
        

شتی ردمانی اریان                        دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال        

ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  .           کارشناسی           

 دومترم :     96  مهرورودي:   .                             

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3    

 B5 13کالس
 دکتر صفا،دکتر ذاکر      

 دکتر رضوانی،دکتر حسینی
 دوشنبه    28/3/97 )گلبولهای سفید( 2خون شناسی 

 شنبهسه     29/3/97    

 B4 13کالس

 
 دکتر شهیدی،دکتر صفا

 دکتر نوروزی       

 

 چهارشنبه 30/3/97 ایمونوهماتولوژی و انتقال خون

 شنبه      2/4/97    

 دکتر کاظمی،دکتر شهیدی B 13کالس 
کنترل کیفی در خون شناسی 

 و بانک خون
 شنبهیک     3/4/97

 دوشنبه      4/4/97    

 سه شنبه   97/ 5/4    

 چهارشنبه   6/4/97    

 

 

 

    اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
                                                                                                                      

 



 

شتی ردمانی اریان                           دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

          

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال   

                               (Phdعلوم انتقال خون) رشته خون شناسی آزمایشگاهی و دکتري          

 دومترم :     96  مهرورودي:   .                               

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3    

 B6 13کالس
 دکتر صفا،دکتر ذاکر      

 شهیدیدکتر رضوانی،دکتر 
 دوشنبه    28/3/97 اصول سلول و ژن درمانی

 شهیدیدکتر          B 10:30کالس
روشهای ایمنوسیتوشیمی در 

 تشخیص بیماریها
 شنبهسه     29/3/97

 B6 13کالس
 

 غرویدکتر 
 چهارشنبه 30/3/97 مدیریت خدمات آزمایشگاهی

 شنبه      2/4/97    

 B1 13کالس 
 دکتر صفا،دکتر ذاکر    

 شهیدیدکتر رضوانی،دکتر 
اصول روشها و دستگاه های مدرن 

 خون شناسی و بانک خون
 شنبهیک     3/4/97

  B1 8:30کالس 
بیماریهای عفونی قابل انتقال از 

 خونیراورده های فطریق خون و 
 دوشنبه      4/4/97

 B4 10:30کالس 
 دکتر صفا،دکتر ذاکر    

 شهیدیدکتر            
روشهای کشت سلولی و مغز 

 استخوان
 سه شنبه   97/ 5/4

 دکتر یغمایی        B6 10:30کالس
روشهای ملوکولی و سیتوژنتیک 

 تشخیص بیماریهای خونی
 چهارشنبه   6/4/97

 

 

      اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 
 

شتی ردمانی اریان            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال   

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی                                                          

 دومترم :     96  مهرورودي:   .                            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3 بیوشیمی عمومی دکتر احمدوند،دکتر شریفی 10:30 آذریان

         
 

 دوشنبه    28/3/97 

 شنبهسه     29/3/97            

 10:30 سلطانی

       

 آقای حاتمی      
 

 چهارشنبه 30/3/97 زبان انگلیسی عمومی

 شنبه      2/4/97 زیست شناسی سلولی ملوکولی دکتر موسوی        B2 8:30وB3کالس 

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97 فیزیک حیاتی         دکتر افشاری        8:30 آذریان

 سه شنبه   97/ 5/4        

 چهارشنبه   6/4/97 2اندشیه اسالمی       محمد نژادآقای         B1 13وBکالس

 شنبه     97/ 4/ 9 بافت شناسی          دکتر جامعی            8:30 سلطانی

 شنبهیک    97/ 10/4    

 B2کالس

 B3کالس
13 

 خانم پیرجلیلی

 آقای احمدی فقیه یزدی     
 دانش خانواده و جمعیت)خواهران(

 ان(برادردانش خانواده و جمعیت)
 دوشنبه    11/4/97

 

  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 

 

 
 

شتی ردمانی اریان            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال   

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی                                                          

 چهارمترم :     95  مهرورودي:   .                            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3    

