
 ترم   پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی سال  دوم نیمسال

 دوم : ترم      آزمایشگاهی علوم ته:رش

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

     52/39/89 شنبه

 121117 امیری دکتر آقای 21 -21 انگلیسی زبان 52/39/89 شنبه یک

     51/39/89 شنبه دو

 21 -21 عمومی بیوشیمی 59/39/89 شنبه سه
 ابطحی دکتر آقای

 مومنی دکتر آقای
121126 

     58/39/89 چهارشنبه

  اسالمی آقای 8 -21 1اندیشه 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 121142 زاده محمد دکتر آقای 21 -21 عمومی شناسی میکروب 37/30/89 شنبه

     35/30/89 شنبه یک

 121131 مقیمیان دکتر خانم 21 -21 نظری فیزیولوژی 39/30/89 شنبه دو

     30/30/89 شنبه سه

 138د121 عطاردی دکتر آقای 8 -21 کامپیوتر 32/30/89 شنبه چهار

 121134 فانی خانم 8 -21 نظری شناسی بافت 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

  



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 چهارم  :ترم           آزمایشگاهی علوم  : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 121170 قربانی آقای 8 -21 2شناسی خون 52/39/89 شنبه

     52/39/89 شنبه یک

 121133 مهر کیان دکتر آقای 21 -21 حیاتی فیزیک 51/39/89 شنبه دو

     59/39/89 شنبه سه

 8 -21 2شناسی انگل 58/39/89 چهارشنبه
 خانم+دکترمینوئیان آقای

 صالحی دکتر
121150 

 121116 خصلتی دکتر آقای  21 -21 فارسی ادبیات 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 121147 مردانه دکتر آقای 21 -21 پزشکی شناسی ویروس 37/30/89 شنبه

 121180 محمدزاده دکتر آقای 8 -21 تحقیق روش 35/30/89 شنبه یک

 121152 کریمی دکتر آقای 8 -21 عمومی شناسی آسیب 39/30/89 شنبه دو

     30/30/89 شنبه سه

  باقری مهندس آقای  21 -21 تمدن و فرهنگ 32/30/89 شنبه چهار

 121177 پورعیدی خانم 8 -21 پزشکی ژنتیک 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 ششم :   ترم          آزمایشگاهی علوم    :رشته
 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 12156 دکترافشاری آقای  21 -21 فارماکولوژی 52/39/89 شنبه

 52/39/89 شنبه یک
 انگلیسی متون

 وترمینولوژی
21- 21  

 دکترامیری آقای

 دکترحاجوی آقای
121159 

 21 -21 کیفیت کنترل روشهای 51/39/89 شنبه دو

 ابطحی دکتر آقای

 زاده دکترمحمد آقای

 قربانی قایآ
121173 

 121176 سعیدی معاون دکتر خانم 21 -21 داخلی بابیماریهای آشنایی 59/39/89 شنبه سه

 121192 مردانه دکتر آقای  21 -21 ای حرفه اخالق 58/39/89 چهارشنبه

 121157 امکانی مهندس آقای 8 -21 شناسی سم 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 37/30/89 شنبه
 وقوانین مدیریت اصول

 آزمایشگاه
 121172 دکترمنصوریان آقای  21 -21

 121137 زاده دکترتوکلی آقای 21 -21 عمومی روانشناسی 35/30/89 شنبه یک

  21 -21 ایران اسالمی انقالب 39/30/89 شنبه دو
 پور حسن آقای خ

 وافی آقای ب
 

 121160 بهشتی مهندس آقای  21 -21 در حفاظت و ایمنی اصول 30/30/89 شنبه سه

 32/30/89 شنبه چهار
 ونگهداری فنی اصول

 تجهیزات
 121163 معصمومی مهندس آقای 21 -21

 121166 ابطحی دکتر آقای 8 -21 شناسی هورمون 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 دوم :ترم            شناسی پرتو  :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 111126 برازوان آقای 21 -21 آناتومی 52/39/89 شنبه

