
  

 

 

شتی ردمانی اریان  1401-1402برنامه امتحانات نیمسال اول                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 اولترم  - 1401ورودی مهر  -اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

مرکز آزمون 

 الکترونیک
1فیزیولوژی  دکتر دکتر مهرابی 10 42/10/1401     شنبه   

52/10/1401   شنبهیک      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
1تشریح  دکتر بادلی 10 26/10/1401 شنبهدو   

    27/10/1401 شنبهسه       

مرکز آزمون 

 الکترونیک
1اندیشه اسالمی  آقای خان بیگی 11 28/10/1401  شنبهچهار   

مرکز آزمون 

 الکترونیک
عمل بهداشت در اتاق دکتر امیری 10 01/11/1401      شنبه   

02/11/1401   شنبهیک      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
قنبریدکتر 9 03/11/1401  شنبهدو روانشناسی عمومی   

 04/11/1401   شنبهسه    

مرکز آزمون 

 الکترونیک
05/11/1401  شنبهچهار زبان پیش دانشگاهی دکتر نصرالهی 13  

مرکز آزمون 

 الکترونیک
موسویآقای  14 08/11/1401      شنبه مهارتهای زندگی   

 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 



  

 1401-1402برنامه امتحانات نیمسال اول 
 سومترم  - 1400ورودی مهر  -اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

مرکز آزمون 

 الکترونیک
42/10/1401     شنبه متون اسالمی آقای صادق احمدی 13  

52/10/1401   شنبهیک      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
 خانم حنانی 13

آشنایی با بیماری های 

 1داخلی 
26/10/1401 شنبهدو  

    27/10/1401 شنبهسه       

مرکز آزمون 

 الکترونیک
28/10/1401  شنبهچهار فیزیک پزشکی دکترشیرولیلو 11  

مرکز آزمون 

 الکترونیک
موسوی زادهدکتر  11 01/11/1401      شنبه دارو شناسی   

02/11/1401   شنبهیک      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
شافعی نیادکتر 14 03/11/1401  شنبهدو بیهوشی و مراقبتهای آن   

 04/11/1401   شنبهسه    

مرکز آزمون 

 الکترونیک
05/11/1401  شنبهچهار زبان عمومی خانم آریائیان 14  

مرکز آزمون 

 الکترونیک
تیموریآقای  14  

تکنولوژی جراحی غدد و 

 گوارش
08/11/1401      شنبه  

   

                                                                                                                                                 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



  

 

شتی ردمانی اریان  1401-1402امتحانات نیمسال اول برنامه                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 پنجمترم  - 99ورودی مهر  -اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

مرکز آزمون 

 الکترونیک
42/10/1401     شنبه خون شناسی و انتقال خون پریداردکتر  13  

52/10/1401   شنبهیک      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
26/10/1401 شنبهدو ENTتکنولوژی اتاق عمل  خانم صراف 10  

    27/10/1401 شنبهسه       

مرکز آزمون 

 الکترونیک
28/10/1401  شنبهچهار اخالق اسالمی آقای فقیه یزدی 13  

مرکز آزمون 

 الکترونیک
01/11/1401      شنبه تکنولوژی مغزو اعصاب دکتر احمدی 13  

02/11/1401   شنبهیک      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
03/11/1401  شنبهدو ادبیات فارسی دکتر امین 9  

 04/11/1401   شنبهسه    

05/11/1401  شنبهچهار      

08/11/1401      شنبه      

 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

                                                                                                              



  

 

شتی ردمانی اریان  1401-1402برنامه امتحانات نیمسال اول                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 هفتمترم  - 98ورودی مهر  -اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

42/10/1401     شنبه      

52/10/1401   شنبهیک      

26/10/1401 شنبهدو      

    27/10/1401 شنبهسه       

28/10/1401  شنبهچهار      

01/11/1401      شنبه      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
02/11/1401   شنبهیک تاریخ اسالم آقای خلیلی 12  

03/11/1401  شنبهدو      

مرکز آزمون 

 الکترونیک
10 

 آقای خلیلی)دختران(

 آقای فالح )پسران(

 

 04/11/1401   شنبهسه جمعیت و دانش خانواده

05/11/1401  شنبهچهار      

08/11/1401      شنبه      
 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 



  

 

شتی ردمانی اریاندااگشنه علوم زپشکی و   1401-1402برنامه امتحانات نیمسال اول                       خدمات بهدا
 اولترم  - 1401ورودی مهر  -اتاق عملرشته  ارشدکارشناسی  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

42/10/1401     شنبه      

سلطانی -آذریان 52/10/1401   شنبهیک پایش پیشرفته در سیستم های بدن خانم حنانی 10   

26/10/1401 شنبهدو      

سلطانی -آذریان 27/10/1401 روش بیهوشی و مراقبت آن دکتر رجبی 10  شنبهسه       

28/10/1401  شنبهچهار      

01/11/1401      شنبه      

سلطانی -آذریان 2آشنایی با روش جراحی اختصاصی دکتر جلیلی 10  02/11/1401   شنبهیک   

03/11/1401  شنبهدو      

سلطانی -آذریان  10 
 دکتر طیبی

 
1آشنایی با روش جراحی اختصاصی   04/11/1401   شنبهسه 

05/11/1401  شنبهچهار      

سلطانی -آذریان  11 

 دکتر امیری

 دکتر امینی

 خانم حنانی

و روش تحقیق آمار پیشرفته 08/11/1401      شنبه   

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

 
 



  

 

شتی ردمانی اریان  1401-1402برنامه امتحانات نیمسال اول                       دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 سومترم  - 1400ورودی مهر  -اتاق عملرشته  ارشدکارشناسی  

 روز نام درس استاد ساعت مکان

42/10/1401     شنبه      

سلطانی -آذریان  10 
 خانم حنانی

 دکتر امیری
52/10/1401   شنبهیک مدیریت در اتاق عمل  

26/10/1401 شنبهدو      

سلطانی -آذریان  10 
 خانم حنانی

 دکتر امیری

اصول و فنون تدریس در 

 اتاق عمل
27/10/1401 شنبهسه       

28/10/1401  شنبهچهار      

01/11/1401      شنبه      

02/11/1401   شنبهیک      

03/11/1401  شنبهدو      

سلطانی -آذریان  دکتر قناد 10 
آشنایی با روش جراحی 

 4اختصاصی
 04/11/1401   شنبهسه

05/11/1401  شنبهچهار      

08/11/1401      شنبه      
 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 


