
 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اولپزشکی  رشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 111818 آقای دکتر ابراهیم زاده 81-81 مقدمات علوم تشریح 12/21/89 شنبه

 111811 آقای دکتررستمیان 81-81 زبان خارجه عمومی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 111888 خانم دکترمقیمیان 1-81 فیزیولوژی سلول 12/21/89 سه شنبه

   81-81 دانش خانواده وجمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   1-81 8اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 19/21/89 شنبه
 81-81 فیزیک پزشکی

ر +دکتآقای دکترکشتکار

 محموآبادی+دکترمحمدی

 

 

     18/21/89 يک شنبه

  آقای دکتر مومنی 1-81 بیوشیمی مولکول وسلول 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 11/22/89 چهار شنبه

 1-81 اصول خدمات سالمت

 خانم دکترضیایی

 آقای دکترمشکی

111899 

 111812 دکترگلبافآقای  81-81 ادبیات فارسی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:سوم        پزشکیرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 111811 اقای برازوان 81-81 علوم تشریح سیستم اعصاب 12/21/89 شنبه

 111812 آقای دکترحمزه ای 81-81 1زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

   81-81 تفسیرموضوعی قرآن 12/21/89 دو شنبه

     12/21/89 سه شنبه

 111819 خانم دکترنوید 1-81 علوم تشریح سروگردن 12/21/89 چهارشنبه

 111881 خانم دکتر مقیمیان 81-81 فیزیولوژی غددو تولید مثل 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 19/21/89 شنبه

 81-81 فیزیک پزشکی

 آقای دکترکشتکار

 آقای دکترمحمودآبادی

 دکترمحمدی

111812 

فیزیولوژی اعصاب وحواس  18/21/89 يک شنبه

 ویژه
  دکتر عباسنژاد 81-1

     21/21/89 دو شنبه

  دکتر توکلی زاده 81-81 روانشناسی سالمت 12/22/89 سه شنبه

 111819 خانم دکترنوید 81-81 علوم تشریح حواس ویژه 11/22/89 چهار شنبه

   81-81 تاریخ اسالم 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        ماماییرشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 118111 خانم فانی 81-81 8تشریح 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

 118111 خانم فانی 1-81 سلول شناسی وبافت شناسی 12/21/89 دو شنبه

 118119 آقای دکترمومنی 1-81 بیوشیمی 12/21/89 سه شنبه

   81-81 دانش خانواده وجمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   1-81 8اسالمیاندیشه  12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 118112 خانم دکترمقیمیان 81-81 8فیزیولوژی 19/21/89 شنبه

 118191 یعقوبیخانم  81-81 اصول وفنون مامایی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 118191 آقای دکترمطلبی 81-81 اصول خدمات بهداشت جامعه 12/22/89 سه شنبه

 118191 آقای دکترازقندی 81-81 سیستمهای اطالع رسانی 11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

  

 

 

      



 برنامه امتحانات پایان ترم                                                                        

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سومترم:        ماماییرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 118192 آقای دکترافشاری 81-81 داروشناسی عمومی 12/21/89 شنبه

 118119 خانم دکتررحمانی 81-81 زبان انگلیسی تخصصی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 118111 دکترنویدخانم  1-81 جنین شناسی 12/21/89 سه شنبه

نشانه شناسی ومعاینات  12/21/89 چهارشنبه

 فیزیکی
 118128 خانم یعقوبی 81-81

 12/21/89 پنج شنبه

فیزیوپاتولوژی وبیماری های 

 8داخلی
81-81 

خانم دکتر معاون 

 سعیدی

 دکترمحرابی

118129 

     12/21/89 جمعه

 118111 دکتررحمانیخانم  1-81 8بارداری وزایمان 19/21/89 شنبه

آسیب شناسی عمومی  18/21/89 يک شنبه

 واختصاصی
 118191 آقای دکترکریمی 81-81

 118111 آقای مهندس احمدی 1-81 اصول اپیدمیولوژی 21/21/89 دو شنبه

   81-81 فرهنگ وتمدن 12/22/89 سه شنبه

     11/22/89 چهار شنبه

 118112 دکترقویدلآقای  1-81 نوزادان 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

  



 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 پنجمترم:        ماماییرشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه

 1-81 بیماری های زنان وناباروری 12/21/89

 محمودیانخانم دکتر

 دکترنژاداسالمیخانم 

 خانم دکترجلیلی

118122 

     11/21/89 يک شنبه

   81-81 تفسیرموضوعی قرآن 12/21/89 دو شنبه

 118112 خانم دکتر هادی زاده 81-81 حقوق پزشکی قانونی 12/21/89 سه شنبه

 12/21/89 چهارشنبه
 81-81 رادیولوژی وسونولوژی

دکتر -آقای دکترصادقی

 محمودآبادی
118121 

 118121 آقای دکتر اکبری 1-81 اصول روانپزشکی درمامایی 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 19/21/89 شنبه
فیزیوپاتولوژی بیماری های 

 9داخلی
81-1 

-آقای دکترسلطانی

خانم دکتر معاون 

 سعیدی

118121 

     18/21/89 يک شنبه

فیزیوپاتولوژی بیماری های  21/21/89 دو شنبه

 جراحی
81-81 

آقای  +آقای دکترقهرمانی

 جاویدیدکتر
118122 

 118111 خانم دکتررحمانی 81-81 تاریخ اخالق وقوانین ومقررات 12/22/89 سه شنبه

     11/22/89 چهار شنبه

 118111 خانم دکتربحری 1-81 9بارداری وزایمان 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        ارشدماماییرشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 821811 خانم دکترمحمدزاده 1-81 آمارحیاتی 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