     52/39/89 شنبه یک

 111139 معصومی مهندس آقای 21 -21 1پرتونگاری روشهای 51/39/89 شنبه دو

     59/39/89 شنبه سه

  21 -21 زندگی آیین 58/39/89 چهارشنبه
 بصیری آقای ب

 گوهری دکتر خانم خ
 

 111143 ابراهیمی خانم 21 -21 بخشها  در بیمار از مراقبت 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 111137 کشتکار دکتر آقای 8 -21 پرتوها فیزیک 37/30/89 شنبه

     35/30/89 شنبه یک

 111130 کریمی دکتر آقای 8 -21 عمومی شناسی آسیب 39/30/89 شنبه دو

     30/30/89 شنبه سه

 32/30/89 شنبه چهار
 تصاویر ونمایش ثبت

 پزشکی
 111136 معصومی مهندس آقای 21 -21

     32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 چهارم  :ترم              شناسی پرتو   :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 111151 دکترمحمودآبادی آقای 21 -21 مقطعی آناتومی 52/39/89 شنبه

 111124 کشتکار دکتر آقای  21 -21 تخصصی زیان 52/39/89 شنبه یک

  21 -21 قرآن موضوعی تفسیر 51/39/89 شنبه دو
 پورعابدین آقای ب

 دکترگوهری خانم خ
 

     59/39/89 شنبه سه

 111141 معصومی مهندس آقای 8 -21 3پرتونگاری روشهای 58/39/89 چهارشنبه

  آقای مهندس مظلوم 21 -21 آمار 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 111150 دکترمحمدی خانم 8 -21 یونیزان پرتوهای دوزیمتری 37/30/89 شنبه

     35/30/89 شنبه یک

 111152 کشتکار دکتر آقای 21 -21 سیستمها فیزیکی اصول 39/30/89 شنبه دو

     30/30/89 شنبه سه

  باقری مهندس آقای  21 -21 تمدن و فرهنگ 32/30/89 شنبه چهار

 111145 معصومی مهندس آقای 21 -21 کنتراست بامواد آشنایی 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 ششم   :ترم           شناسی پرتو    :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 8 -21 صوتی امواج با برداری تصویر 52/39/89 شنبه
 آقای+دکترمحمدی خانم

 دکترمحمودآبادی
111149 

     52/39/89 شنبه یک

 111148 محمودآبادی دکتر آقای 8 -21 2تصاویرپزشکی ارزیابی 51/39/89 شنبه دو

     59/39/89 شنبه سه

 21 -21 تضمین QIکیفی وکنترل QC 58/39/89 چهارشنبه
 خانم+دکترکشتکار آقای

 دکترمحمدی
111156 

  آقای دکتر کشتکار  21 -21 2سمینار 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

     37/30/89 شنبه

 111155 دکترصادقی آقای 21 -21 بالینی وجنبهای تکنیکها 35/30/89 شنبه یک

  21 -21 ایران اسالمی انقالب 39/30/89 شنبه دو
 پورعابدین آقای  خ

 پور حسن آقای ب
 

     30/30/89 شنبه سه

 111121 مطلبی دکتر آقای 8 -21 عمومی بهداشت 32/30/89 شنبه چهار

 111133 کشتکار دکتر آقای 8 -21 ای حرفه اخالق 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 

 

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 دوم : ترم           هوشبری  : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحان درس تاریخ هفته ایام

 601301 فانی خانم 21 -21 2آناتومی 52/39/89 شنبه

     52/39/89 شنبه یک

 601314 افشاری دکتر آقای 8 -21 داروشناسی پایه اصول 51/39/89 شنبه دو

     59/39/89 شنبه سه

 601370 حاجوی دکتر آقای 8 -21 ایمونولوژی 58/39/89 چهارشنبه

  خاکشور آقای 21 -21 2اندیشه 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 601325 ناظمی یآقا حاج  21 -21 1بیهوشی 37/30/89 شنبه

