2اصی پزشکی هسته ای )اختصروش های 

 .ن.ع(3ژنتیک پزشکی )

 

 آقای مولودی

 خانم امیری

 دکتر نظری

 دکتر جلیلیان

14-12 

 .ن.ف(1()1فوریت های داخلی پیشرفته )

 .پ.پ.ه(6ارزیابی و کنترل تصاویر پزشکی هسته ای )

 .ن.ا.ع(3) تنفسی تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق

 نادری پور-آقایان صبور

 دکتر صالحی

 آقای نصرتی

16-14 

 (بین الملل .پ.ع6.پ.ع( )6ایمنوهماتولوژی )

  (.پ.ه بین الملل6) (.پ.ه6معرفی بیمار)
 دکتر صبا

 خانم خدادادی
18-16 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 18/3/1400   مورخ:          سه شنبه            روز: 

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ه(4.پ.ر( )4.پ.پ.ه( ) 4) تفسیرموضوعی قرآن )خواهران(

 .ن.ع(1.پ.ع( )4)ا.ن.ر( ) تفسیرموضوعی قرآن )خواهران(

 .پ.ا.ع(4) تفسیرموضوعی قرآن )خواهران(

 .پ.ه(4.پ.ا.ع( )4.پ.ر( )4.پ.پ.ه( )4) .ن.ف(1) قرآن )برادران( تفسیرموضوعی

 .ن.ع( 1.پ.ع( )4)ا.ن.ر( ) تفسیرموضوعی قرآن )برادران(

 

 خانم لطفی )خواهران(

 خانم شکربیگی )خواهران(

 دکتر کهریزی )خواهران(

 دکتر کرمی )برادران(

 دکتر شایق )برادران(

 

10-8 

 .پ.ف(1تشریح )

 

 10-12 دکتر خانی

  
 
 
 
 

 

 14-12 

 
 
 
 
 

 

 16-14 

  .ن.ه(1فوریت های پزشکی )

 .ن.ر(3بیماری شناسی )

 

 

 صبور-آقایان نادری پور

 دکتر صالحی
18-16 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 3/1400/  19      مورخ:                            چهارشنبهروز:   

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ف.س(4روش تحقیق )

 .ع(1.ن.3اصول پیشرفته مراقبت  در اتاق بهبودی )

 

 دکتر محمدی-دکتر شهسواری

 پورمیرزا -آقایان نادری پور

 

10-8 

 .پ.ف.س(6مدیریت بخش فناوری اطالعات سالمت )

 .پ.ر(6روش های پرتونگاری تخصصی )

 (بین الملل .پ.ه4.پ.ه( )4سیستم های اطالع رسانی پزشکی )

 (بین الملل .پ.ه6.پ.ه( )6اصول ومراقبت های ویژه )

 

 دکتر پایدار

 آقای توحیدنیا

 دکتر عباسی

 آقای کاویان نژاد

12-10 

 .ن.ف(1نشانه شناسی ومعاینات بدنی )

 .پ.ا.ع(6تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس ، تروما و بحران ها و حوادث غیر مترقبه و مراقبت های آن)

 (بین الملل .پ.ع6.پ.ع( )6با بیماری های داخلی )آشنایی 

 .ن.ع(3فارماکولوژی و سم شناسی )

 

 پورمیرزا –آقایان نادری پور 

 دکتر پرنا-خانم الرتی

 دکتر سروش

 دکتر شیرویی

14-12 

 .ف(3فوریت های پزشکی در بالیا)

 .ن.ف(3پدافند غیر عامل )

 گودرزی-آقایان پورمیرزا

 آقای صبور

 
 

 

16-14 

 .پ.ا.ع(4تغذیه در جراحی )
  

 

 

 دکتر جالل مولودی

 

 

 

18-16 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 3/1400/ 20      مورخ:             پنجشنبهروز:  

 ساعت نام استاد نام درس

 .ن.ع(1فیزیک حیاتی )
 

 

 دکتر الماسی

 

 

10-8 

 .ن.ر(1ریاضیات پایه )

 .ن.ر(3رادیوبیولوژی )

 .پ.پ.ه(6دوزیمتری پرتوها)

 

 دکتر حقی

 دکتر نجفی

 دکتر خدامرادی

12-10 

 .پ.پ.ه(4فیزیوپاتولوژی و بیماری شناسی )

 ( بین الملل .پ.ع4.پ.ع ( )4متون و ترمینولوژی پزشکی )

 .ن.ع (3بهداشت عمومی واپیدمیولوژی )
 

 

 دکتر صالحی

 دکتر سهرابی

 کاظمیدکتر -دکتر عبدلی

14-12 

 .پ.ف(1فیزیولوژی )

 .ن.ف(1سالمت تکنسین فوریت های پزشکی )

 .ن.ه(1فیزیولوژی )

 
 

 

 دکتر زینی وند

 حیدری-آقایان اکبری

 دکتر محمدیان

16-14 

  .پ.ع بین الملل(6.پ.ع( )6کامپیوتر )

 

 

 اسیدکتر عب

 
 
 

 

 

18-16 



 «پیراپزشکیدانشکده  99 -00برنامه امتحانات نیمسال دوم » 

 3/1400/  22مورخ:                                            روز:  شنبه

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ف.س(4سیستم های اطالعات سالمت)

 .ن.ر(3تعمیرات ونگهداری مقدماتی دستگاه های رادیولوژی)

 .پ.ا.ع(6تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبت های آن )

 .ن.ا.ع(3تخصصی) زبان

 .ن.ع(3هورمون شناسی )