 B2 8:30کالس
 دکتر رضوانی،دکتر ذاکر  

 دکتر صفا              

 

 دوشنبه    28/3/97 1خون شناسی 

 شنبهسه     29/3/97            

 B3 10:30کالس

 

 دکتر حسین نوروزی  

 

 چهارشنبه 30/3/97 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

 شنبه      2/4/97 2بیوشیمی پزشکی  دکتر احمدوند،دکتر شریفی B1 10:30وB2کالس 

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97                   

 سه شنبه   97/ 5/4        

 10:30 سلطانی
 خانم قره گزلو            

 دکتر ناصری،دکتر محسن زادگان
 چهارشنبه   6/4/97 ایمنی شناسی پزشکی

 شنبه     97/ 4/ 9 انقالب اسالمی ایران آقای احمدی فقیه یزدی          B3 10:30کالس

 

  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 



 

 
 

شتی ردمانی اریان            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال   

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی                                                          

 ششمترم :     94  مهرورودي:   .                            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3 2باکتری شناسی پزشکی  دکتر عشاقی        8:30 آذریان

 دوشنبه    28/3/97    

 شنبهسه     29/3/97 متون انگلیسی و ترمینولوژی دکتر یزدان پرست         8:30 آذریان

 چهارشنبه 30/3/97    

 شنبه      2/4/97 )تک یاخته(2انگل شناسی  دکتر غروی         B1 8:30وBکالس 

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97 آمار حیاتی         دکتر رسولی        B5 10:30وB6کالس 

 سه شنبه   97/ 5/4        

 C2 13وC1کالس 
 خانم قره گزلو            

 دکتر ناصری،دکتر محسن زادگان
 چهارشنبه   6/4/97 ایمونوهماتولوژی      

 شنبه     97/ 4/ 9 تفسیر موضعی قرآن      آقای امینی               13 آذریان

 شنبهیک    97/ 10/4    

 دوشنبه    11/4/97 سم شناسی         دکتر شریعت پناهی        B2 10:30وB3کالس

 

  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 

 
 

شتی ردمانی اریان            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال   

علوم آزمایشگاهی                                 ناپیوسته کارشناسی                          

 اولترم :     96بهمنورودي:   .                            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3 باکتری شناسی پزشکی  دکتر عشاقی       8:30 سلطانی

 دوشنبه    28/3/97    

 شنبهسه     29/3/97       

 چهارشنبه 30/3/97 اصول فنی و تجهیزات آزمایشگاهی مهندس عظیمی      B1 10:30وB2کالس 

 شنبه      2/4/97 2بیوشیمی بالینی      دکتر احمدوند،دکتر شریفی B3 10:30کالس 

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97 فیزیک حیاتی         افشاریدکتر         8:30 سلطانی

 سه شنبه   97/ 5/4        

 چهارشنبه   6/4/97 2اندیشه اسالمی     چاوشیمحمدنژاد آقای     B2 13کالس 

 آقای امینی                C2 10:30وC1کالس 
تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم 

 و ایران 
 شنبه     97/ 4/ 9

 شنبهیک    97/ 10/4    

 دوشنبه    11/4/97 فارماکولوژی و سم شناسی دکتر موسوی زاده  B3 8:30کالس

 8:30 سلطانی
 دکتر یزدان پرست  

 دکتر نوروزی          
 شنبهسه     12/4/97 قارچ شناسی پزشکی

 



 

 
 

شتی ردمانی اریان            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال   

علوم آزمایشگاهی                                 ناپیوسته کارشناسی                          

 سومترم :     95بهمنورودي:   .                            