     35/30/89 شنبه یک

 601303 نژاد دکترعباس آقای 21 -21 2فیزیولوژی 39/30/89 شنبه دو

 30/30/89 شنبه سه
 رسانی اطالع سیستمهای

 پزشکی
 601310 عطاردی دکتر آقای  21 -21

     32/30/89 شنبه چهار

 601324 ناظمی آقا حاج 8 -21 بیهوشی تجهیزات 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 چهارم  :ترم            هوشبری  : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

     52/39/89 شنبه

 601340 امیری دکتر آقای 21 -21 عمومی انگلیسی زبان 52/39/89 شنبه یک

     51/39/89 شنبه دو

 601320 قربانی آقای 21 -21 خون انتقال و شناسی خون 59/39/89 شنبه سه

  21 -21 زندگی آیین 58/39/89 چهارشنبه
 بصیری آقای  ب

 گوهری دکتر خانم  خ
 

     93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

     37/30/89 شنبه

 601327 خدادادی دکتر آقای 8 -21 3بیهوشی 35/30/89 شنبه یک

     39/30/89 شنبه دو

 601308 زاده توکلی دکتر آقای 8 -21 روان بهداشت 30/30/89 شنبه سه

     32/30/89 شنبه چهار

 601319 ای حمزه دکتر آقای 8 -21 2جراحی داخلی بیماریهای 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 
 
 
 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 ششم   :ترم             هوشبری   :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

     52/39/89 شنبه

 601147 سجادی دکتر آقای 8 -21 بیهوشی از پس مراقبتهای 52/39/89 شنبه یک

     51/39/89 شنبه دو

 601139 قربانی آقای 21 -21 خون انتقال و شناسی خون 59/39/89 شنبه سه

 601129 حاجوی دکتر آقای 8 -21 ایمونولوژی 58/39/89 چهارشنبه

 601116 دکترخصلتی آقای  21 -21 فارسی ادبیات 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

     37/30/89 شنبه

  21 -21 جمعیت و خانواده دانش 35/30/89 شنبه یک
 شریفی آقای   خ

 امامی آقای  ب
 

  21 -21 ایران اسالمی انقالب 39/30/89 شنبه دو
 پورعابدین آقایخ  

 پور حسن آقایب  
 

    21 -21 تمدن و فرهنگ 30/30/89 شنبه سه

  فاطمی آقای 21 -21 اسالم تاریخ 32/30/89 شنبه چهار

     32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 اول    :ترم             اپیوستهن هوشبری   : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 613118 برازوان آقای 21 -21 آناتومی 52/39/89 شنبه

     52/39/89 شنبه یک

 8 -21 تحقیق روش و زیستی آمار 51/39/89 شنبه دو
 خانم دکتر بصیری

 نظامی مهندس آقای
613115 

     59/39/89 شنبه سه

 613124 ای حمزه دکتر آقای 21 -21 درد واداره بیهوشی تکنیکهای 58/39/89 چهارشنبه

  اکبری آقای 21 -21 2اندیشه 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 613116 عطاردی دکتر آقای 8 -21 رایانه کاربرد 37/30/89 شنبه

  شریفی آقای  21 -21 جمعیت و خانواده دانش 35/30/89 شنبه یک

 613119 نژاد عباس دکتر آقای 21 -21 فیزیولوژی 39/30/89 شنبه دو

     30/30/89 شنبه سه

 613127 خزاعی عرب آذین خانم 21 -21 پزشکی های فوریت 32/30/89 شنبه چهار

     32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 سوم  : ترم          ناپیوسته هوشبری   : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

