
       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 چهارمترم:                                 کارشناسی پیوسته اتاق عمل رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

   تکنولوژی اتاق عمل گوارش و غدد و مراقبتهای آن 28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

   تغذیه در جراحی 30/3/1401 دوشنبه

 تفسیر موضوعی قرآن   31/3/1401 سه شنبه

    1/4/1401 چهارشنبه

 روش احیای قلبی ریوی و اصول مراقبتهای ویژه   4/4/1401 شنبه

    5/4/1401 یکشنبه

    6/4/1401 دوشنبه

 سه شنبه
7/4/1401 

 
تناسلی(و -تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی )ادراری

 مراقبتهای آن
 

    8/4/1401 چهارشنبه

   (2بیماریهای داخلی و مراقبتهای آن)آشنایی با  11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

   روش تحقیق در اتاق عمل 13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

   آمار حیاتی 15/4/1401 چهارشنبه

 

  



 

       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 مششترم:                                 کارشناسی پیوسته اتاق عمل رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

  تکنولوژی اتاق عمل اعصاب و مراقبتهای آن  28/3/1401 شنبه

    29/3/1401 یکشنبه

 ایمنولوژی   30/3/1401 دوشنبه

    31/3/1401 سه شنبه

   تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی و مراقبتهای آن 1/4/1401 چهارشنبه

 شنبه
4/4/1401 

 
تکنولوژی اتاق عمل ترمیمی،پالستیک، پوست و سوختگی و 

 مراقبتهای آن
 

    5/4/1401 یکشنبه

  فوریتهای پزشکی  6/4/1401 دوشنبه

   تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران 7/4/1401 سه شنبه

    8/4/1401 چهارشنبه

  تکنولوژی اتاق عمل اطفال و نوزادان و مراقبتهای آن  11/4/1401 شنبه

    12/4/1401 یکشنبه

  بهداشت روان در اتاق عمل  13/4/1401 دوشنبه

    14/4/1401 سه شنبه

 چهارشنبه
15/4/1401 

 
تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس،تروما و بحرانها و حوادث 

 غیرمترقبه و مراقبتهای آن
 

 

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دومترم:                                 کارشناسی پیوسته اتاق عملرشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

   (2فیزیولوژی) 18/4/1401 شنبه

  روان شناسی عمومی  20/4/1401 شنبهدو

    21/4/1401 شنبهسه 

   (2تشریح ) 22/4/1401 شنبه چهار

    25/4/1401 شنبه

   باکتریولوژی و انگل شناسی 26/4/1401 شنبهیک

  آیین زندگی  28/4/1401 شنبهسه 

    29/4/1401 شنبهچهار

   فیزیک پزشکی،الکتریسیته و رباتیک و کاربرد آن در اتاق عمل 1/5/1401 شنبه

    2/5/1401 شنبهیک

   فارسیادبیات  3/5/1401 شنبهدو

    4/5/1401 شنبهسه 

   زبان انگلیسی عمومی 5/5/1401 شنبهچهار

 

  



       1400- 1401برنامه امتحـــانات نیمــسال دوم سال تحصیلی         

 «دانشکـده پیراپزشکـی»
 دومترم:                                 کارشناسی ارشد ناپیوسته اتاق عمل رشته:

 30/13-30/15 30/10-30/12 30/8-30/10 تـاریـخ ایـام هفــته

 (2آشنایی با روش جراحی اختصاصی)   18/4/1401 شنبه

    20/4/1401 شنبهدو

    21/4/1401 شنبهسه 

 سمینار مسائل   22/4/1401 شنبه چهار

 (3آشنایی با روش جراحی اختصاصی اتاق عمل)   25/4/1401 شنبه

    26/4/1401 شنبهیک

    28/4/1401 شنبهسه 

 مدیریت اتاق عمل   29/4/1401 شنبهچهار

    1/5/1401 شنبه

    2/5/1401 شنبهیک

    3/5/1401 شنبهدو

    4/5/1401 شنبهسه 

    5/5/1401 شنبهچهار

 

 