 روز درسنام  استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3 انگل شناسی و حشره شناسی  دکتر ملکی،دکتر غروی B2 8:30کالس 

 دوشنبه    28/3/97    

 شنبهسه     29/3/97 متون انگلیسی پزشکی دکتر یزدان پرست    8:30 سلطانی

 چهارشنبه 30/3/97    

 گروه علوم آزمایشگاهی   C1 13کالس 
روشهای کنترل کیفی در 

 آزمایشگاه
 شنبه      2/4/97

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97 ژنتیک پزشکی         نکوئیاندکتر         B3 13کالس

 سه شنبه   97/ 5/4        

 چهارشنبه   6/4/97 تاریخ اسالم           آقای اردشیر             B1 10:30کالس 

 شنبه     97/ 4/ 9 تفسیر موضعی قرآن      آقای امینی                 B 13کالس 

 شنبهیک    97/ 10/4    

 B1کالس

 B4کالس
13 

 خانم پیرجلیلی 

 آقای احمدی فقیه یزدی     
 دانش خانواده و جمعیت)خواهران(

 ان(برادردانش خانواده و جمعیت)
 دوشنبه    11/4/97

  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 



 

 

 
        

شتی ردمانی اریان                        دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال        

                                               بیوتکنولوژي پزشکی ارشد رشته کارشناسی                         

 دومترم :     96  مهررودي:   .                                و

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 شنبهیک    97/ 27/3 بیوشیمی پزشکی     دکتر فرج الهی         B 13 1سکال

         
 

 دوشنبه    28/3/97 

 شنبهسه     29/3/97 ژنتیک پزشکی      دکتر صمدی         B2 10:30کالس

  
 

 
 چهارشنبه 30/3/97 

 دکتر بختیاری      B 13کالس 
اصول استاندارد سازی و ایمنی      

 فراورده های بیولوژیک
 شنبه      2/4/97

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97 نانو زیست فناوری مقدماتی   دکتر افشاری      B 8:30کالس 

 سه شنبه   97/ 5/4    

 چهارشنبه   6/4/97 بیوانفورماتیک       دکتر حسینی       B 8:30 4کالس

 

 

 

    اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 



 
                                                                                                                      

 

 

 

 

        

شتی ردمانی اریان                        دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97دومبرنامه امتحانات نیمسال        

رشته بیوتکنولوژي پزشکی                                                 دکتري                               

 دومترم :     96  مهررودي:   .                                و

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه      97/ 26/3    

 حسینیدکتر          B 13 2سکال
    Computational 

   And Systems     
    Biology           

 شنبهیک    97/ 27/3

         
 

 دوشنبه    28/3/97 

 شنبهسه     29/3/97 نانوبیوتکنولوژی      فرج الهیدکتر          B1 10:30کالس

  
 

 
 چهارشنبه 30/3/97 

 نکوئیاندکتر       B 10:30 4کالس
و کاربرد های فرایندهای  اصول

 مهندسی در بیوتکنولوژی
 شنبه      2/4/97

 شنبهیک     3/4/97    

 دوشنبه      4/4/97           

 سه شنبه   97/ 5/4    

 چهارشنبه   6/4/97               

  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

                                                                                                                     



        

شتی ردمانی اریان                                         دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 دومترم :     96  مهرکارشناسی پیوسته هوشبری ورودی:   

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 دوؼنبه     28/0/97 (2فیسیولوشی) دکترآراهی B3 03/03وB2کالس 

 ؼنبهظه    29/0/97 - - - -

 چهارؼنبه 03/0/97 (2آناتوهی ) دکترپیرحاجاتی 03/8 سالن آذریان

 ؼنبه      2/4/97 واشه ؼناظی پسؼکی خانن هلکیاى 03/8 سالن آذریان

 ؽنبهیک     0/4/97 - - - -

 دوؼنبه      4/4/97 (0بیهوؼی) خانن بهنام-خانن هلکیاى C2 03/8وC1کالس

 ظه ؼنبه   97/ 5/4 - - 03/03 آذریانسالن 

 چهارؼنبه   6/4/97 اصول پایه داروؼناظی دکترهوظوی زاده 03/03 آذریانسالن 

 ؼنبه       9/4/97 فیسیک پسؼکی دکترهعروفی B6 03/8کالس

 ؼنبه       9/4/97 عووهیزباى  خانن هواونذی 03/03 آذریانسالن 

 یکؽنبه      03/4/97 - - - -

 03/8 سالن سلطانی
ههنذض -دکترهعروفی

 عظیوی
 دوؼنبه     00/4/97 بیهوؼیتجهیسات 

 اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
                                                                                                                      

  