  .ن.ه(1آمار زیستی )

 دکتر پایدار-دکتر عباسی

 دکتر دهلقی

 آقای فیضی

 دکتر اشتریان

 اسدی-پاشایی-رحیمی-ذاکری-عاقالن-خانمها خدیر-میرزابابایی-آقایان نصیری-دکتر شکیبا

 دکتر شهسواری

 

10-8 

 .پ.ف(1زبان عمومی )

 .ف(3های خاص ) فوریت های پزشکی  در گروه

 .ن.ف(3گزارش نویسی و مستندات سازی در اورژانس )

 .پ.ع بین الملل(6.پ.ع( )6هورمون شناسی )

 خانم حقی

 آقای پورمیرزا-دکتر عباسی-خانم اسفندیاری

 آقای صبور

 اسدی-پاشایی-رحیمی-ذاکری-عاقالن-خانمها خدیر-میرزابابایی-آقایان نصیری-دکتر شکیبا

 

12-10 

 .ن.ف (1پیشرفته )ترومای 

 .پ.ف.س(6()2انفورماتیک سالمت )

 .پ.ر(6حفاظت در برابر پرتوها در بخشهای پرتوشناسی تشخیصی )

 .پ.ا.ع(4تناسلی و مراقبت های آن() –تکنولوژی اتاق عمل زنان  و اورولوژی ) ادراری 

 .ن.ع(1ویروس شناسی پزشکی)

 نادری پور-آقایان گودرزی

 دکتر عباسی

 دکتر نجفی

 م جاللوندیخان

 دکتر زهتابین

14-12 

 .پ.ر(4()3روش های پرتونگاری )

 .ن.ر(1آمار )

 (بین الملل .پ.ه4.پ.ه( )4داروشناسی اختصاصی )

 (بین الملل .پ.ه6.پ.ه( )6مدیریت درد )

 آقای توحیدنیا

 دکتر ساالری

 دکتر شیرویی-دکتر فخری

 آقای عزتی

16-14 

 
 

 

 18-16 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 23/3/1400                          مورخ:       یکشنبه      روز:  

 ساعت نام استاد نام درس

 .ن.ف(3دانش خانواده)

 

 

 8-10 دکتر صادقی

 10-12 دکتر قنبری .ن.ف(1اورژانس های  رفتاری )

 .پ.ا.ع(6فوریت های پزشکی )

 .ن.ا.ع(3های پوست سوختگی و پیوند)تکنولوژی جراحی در جراحی 
 

 

 آقای صبور

 خانم فتاحی

14-12 

 .ف(3احیاء قلبی ریوی پیشرفته )

 (بین الملل .پ.ع4.پ.ع( )4()2انگل شناسی )

 

 نادری پور-آقایان پورمیرزا

 آقای سلیمی

16-14 

  

 
 

 

 

 

 

 

18-16 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 3/1400/ 24     مورخ:           دوشنبه            روز: 

 ساعت نام استاد نام درس

 .پ.ع بین الملل(6.پ.ع( )6روش کنترل کیفی در آزمایشگاه )

 .ن.ع(3()2انتقال خون )

 .پ.ه بین الملل(4.پ.ه( )4بهداشت روان )

 دکتر رضوانی-دکتر ملکی

 دکتر منصوری

 دکتر محمدیان

10-8 

 .پ.ر(6کیفی روشهای تصویر برداری پزشکی )تضمین و کنترل 

 .ن.ر(3کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی )

 .پ.پ.ه(6فنون مقدماتی رادیوتراپی )

 .پ.ه بین الملل(6اورژانس های بیهوشی )

 خانم امیری-دکتر رستم پور-دکتر الماسی-دکتر خدامرادی

 دکتر سیاه منصوری

 دکتر حسینی

 خانم خدادادی

12-10 

 .پ.ف.س(4( )2مدیریت اطالعات سالمت )

 .پ.ف.س(6شاخص ها و تحلیل داده های بهداشتی)

 .پ.ا.ع(4روش احیای قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه )

 .ع(1.پ.6بهداشت روان در اتاق عمل )

 .ن.ع(1زیست شناسی سلولی مولکولی )

  

 خانم نوری

 دکتر شهسواری

 آقای نادری پور-خانم جاللوندی

 رحمتیآقای 

 دکتر نعمتی-دکتر رضا زاده-دکتر رضوانی

14-12 

 .ن.فEMS (3)آشنایی با ساختار و مقررات 

 .پ.ر(4بیماری شناسی )

 .پ.پ.ه(4حفاظت در برابر پرتوها )

 آقای پورمیرزا

 دکتر صالحی

 دکتر عیوضی

 

 

16-14 

 .ف(3بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی )

 تریاژ )ا.ن.ف(

 .ن.ر(1بیمارستانی و رفتار سازمانی )مدیریت 

 .ع(1.ن.3بهداشت روان در اتاق عمل )

  .ن.ه(1تکنیک های بیهوشی و اداره درد )

 دکتر قنبری

 آقای صبور

 دکتر صفری-آقای فخری

 آقای رحمتی

 آقای عزتی
 

 

18-16 



 «دانشکده پیراپزشکی 99 -00 دومبرنامه امتحانات نیمسال » 

 26/3/1400     مورخ:     شنبه                      روز:  

 ساعت نام استاد نام درس

  

 

 

10-8 

  12-10 

 آقای نادری پور-خانم جاللوندی ژهیو یقلبی ریوی و اصول مراقبت ها یروش احیا

 

 

 

14-12 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

16-14 

  
 

 

 

 

 

 

18-16 

 


