
1140-1402اول  برنامه امتحانات نیمسال  
علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته رشته    

گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریا ن دانش  

 
 

 

  

 ساعت  مکان  استاد نام درس  تاریخ 

 سه شنبه

20/10/1401 
 14:00 مرکز آزمون الکترونیک گزلوقرهدکترعشاقی، خانم مقدمات آزمایشگاهی 

 شنبه

24/10/1401 
 دکتر کریمی  شیمی عمومی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
10:00 

 یکشنبه

25/10/1401 
 -  -  -  - 

 دوشنبه

26/10/1401 
 دکتر قنبری روانشناسی عمومی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 1سالن غدیر
12:00 

 سه شنبه

27/10/1401 
 -  -  -  - 

 چهارشنبه 

28/10/1401 
 آقای احمدی  1اندیشه اسالمی

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
10:00 

 شنبه

01/11/1401 
 پیرحاجاتی دکتر  آناتومی

 مرکز آزمون الکترونیک

 1سالن غدیر
13:00 

 یکشنبه

02/11/1401 
 -  -  -  - 

 دوشنبه

03/11/1401 
 12:00 سلطانی  -آذریان دکتر مصباحی  مهارت های زندگی 

 سه شنبه

04/11/1401 
 -  -  -  - 

 چهارشنبه 

 کامپیوتر  05/11/1401
 خضری،    مهندس

 ندرلو مهندس 

 09:00 الکترونیکمرکز آزمون 

 11:00 سلطانی  -آذریان

 شنبه

08/11/1401 
- - - - 

 یکشنبه

09/11/1401 
 10:00 سلطانی  -آذریان آقای حاتمی  زبان پیش دانشگاهی 

 ترم اول –  1401ورودی مهر 

 مرکز آزمون الکترونیک واقع در طبقه زیر همکف دانشکده پزشکی  *



1140-1402اول  برنامه امتحانات نیمسال  
علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته رشته    

گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریا ن دانش  

 
 

 

  

 ساعت  مکان  استاد نام درس  تاریخ 

 سه شنبه

20/10/1401 
- - - - 

 شنبه

24/10/1401 
 دکتر ملکی، دکتر حسینی    1انگل شناسی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 1سالن غدیر
11:00 

 یکشنبه

25/10/1401 
- - - - 

 دوشنبه

26/10/1401 
 دکتر امین  ادبیات فارسی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
11:00 

 سه شنبه

27/10/1401 
- - - - 

 چهارشنبه 

28/10/1401 
- - - - 

 شنبه

01/11/1401 
 دکتر افشاری فیزیک حیاتی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 1سالن غدیر
11:00 

 یکشنبه

02/11/1401 
- - - - 

 دوشنبه

03/11/1401 
 09:00 مرکز ازمون الکترونیک  دکتر صادقی اخالق اسالمی 

 سه شنبه

04/11/1401 
- - - - 

 چهارشنبه 

05/11/1401 
 09:00 مرکز آزمون الکترونیک دکتر شریفی  1بیوشیمی پزشکی

 شنبه

08/11/1401 
- - - - 

 یکشنبه

09/11/1401 
 11:00 مرکز آزمون الکترونیک رشیدی  دکتر،  عشاقی  دکتر میکروب شناسی عمومی 

 سومترم   –  1400ورودی مهر 

 مرکز آزمون الکترونیک واقع در طبقه زیر همکف دانشکده پزشکی  *



1140-1402اول  برنامه امتحانات نیمسال  
علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته رشته    

گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریا ن دانش  

 
 

 

  

 ساعت  مکان  استاد نام درس  تاریخ 

 سه شنبه

20/10/1401 
 -  -  -  - 

 شنبه

24/10/1401 
 2ایمنی شناسی پزشکی

دکترمحسن زادگان، 

 گزلو قرهدکترناصری، خانم

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
11:00 

 یکشنبه

25/10/1401 
 -  -  -  - 

 دوشنبه

26/10/1401 
 دکتر حسینی  شناسی عمومی آسیب 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
11:00 

 سه شنبه

27/10/1401 
 -  -  -  - 

 چهارشنبه 

28/10/1401 
 آقای فالح  متون اسالمی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 1سالن غدیر
11:00 

 شنبه

01/11/1401 
 دکتر شریفی  هورمون شناسی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
10:00 

 یکشنبه

02/11/1401 
 -  -  -  - 

 دوشنبه

03/11/1401 
 08:00 سلطانی  -آذریان دکتر محمدزاده آمارحیاتی و روش تحقیق 

 سه شنبه

04/11/1401 
 -  -  -  - 

 چهارشنبه 

05/11/1401 
 14:00 مرکز آزمون الکترونیک دکتر واعظی  قارچ شناسی پزشکی 

 شنبه

08/11/1401 
 -  -  -  - 

 یکشنبه

09/11/1401 
 2شناسی  خون

، رضوانی  دکتر،  دکترصفا

 دکترامینی 
 11:00 سلطانی  -آذریان

 پنجم  ترم –  99ورودی مهر 

 مرکز آزمون الکترونیک واقع در طبقه زیر همکف دانشکده پزشکی  *



1140-1402اول  برنامه امتحانات نیمسال  
علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته رشته    

گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریا ن دانش  

 
 

 

  

 ساعت  مکان  استاد نام درس  تاریخ 

 سه شنبه

20/10/1401 
 -  -  -  - 

 شنبه

24/10/1401 
 دکتر نکوئیان پزشکی ژنتیک 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
13:00 

 یکشنبه

25/10/1401 
 -  -  -  - 

 دوشنبه

26/10/1401 

اصول ایمنی و حفاظت  

 درآزمایشگاه
 گزلو قرهدکتر عشاقی، خانم

 مرکز آزمون الکترونیک

 1سالن غدیر
12:00 

 سه شنبه

27/10/1401 
 -  -  -  - 

 چهارشنبه 

28/10/1401 
 دکتر حسینی  آشنایی با بیماری های داخلی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
10:00 

 شنبه

01/11/1401 

اصول فنی و نگهداری  

 تجهیزات آزمایشگاهی 
 مهندس عظیمی 

 مرکز آزمون الکترونیک

 2سالن غدیر
13:00 

 یکشنبه

02/11/1401 
 -  -  -  - 

 دوشنبه

03/11/1401 
 14:00 مرکز آزمون الکترونیک آقای مشفقی فر  وایران فرهنگ وتمدن اسالم 

 سه شنبه

04/11/1401 
 -  -  -  - 

 چهارشنبه 

05/11/1401 
 -  -  -  - 

 شنبه

08/11/1401 

روش های کنترل کیفی و  

 حفاظت درآزمایشگاه 
 14:00 مرکز آزمون الکترونیک گزلو قرهدکتر عشاقی، خانم

 یکشنبه

09/11/1401 
 -  -  -  - 

 

 هفتم ترم  -98 ورودی مهر

 الکترونیک واقع در طبقه زیر همکف دانشکده پزشکی مرکز آزمون   *