 

 

 

 



 

شتی ردمانی اریان                                               دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 چهارمترم :     95  مهرکارشناسی پیوسته هوشبری ورودی:        

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 دکترپریذار B 03/8وB1کالس 
خونؽناظی وانتقال 

 خوى
 ؼنبه دو97/ 28/0

 ؼنبهه ظ97 /29/0 - - - -

 دکترنجفی-دکترهوظوی زاده C2 03/03وC1کالس
 داروؼناظی

 اختصاصی
 ؼنبهچهار 03/0/97

 دکترجاللی-دکترخطیبی C2 03/03وC1کالس

 روغ بیهوؼی

(2) 

 

 ؼنبه   2/4/97

 ؽنبهیک 0/4/97 - - - -

 ؼنبهدو     4/4/97 ایوونولوشی خانن قره گوزلو B3 03/8وB2کالس 

 ؼنبهظه      5/4/97 - - - -

 B3 00کالس 
-دکترفیض-دکترؼاه عباظی

 دکتررحین زاده
 ؼنبهچهار 6/4/97 فیسیوپاتولوشی

 آقای اهینی B4 00کالس
دانػ خانواده 

 )برادراى(وجوعیت
 ؼنبه9/4/97

 خانن پیرجلیلی C2 00کالس
دانػ خانواده 

 )خواهراى(وجوعیت
 ؼنبه   97/ 9/4

 ؽنبهیک   03/4/97 - - - -

          اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 

    
 
 
 
 

                                                                                                               



             

شتی ردمانی اریان                         دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 ششمترم :     94  مهرکارشناسی پیوسته هوشبری ورودی:      

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 C 00کالس 
خانن -دکترهعروفی

 هرادی
 ؼنبه دو97/ 28/0 اصول هراقبتهای ویصه

 ؼنبهظه 97 /29/0 - - - -

 دکتردرخؽاى 00 سالن آذریان
آؼنایی بابیواریهای داخلی 

 جراحی
 ؼنبهچهار 03/0/97

 ؼنبه   2/4/97 هراقبتهای پط ازبیهوؼی دکترقذرتی 03/03 سلطانیسالن 

 ؽنبهیک 0/4/97 - - - 

 A1کالس 

 A2کالس 
03/03 

-دکترهحوذی

 دکتررضایی
 ؼنبهدو     4/4/97 فوریتهای پسؼکی

 ؼنبهظه      5/4/97 - - - -

 A1کالس 

 A2کالس 
 آقای نظری 00

 انذیؽه اظالهی

(2) 
 ؼنبهچهار 6/4/97

 B2کالس 

 B3کالس 
 ؼنبه   97/ 9/4 تفعیرهوضوعی قرآى آقای اهینی 00

     

 

  اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 

                                                                                                                         

شتی ردمانی اریاندااگشنه علىم زپشکی و خدمات                                                              بهدا

 



 

شتی ردمانی اریان                           دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 

 96 – 97 دومامه امتحانات نیمسال                                     بننبربر          بر              بر                        

 هشتمترم :     93  مهرکارشناسی پیوسته هوشبری ورودی:                      

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼنبه      9/4/97 انقالب اظالهی ایراى آقای بابایی C1 03/8کالس

 ؽنبهیک     03/4/97 - - - -

 آقای بابایی C2 03/8وC1کالس
وتوذى اظالم  فرهنگ

 وایراى
 دوؼنبه      00/4/97

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       

شتی ردمانی اریان                                  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال    