     52/39/89 شنبه

 613122 خدادادی دکتر آقای 8 -21 اختصاصی شناسی دارو 52/39/89 شنبه یک

  21 -21 قرآن موضوعی تفسیر 51/39/89 شنبه دو
 پورعابدین آقای   ب

 دکترگوهری   خ
 

     59/39/89 شنبه سه

 613126 دکترصاحبان آقای 8 -21 ویژه های مراقبت 58/39/89 چهارشنبه

     93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 613129 دکترخواجوی آقای  21 -21 بیهوشی در مدیریت 37/30/89 شنبه

 613128 دکترصاحبان آقای 21 -21 بیهوشی از پس مراقبتهای 35/30/89 شنبه یک

     39/30/89 شنبه دو

 613117 زاده توکلی دکتر آقای 10- 8 روانشناسی 30/30/89 شنبه سه

  باقری مهندس آقای  21 -21 تمدن و فرهنگ 32/30/89 شنبه چهار

     32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 
 
 
 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 دوم : ترم      عمل اتاق  تکنولوژی  :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 707121 برازوان آقای 21 -21 2تشریح 52/39/89 شنبه

 707115 رستمیان دکتر آقای 21 -21 عمومی زبان 52/39/89 شنبه یک

 707141 شفقی دکتر آقای 8 -21 جراحی در تغذیه 51/39/89 شنبه دو

     59/39/89 شنبه سه

 707128 حاجوی دکتر آقای 8 -21 ایمونولوژی 58/39/89 چهارشنبه

 707143 بصیری دکتر خانم 21 -21 عمل اتاق باتجهیزات آشنایی 93/39/89 شنبه پنج
 

     97/39/89 جمعه

 707135 ای حمزه دکتر آقای 10 -12 پزشکی اصطالحات 37/30/89 شنبه

    21 -21 جمعیت و خانواده دانش 35/30/89 شنبه یک

 707123 نژاد عباس دکتر آقای 21 -21 فیزیولوژی 39/30/89 شنبه دو

 707131 عطاردی دکتر آقای  21 -21 اطالعات فناوری 30/30/89 شنبه سه

   21 -21  32/30/89 شنبه چهار

 707142 بصیری دکتر خانم  21 -21 استریلزاسیون اصول 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 چهارم  : ترم             عمل اتاق تکنولوژی : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

  21 -21 وغدد گوارش عمل اتاق تکنولوژی 52/39/89 شنبه
 جاویدی دکتر آقای

 خزایی عرب آذر خانم
707146 

 707136 خزایی عرب آذین خانم  21 -21 تخصصی زبان 52/39/89 شنبه یک

     51/39/89 شنبه دو

 707157 ناظمی یآقا حاج 8 -21 ریوی قلبی احیای روش 59/39/89 شنبه سه

 707130 دکتربصیری خانم 21 -21 عمل اتاق در تحقیق روش 58/39/89 چهارشنبه

 707162 معصومی مهندس آقای 21 -21 رادیولوژی تصاویر کلیات با آشنایی 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 21 -21 چشم عمل اتاق جراحی تکنولوژی 37/30/89 شنبه
 آقای دکتر نصیری

 خزایی عرب آذر خانم
707152 

 707132 محمدی دکتر خانم 21 -21 والکتریسیته پزشکی فیزیک 35/30/89 شنبه یک

 707138 امیری خانم 21 -21 عمل دراتاق بهداشت 39/30/89 شنبه دو

     30/30/89 شنبه سه

  باقری مهندس آقای  21 -21 وتمدن فرهنگ 32/30/89 چهارشنبه

 707137 زاده توکلی دکتر آقای 8 -21 عمل اتاق در روان بهداشت 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 
 
 



 ترم پایان تامتحانا برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 ششم  : ترم             عمل اتاق تکنولوژی  : رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 707154 طالیی آقای 8 -21 ترمیمی عمل اتاق تکنولوژی 52/39/89 شنبه

