
     400- 401     برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی        

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  اول ترم:                   آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته علوم رشته:  

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

     ادبیات فارسی   4/11/400  دو شنبه

     شیمی عمومی    16/11/400  شنبه

       )1اندیشه اسالمی (  18/11/400  دوشنبه

  کامپیوتر       19/11/400  سه شنبه

         20/11/400  چهارشنبه

     آناتومی    23/11/400  شنبه

         24/11/400  یکشنبه

         25/11/400  دوشنبه

  مقدمات آزمایشگاه       27/11/400  چهارشنبه

   مولکولی-زیست شناسی سلولی       30/11/400  شنبه

         1/12/400  یکشنبه

         3/12/400  سه شنبه

     زبان عمومی    4/12/400  چهارشنبه

   

  

  



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی           

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  سوم ترم:آزمایشگاهی                    رشته:   کارشناسی پیوسته علوم

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   )1بیوشیمی پزشکی (      18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

     )2اندیشه اسالمی (    20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

   روانشناسی      22/10/400  چهارشنبه

  )1شناسی (انگل        25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

         27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

         29/10/400  چهارشنبه

     ایمنی شناسی پزشکی    2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

        4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

     زبان عمومی    6/11/400  چهارشنبه



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  سومترم:                   بین المللآزمایشگاهی  رشته:   کارشناسی پیوسته علوم

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   )1بیوشیمی پزشکی (      18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

         20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

   روانشناسی      22/10/400  چهارشنبه

  )1انگل شناسی (       25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

     مقدمات آزمایشگاه    27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

         29/10/400  چهارشنبه

     ایمنی شناسی پزشکی    2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

        4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

     زبان عمومی    6/11/400  چهارشنبه



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  پنجم آزمایشگاهی                   ترم: علومرشته:   کارشناسی پیوسته 

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   )2بیوشیمی پزشکی (      18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

   اصول فنی و نگهداري تجهیزات آزمایشگاه      20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه       22/10/400  چهارشنبه

  )2( خون شناسی       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

     باکتري شناسی پزشکی    2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

   ژنتیک پزشکی     4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

   فارماکولوژي      6/11/400  چهارشنبه



     400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی                

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  پنجم ترم:                  بین المللآزمایشگاهی  رشته:   کارشناسی پیوسته علوم

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

   )2بیوشیمی پزشکی (      18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

   اصول فنی و نگهداري تجهیزات آزمایشگاه      20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه       22/10/400  چهارشنبه

  )2( خون شناسی       25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

         27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

   ادبیات فارسی      29/10/400  چهارشنبه

     باکتري شناسی پزشکی    2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

   پزشکیژنتیک      4/11/400  دو شنبه

         5/11/400  سه شنبه

   فارماکولوژي      6/11/400  چهارشنبه



     400-  401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی          

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  دومآزمایشگاهی                   ترم:  پیوسته علوم نا رشته:   کارشناسی

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

  )2خون شناسی (       18/10/400  شنبه

         19/10/400  یکشنبه

       )2متون انگلیسی پزشکی (  20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

         22/10/400  چهارشنبه

     )2انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی (    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

     )2باکتري شناسی پزشکی (    2/11/400  شنبه

         3/11/400  یکشنبه

        4/11/400  دو شنبه

     )2قارچ شناسی پزشکی (    5/11/400  سه شنبه

         6/11/400  چهارشنبه



     400- 401برنامه امتحـــانات نیمــسال اول سال تحصیلی             

 »دانشکـده پیراپزشکـی«

  چهارمآزمایشگاهی                   ترم:  پیوسته علوم نا رشته:   کارشناسی

  45/12- 15/14  15/11-45/12  45/9- 15/11  15/8-45/9  تـاریـخ  ایـام هفــته

         18/10/400  شنبه

     کامپیوتر    19/10/400  یکشنبه

         20/10/400  دوشنبه

         21/10/400  سه شنبه

         22/10/400  چهارشنبه

         25/10/400  شنبه

         26/10/400  یکشنبه

         27/10/400  دوشنبه

         28/10/400  سه شنبه

         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



  