 اولترم :     96  بهمنپیوسته هوشبری ورودی:  ناکارشناسی                    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 ؼنبه دو    97/ 28/0 فیسیولوشی دکترآراهی B 03/03وB2کالس 

 ؼنبهظه 97/ 29/0 - - - -

 ؼنبهچهار 03/0/97 آناتوهی دکترپیرحاجاتی 03/8 آذریانسالن 

 ؼنبه    2/4/97 روانؽناظی دکترقنبری 00 سالن سلطانی

 ؽنبهیک 0/4/97 - - - -

 ؼنبه  دو    4/4/97 آهارزیعتی وروغ تحقیق خانن بهنام-دکترحعینی B1,B 03/03کالس 

 ؼنبهظه      5/4/97 - - - -

 C1,C2 03/8کالس 
-دکترایوانی

 دکترپورنجفیاى

تکنیکهای بیهوؼی واداره 

 درد
 ؼنبهچهار     6/4/97

 آقای نظری B6,B5 00کالس 
 (2انذیؽه اظالهی)

 
 ؼنبه   97/ 9/4

 ؽنبهیک   03/4/97 - - - -

 دوؼنبه00/4/97 - - - -

 ظه ؼنبه02/4/97 زباى تخصصی خانم باقرزاده 03/8 آذریانسالن 

 چهارؼنبه00/4/97 ههارتهای زنذگی گروه 03/8 آذریانسالن 

     

     اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی                                         

    



 96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال 

 سومترم :     95  بهمنپیوسته هوشبری ورودی:  ناکارشناسی                    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 00 سالن سلطانی
خانن -هعروفیدکتر

 هرادی
 ؼنبه دو    97/ 28/0 هراقبتهای ویصه

 ؼنبهظه 97/ 29/0 - -  -

 ؼنبهچهار 03/0/97 خونؽناظی وانتقال خوى ؼهیذیدکتر 00 سالن سلطانی

 B6,B5 03/8کالس 
ههنذض -ههنذض خضری

 نذرلو
 ؼنبه    2/4/97 رایانه دکاربر

 ؽنبهیک 0/4/97 - - - -

 گروه B1,B 00کالس 
روغ بیهوؼی 

 درجراحیهای اختصاصی
 ؼنبه  دو    4/4/97

 ؼنبهظه      5/4/97 - -  -

 ؼنبهچهار     6/4/97 تفعیرهوضوعی قرآى آقای احوذی B2 03/8کالس 

 اهینیآقای  B1 00کالس 
 دانػ خانواده وجوعیت

 )آقایاى(
 ؼنبه   97/ 9/4

 خانن پیرجلیلی C1 00کالس
 دانػ خانواده وجوعیت

 )خانوها(
 ؼنبه   97/ 9/4

 ؽنبهیک   03/4/97 - - - -

 آقای اهینی 03/03 آذریانسالن 
فرهنگ وتوذى اظالم 

 وایراى

 دوؼنبه00/4/97

 ظه ؼنبه02/4/97 - - - -

 چهارؼنبه00/4/97 - - - -

     

 

   اداره آمىزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 



 
 
 

        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

شتی ردمانی اریان  96-97 دومبرنامه امتحانات نیمسال                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 دومترم  - 96ورودی مهر  -  اتاق عمل  رشته کارشناسی پیوسته 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

30/10 سالن سلطانی  28/03/97     شنبهدو باکتريولوژی و انگل شناسی دکتر ملکی،دکتر عشاقی 