 12/21/89 دو شنبه

 81-81 زبان تخصصی

 آقای دکترامیری

 خانم دکتررحمانی

821811 

 12/21/89 سه شنبه

 81-81 روش تحقیق

 خانم دکتررحمانی

 خانم دکتر هادی زاده

821819 

     12/21/89 چهارشنبه

بارداری وزایمان وپدیده های  12/21/89 پنج شنبه

 نوین
81-1 

 خانم دکتررحمانی

 خانم دکترهادی زاده

821881 

     12/21/89 جمعه

 821881 آقای دکترمنصوریان 1-81 روشها وفنون تدریس 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 821811 دکتر سلطانی 1-81 فیزیوپاتولوژی درمامایی 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 821818 آقای دکترعطاردی 81-81 سیستم های اطالع رسانی 11/22/89 چهار شنبه

 821812 خانم دکتربحری 81-81 تئوریها ومدلها درمامایی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سومترم:   ارشدماماییرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     12/21/89 شنبه

 11/21/89 يک شنبه

 1-81 اپیدمیولوژی خانواده وجامعه

 خانم دکتررحمانی

 خانم دکترسعادتیان

 آقای دکترعالمی

821889 

     12/21/89 دو شنبه

     12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

     19/21/89 شنبه

 821881 خانم دکترمحمودیان 81-81 بیماری های زنان ونازایی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

     11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        تغذیهرشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 188819 خانم دکترنوید 81-81 آناتومی 12/21/89 شنبه

 188811 آقای دکتر امیری 81-81 زبان عمومی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 188812 آقای دکترمومنی 1-81 بیوشیمی مقدماتی 12/21/89 سه شنبه

   81-81 دانش خانواده وجمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   1-81 8اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 188812 آقای دکترعباس نژاد 81-81 فیزیولوژی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 188881 خانم دکترمحمدزاده 81-81 آمارحیاتی 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 188888 توکلی زادهآقای دکتر  1-81 اصول روانشناسی ومشاوره 11/22/89 چهار شنبه

 188811 آقای دکتر منصوریان 1-81 روشهای مطالعه ویادگیری 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        باروری بهداشت ارشدرشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 121818 ر محمدزادهخانم دکت 1-81 آمارحیاتی 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

 12/21/89 دو شنبه
 81-81 زبان تخصصی

+دکتر آقای دکترامیری

 رحمانی
121889 

 12/21/89 سه شنبه

 81-81 روش تحقیق

 خانم دکتررحمانی

 خانم دکتر هادی زاده

121811 

     12/21/89 چهارشنبه

بارداری وزایمان وپدیده های  12/21/89 پنج شنبه

 نوین
81-1 

دکترهادی خانم 

 +دکتر رحمانیزاده
121811 

     12/21/89 جمعه

 121819 آقای دکترمنصوریان 1-81 روشها وفنون تدریس 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 121881 دکتر سلطانی 1-81 لوژی در ماماییپاتوفیزیو 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 121819 آقای دکتر عطاردی 81-81 سیستمهای اطالع رسانی 11/22/89 چهار شنبه

 121881 خانم دکتربحری 81-81 تئوریها ومدلهای مامایی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:دوم ناپیوسته                            رشته: اتاق عمل 

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
12/21/89 

تکنولوژی جراحی زنان و 

 یژاورولو
81 - 1 

 -خانم دکتر محمودیان

 آقای طالیی
289812 

     11/21/89 يک شنبه

گوارش و تکنولوژی جراحی  12/21/89 دو شنبه

 غدد
81 - 1 

-آقای دکتر جاویدی

 آقای طالیی
289811 

     12/21/89 سه شنبه

   81-81 دانش خانواده و جمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   81-81 1اندیشه  12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 289899 آقای دکتر منصوریان 81-81 مدیریت در اتاق عمل 19/21/89 شنبه

 289889 آقای نظامی 81-81 آمار حیاتی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 289882 آقای دکتر حاجوی 81-81 ایمونولوژی 12/22/89 سه شنبه

 289881 آقای ازقندی 81-81 فناوری اطالعات  11/22/89 چهار شنبه

 289811 خانم دکتر بصیری 81-81 روش تحقیق 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 8991-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 پنجم ترم:                            پزشکیرشته: 

 درس کد استاد ساعت امتحانی درس تاريخ هفته ايام

 111811 خانم دکتر سعادتیان 1 -81 ژنتیک پزشکی 12/21/89 شنبه

     11/21/89 شنبه يک

 12/21/89 شنبه دو
 1 -81 اصول کلی تغذیه

ر دکت-آقای دکتر شفقی

 طباطبایی زاده
111811 

     12/21/89 شنبه سه

 111891 آقای دکتر حاجوی 1-81 ایمونولوژی 12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 شنبه پنج

     12/21/89 جمعه

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع  19/21/89 شنبه

 واگیر
 111892 آقای دکتر عالمی 81-81

     18/21/89 شنبه يک

     21/21/89 شنبه دو

     12/22/89 شنبه سه

     11/22/89 شنبه چهار

     12/22/89 شنبه پنج

     12/22/89 جمعه

 

 


