
     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی                 

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 اول ترم:                  شناسی پیوسته هوشبریرشته:         کار

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

     فیزیولوژی  18/10/400 شنبه

     (1اندیشه اسالمی ) 19/10/400 یکشنبه

      20/10/400 دوشنبه

 سه شنبه
21/10/400 

 
واژه شناسی 

 پزشکی
   

      22/10/400 چهارشنبه

     (1آناتومی ) 25/10/400 شنبه

    اخالق حرفه ای  26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

   فارسیادبیات    29/10/400 چهارشنبه

   مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل   2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

  فیزیک پزشکی    4/11/400 دو شنبه

    میکروب شناسی  5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

          



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی        

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 سوم  ترم:                  شناسی پیوسته هوشبریرشته:         کار

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

    نشانه شناسی و معاینات بالینی  18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

    (2اندیشه اسالمی )  20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

    (1بیماریهای داخلی جراحی )  22/10/400 چهارشنبه

    (2بیهوشی )  25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

    بیوشیمی بالینی  27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

    واژه شناسی پزشکی  29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

       

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی           

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 سوم  ترم:             شناسی پیوسته هوشبری    )بین الملل(رشته:         کار

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

    نشانه شناسی و معاینات بالینی  18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

    فیزیولوژی و آناتومی راه هوایی  20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

    (1بیماریهای داخلی جراحی )  22/10/400 چهارشنبه

    (2بیهوشی )  25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

    بیوشیمی بالینی  27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

    واژه شناسی پزشکی  29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

      3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

    میکروب شناسی  5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

     

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پنجم ترم:                  شناسی پیوسته هوشبریرشته:         کار

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

    (4)بیهوشی   18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

   (1فوریت های پزشکی )   20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

    آمار زیستی  25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

  تاریخ امامت    27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

    انقالب اسالمی  29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

    روش تحقیق در علوم پزشکی  3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

    زبان تخصصی  5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

       

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی          

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 پنجم ترم:            )بین الملل(      شناسی پیوسته هوشبریرشته:         کار

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

    (4بیهوشی )  18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

   (1فوریت های پزشکی )   20/10/400 دوشنبه

      21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

    آمار زیستی  25/10/400 شنبه

    اخالق حرفه ای  26/10/400 یکشنبه

      27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

   ادبیات فارسی   29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

    روش تحقیق در علوم پزشکی  3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

    زبان تخصصی  5/11/400 سه شنبه

      6/11/400 چهارشنبه

   

 



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی               

 «دانشکـده پیراپزشکـی»

 دوم ترم:                  پیوسته هوشبری نا شناسیرشته:         کار

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

  فیزیوپاتولوژی    18/10/400 شنبه

      19/10/400 یکشنبه

      20/10/400 دوشنبه

    داروشناسی اختصاصی   21/10/400 سه شنبه

      22/10/400 چهارشنبه

    مراقبت های پس از بیهوشی  25/10/400 شنبه

      26/10/400 یکشنبه

  امامتتاریخ     27/10/400 دوشنبه

      28/10/400 سه شنبه

    انقالب اسالمی  29/10/400 چهارشنبه

      2/11/400 شنبه

    روانشناسی بالینی  3/11/400 یکشنبه

      4/11/400 دو شنبه

      5/11/400 سه شنبه

  مدیریت در بیهوشی    6/11/400 چهارشنبه

 
 