 29/03/97   شنبهسه     

30/10 آذريان  سالن  30/03/97 شنبهچهار اصول و فنون فرد اسکراب و سیار دکتر امیری 

 13 آذريان سالن

 دکتر حسینی

 دکترجامعی

 دکتر محمد پور

 02/04/97       شنبه آسیب شناسی و بافت شناسی 

 03/04/97     شنبهيک    

C1+C2 30/10کالس   دکتر امیری 
آشنايی  با وسايل و تجهیزات اتاق 

 عمل 
 04/04/97      شنبهدو

 05/04/97   شنبهسه     

30/8 آذريانسالن   06/04/97  شنبهچهار اصطالحات پزشکی  دکتر امیری 

30/8 آذريانسالن   09/04/97          شنبه 2تشريح  دکتر محمد پور 

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97      شنبهدو    
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                96 – 97  دومبرنامه امتحانات نیمسال                                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 چهارمترم  - 95ورودی مهر  - اتاق عملرشته کارشناسی پیوسته                          

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 28/03/97     شنبهدو تکنولوژی قلب و توراکس دکتر جلیلی C1+C2 30/10کالس 

 29/03/97   شنبهسه     

 A1+A2 30/8کالس 
 دکتر اشراقی 

 دکتر کريمی
 30/03/97 شنبهچهار تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی 

 02/04/97       شنبه روش احیای قلبی ريوی و اصول مراقب ويژه  دکتر فرازی 30/8 سلطانیسالن 

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو 2داخلی آشنايی با بیماری  خانم حنانی 30/10 سالن سلطانی

 05/04/97   شنبهسه     

آذريانسالن   06/04/97  شنبهچهار زبان تخصصی خانم نصرالهی 13 

 09/04/97          شنبه 2انديشه اسالمی آقای پورپاک A1+A2 13کالس 

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97      شنبهدو    
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

 
 

شتی ردمانی اریان    96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال                                                                                                                                                                                دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
  ششمترم  - 94ورودی مهر  - اتاق عملرشته کارشناسی پیوسته                      

 نام درس استاد ساعت مکان
 روز

 26/03/97        شنبه    

 27/03/97   يکشنبه    

30/8 سالن آذريان  28/03/97    شنبهدو پوست و سوختگی پالستیک، تکنولوژی ترمیم، دکتر حسامی 

 29/03/97  شنبهسه     

 30/03/97شنبهچهار روش تحقیق دکتر امیری B1+B2 13کالس 

C1+C2 30/8کالس   02/04/97       شنبه تکنولوژی جراحی ارتوپدی دکتر نکوئی 

 03/04/97    شنبهيک    

30/10 سالن آذريان  04/04/97     شنبهدو اتاق عملمديريت در  خانم حنانی  

 05/04/97  شنبهسه     

B2+B3 30/10کالس   06/04/97 شنبهچهار انقالب اسالمی ايران آقای اردشیر 

 09/04/97         شنبه 2انديشه اسالمی  آقای سجادی فر 13 سالن سلطانی

 10/04/97     يکشنبه    

30/10 سالن سلطانی  11/04/97      شنبهدو تمدن اسالم و ايرانفرهنگ و  آقای مشفقی فر 
 
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

 
 
 

شتی ردمانی اریان                     96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال                                                                                                                                                         دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 تمشهترم  - 93 مهرورودی  - اتاق عمل رشته کارشناسی پیوسته 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 28/03/97     شنبهدو    

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار    

 02/04/97       شنبه    

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو    

 05/04/97   شنبهسه     

 06/04/97  شنبهچهار انقالب اسالمی ايران آقای احمدی A1+A2 30/8کالس 

 09/04/97          شنبه    

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97       شنبهدو    
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
  



  

 

 

شتی ردمانی اریان  96 – 97برنامه امتحانات نیمسال دوم                                                                   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دومترم  - 96مهر ورودی  - اتاق عملرشته  ارشدکارشناسی 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 28/03/97     شنبهدو    

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار    

 02/04/97       شنبه    

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو    

 05/04/97   شنبهسه     

 06/04/97  شنبهچهار    

 09/04/97          شنبه    

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97       شنبهدو    

 B 30/8کالس 

 دکتر بحرآبادی

 دکتر قلعه نوعی

 دکترمهدی زاده

 دکتر جهانگیری

 12/04/97سه شنبه     3آشنايی با روش اختصاصی

 13/04/97چهارشنبه      

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 
 



  