 21 -21 قلب توراکس جراحی تکنولوژی 52/39/89 شنب یک
 خزایی عرب آذین خانم

 طالیی آقای
707148 

 707141 شفقی دکتر آقای 8 -21 جراحی در تغذیه 51/39/89 شنبه دو

     59/39/89 شنبه سه

  بصیری آقای ب  21 -21 زندگی آیین 58/39/89 چهارشنبه

     93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 707151 خزایی عرب آذر خانم  عمل اتاق تکنولوژیENTوصورت فک 37/30/89 شنبه

     35/30/89 شنبه یک

  پور حسن آقای  21 -21 ایران اسالمی انقالب 39/30/89 شنبه دو

 707153 خزایی عرب آذین خانم 8 -21 اطفال عمل اتاق تکنولوژی 30/30/89 شنبه سه

  باقری مهندس آقای  21 -21 تمدن و فرهنگ 32/30/89 شنبه چهار

     32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه

 

 

 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 ناپیوسته اول  : ترم            عمل اتاق تکنولوژی    :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

 713115 برازوان آقای 21 -21 پیشرفته تشریح 12/10/88 شنبه

 713121 بصیری دکتر خانم  21 -21 تخصصی زبان 52/39/89 شنبه یک

 713123 بصیری دکتر خانم 21 -21 جراحی برتکنولوژی ای مقدمه 51/39/89 شنبه دو

 713132 سجادی دکتر آقای 8 -21 مراقبت پیشرفته اصول 59/39/89 شنبه سه

 713134 بصیری دکتر خانم 21 -21 ها فوریت 58/39/89 چهارشنبه

 713124 طالیی آقای 21 -21 عمل اتاق تجهیزات با آشنایی 93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 21 -21 تکنولوژی جراحی در جراحی ENT  37/30/89 شنبه
 آقای دکتر نصیری

 خزاعی عرب آذر خانم
713128 

     35/30/89 شنبه یک

 707116 حیدرنیا خانم 21 -21 پیشرفته یفیزیولوژ 39/30/89 شنبه دو

 713135 بصیری دکتر خانم 21 -21 ای حرفه اخالق 30/30/89 شنبه سه

  باقری مهندس آقای  21 -21 تمدن و فرهنگ 32/30/89 شنبه چهار

 21 -21 اسالم تاریخ 32/30/89 شنبه پنج
 وافی آقای   خ

 فاطمی آقای   ب
 

     31/30/89 جمعه

 
 



 ترم پایان امتحانات برنامه

 7981-89تحصیلی  سال  دوم نیمسال

 ناپیوسته سوم : ترم          عمل اتاق کنولوژیت  :رشته

 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاریخ هفته ایام

     52/39/89 شنبه

 52/39/89 شنبه یک
 عروق و قلب جراحی تکنولوژی

 وتوراکس
21- 21 

 طالیی آقای

 خانم

 خزاعی عرب آذین

713121 

  21 -21 قرآن موضوعی تفسیر 51/39/89 شنبه دو
 گوهری دکتر خانم   خ

 محمدیان آقای   ب
 

     59/39/89 شنبه سه

  21 -21 ارتوپدی و اعصاب جراحی تکنولوژی 58/39/89 چهارشنبه

 آقای دکتر محسن زاده

 طالیی آقای

 خزاعی عربآذین  خانم

713127 

     93/39/89 شنبه پنج

     97/39/89 جمعه

 37/30/89 شنبه
 و پوست جراحی تکنولوژی

 سوختگی
 713130 طالیی آقای 21 -21

     35/30/89 شنبه یک

  وافی آقای  21 -21 ایران اسالمی انقالب 39/30/89 شنبه دو

 713129 خزاعی عرب آذر خانم 8 -21 اطفال جراحی تکنولوژی 30/30/89 شنبه سه

     32/30/89 شنبه چهار

 713122 زاده توکلی دکتر قایآ 8 -21 عمل اتاق در روان بهداشت 32/30/89 شنبه پنج

     31/30/89 جمعه



 