 

شتی ردمانی اریان    96-97 دومبرنامه امتحانات نیمسال      دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 دومترم  - 96ورودی مهر  - رادیولوژی  رشتهکارشناسی پیوسته                  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

30/8 سالن سلطانی  28/03/97     شنبهدو 2آناتومی  جامعی دکتر 

 29/03/97   شنبهسه     

B1+B 30/8کالس   30/03/97 شنبهچهار 1روشهای پرتونگاری   چراغی دکتر 

A1+A2 30/10 کالس  02/04/97       شنبه پزشکیثبت ونمايش تصاوير در  مازياردکتر  

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو ادبیات فارسی آقای بیگدلی 13 سالن سلطانی

 05/04/97   شنبهسه     

30/8 سالن سلطانی  دکتر مازيار 
مراقبت از بیمار در بخش 

 تصويربرداری
 06/04/97  شنبهچهار

30/10 سالن سلطانی  09/04/97          شنبه پرتوها فیزيک چراغیدکتر  

 10/04/97      يکشنبه    

30/8 سالن آذريان  11/04/97      شنبهدو انگلیسی عمومی زبان حمیدیآقای  
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                96 – 97  دومبرنامه امتحانات نیمسال                                                                                                                دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 چهارمترم  - 95ورودی مهر  - رادیولوژی رشتهکارشناسی پیوسته                          

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 28/03/97     شنبهدو 3 روشهای پرتونگاری دکتر چراغی 30/10 سالن آذريان

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار زيست شناسی سلولی براتی-طريقی-نکوئیاندکتر  C1+C2 30/8کالس 

 02/04/97       شنبه مقطعیآناتومی  دکتر جامعی 30/10 سالن آذريان

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو ادبیات فارسی شاهندهدکتر  13 سالن آذريان

 05/04/97   شنبهسه     

سلطانی سالن  06/04/97  شنبهچهار فرهنگ وتمدن اسالم وايران اردشیرآقای  13 

B1+B2 30/8کالس   09/04/97          شنبه بیماری شناسی دکتر ابوطالب 

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97      شنبهدو    
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

شتی ردمانی اریان    96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال                                                                                                                                                                                دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
  ششمترم  - 94ورودی مهر  - رادیولوژی رشتهکارشناسی پیوسته                      

 نام درس استاد ساعت مکان
 روز

 26/03/97        شنبه    

 27/03/97   يکشنبه    

 28/03/97    شنبهدو    

 29/03/97  شنبهسه     

B3 30/8کالس   دکتر پايدار 
اصول فیزيکی سیستمهای 

 MRIتصويربرداری 
 30/03/97شنبهچهار

 دکتر مازيار B1+B2 13کالس 
تعمیرا ت و نگهداری مقدماتی 

 دستگاههای راديولوژی
 02/04/97       شنبه

 03/04/97    شنبهيک    

B2 30/10کالس   احدیدکتر  
تکنیکها و جنبه های بالینی 

 CTتوموگرافی 
 04/04/97     شنبهدو

 05/04/97  شنبهسه     

C1+C2 30/10کالس   06/04/97 شنبهچهار اخالق اسالمی  سجادی فرآقای  

 B2کالس 

 B1کالس 
30/10  

 خانم پیرجلیلی

 آقای اردشیر
 09/04/97         شنبه دانش خانواده و جمعیت

 10/04/97     يکشنبه    

 11/04/97      شنبهدو بهداشت عمومی آقای باقری 13 سالن آذريان
 
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

شتی ردمانی اریان                     96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال                                                                                                                                                         دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 تمشهترم  - 93 مهرورودی  - رادیولوژی رشتهکارشناسی پیوسته 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 28/03/97     شنبهدو    

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار    

 پايداردکتر  A1+A2 30/8کالس 
تضمین و کنترل کیفی روشهای 

 پزشکیتصويربرداری 
 02/04/97       شنبه

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو تصويربرداری با امواج فراصوت دکتر امینی C1+C2 13کالس 

 05/04/97   شنبهسه     

 06/04/97  شنبهچهار ر موضوعی قرآنیتفس متقیآقای  B3 30/8کالس 

 09/04/97          شنبه    

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97       شنبهدو    
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
  



  

 

شتی ردمانی اریان                                                   96 – 97 دومبرنامه امتحانات نیمسال                                                                                      دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 اولترم  - 95 بهمنورودی  - رادیولوژی رشتهپیوسته ناکارشناسی 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 28/03/97     شنبهدو فیزيک پرتوشناسی تشخیصی چراغیدکتر  B3 30/8کالس 

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار 2انديشه اسالمی  آقای سجادی فر B 30/10 کالس

 02/04/97       شنبه راديوبیولوژی و حفاظت دکتر نشاسته ريز B3 13 کالس

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو آناتومی مقطعی دکتر جامعی B3 30/10 کالس

 05/04/97   شنبهسه     

 06/04/97  شنبهچهار دزيمتری پرتوهای يونیزان دکتر مازيار A1+A2 30/10کالس 

 09/04/97          شنبه بیماری شناسی دکتر ابوطالب B3 30/8 کالس

 10/04/97      يکشنبه    

 11/04/97       شنبهدو رياضیات پايه دکتر حسینی بهارانچی B2 30/8 کالس

 12/04/97سه شنبه        

 30/10 سالن سلطانی
 مهندس خضری

 مهندس ندرلو
 13/04/97چهارشنبه   آشنايی با فناوری اطالعات

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



  

شتی ردمانی اریان                                                    96 – 97  دوم امتحانات نیمسالبرنامه                                                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 سوم ترم – 94 بهمنورودی  - رادیولوژی رشتهپیوسته ناکارشناسی                                                            

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه    

 B2 13کالس 
 دکتر مازيار

 آقای شعبانی

تکنیکها و جنبه  اصول فیزيکی

سیستمهای  های بالینی

 MRIتصويربرداری 

 28/03/97     شنبهدو

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار مهارتهای زندگی آقای جلوه B2 30/8کالس 

 02/04/97       شنبه 2ارزيابی تصاوير پزشکی  دکتراحدی C2 13کالس 

 03/04/97     شنبهيک    

 04/04/97      شنبهدو مديريت بیمارستانی آقای باستانی B2 13کالس 

 05/04/97   شنبهسه     

 06/04/97  شنبهچهار متون اسالمی آقای احمدخان بیگی B4 13کالس 

 09/04/97          شنبه کاربرد رايانه در تصويربرداری دکتر پايدار C2 30/8کالس 

 10/04/97      يکشنبه    
 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
  



  

شتی ردمانی اریان  96 – 97 دوم  برنامه امتحانات نیمسال                                                      دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دومترم  - 96مهر ورودی  - لوژیبیورادیو رشته ارشدکارشناسی 

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 26/03/97         شنبه    

 27/03/97    يکشنبه آمار زيستی و روش تحقیق دکتر رسولی B 30/10کالس 

 28/03/97     شنبهدو    

 29/03/97   شنبهسه     

 30/03/97 شنبهچهار فیزيک بهداشت دکتر پايدار B6 30/8 کالس

 02/04/97       شنبه    

 B 30/10کالس 

 دکتر نشاسته ريز

 دکتر موسوی

 دکتر امینی

 03/04/97     شنبهيک کشت سلول

 04/04/97      شنبهدو    

 05/04/97   شنبهسه     

 06/04/97  شنبهچهار حفاظ سازی دکتر پايدار B6 30/8 کالس

 09/04/97          شنبه    

 10/04/97      يکشنبه    

 موسوی دکتر B 13 کالس
آسیب شناسی پرتويی 

 سلولهای بنیادی
 11/04/97       شنبهدو

 12/04/97سه شنبه        

 13/04/97چهارشنبه      

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 
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