
 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        علوم آزمایشگاهیرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 919919 آقای برازوان 91-91 آناتومی نظری 12/21/89 شنبه

 919981 آقای دکتر رستمیان 8-91 تقویتیزبان  11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 919911 آقای دکترکشتکار 8-91 فیزیک عمومی 12/21/89 سه شنبه

   91-91 دانش خانواده وجمعیت 12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 919911 خانم مهندس رمضانی 91-91 شیمی عمومی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

زیست شناسی سلولی  21/21/89 دو شنبه

 مولکولی
 919918 خانم دکترسعادتیان 91-91

     12/22/89 سه شنبه

 11/22/89 چهار شنبه
 8-91 بهداشت عمومی واپیدمیولوژی

-آقای مهندس احمدی

 دکتر مطلبی
919931 

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 سومترم:        علوم آزمایشگاهی رشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 919911 خانم دکتر صالحی 91-91 انگل شناسی 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 919911 آقای دکتر ابطحی 91-91 9بیوشیمی پزشکی 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

   91-91 1اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 919919 آقای بلوچی 8-91 خون شناسی 19/21/89 شنبه

 919991 آقای دکتر مردانه 91-91 اخالق حرفه ای 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 919911 آقای دکتر حاجوی 8-91 ایمنی شناسی پزشکی 11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:پنجم        علوم آزمایشگاهیرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 919921 آقای دکتر محمدزاده 8-91 باکتری شناسی پزشکی 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

   91-91 تفسیر موضوعی قرآن 12/21/89 دو شنبه

 919921 آقای دکتر مومنی 91-91 1بیوشیمی پزشکی 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

 919939 آقای مهندس مظلوم 8-91 آمارحیاتی 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 919918 آقای دکتر مینوییان 91-91 قارچ شناسی پزشکی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 919911 آقای بلوچی 8-91 ایمونوهماتولوژی 21/21/89 دو شنبه

 919928  91-91 سمینار 12/22/89 سه شنبه

     11/22/89 چهار شنبه

   91-91 تاریخ اسالم 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول        تکنولوژی اتاق عملرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 212911 فانی خانم 91-91 9تشریح 12/21/89 شنبه

 212982 آقای اکرامی 8-91 9تقویتیزبان  11/21/89 يک شنبه

 212933 آقای دکتر توکلی زاده 91-91 روانشناسی عمومی 12/21/89 دو شنبه

 212911 آقای دکتر مومنی 8-91 بیوشیمی 12/21/89 سه شنبه

 212911 خانم دکتر بصیری 91-91 مقدمه ای برتکنولوژی جراحی 12/21/89 چهارشنبه

   8-91 9اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 212911 آقای دکترعباس نژاد 91-91 9فیزیولوژی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 212912 آقای دکتر مردانه 8-91 باکتریولوژی وانگل 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

اصول وفنون عملکرد  11/22/89 چهار شنبه

 سیارفرداسکراپ 
 212911 خانم دکتر بصیری 91-8

 212939 خانم دکتر بصیری 91-91 اصول وفنون مهارنهای بالینی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:سوم        رشته:   تکنولوژی اتاق عمل

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 212931 آقای دکترافشاری 91-91 داروشناسی 12/21/89 شنبه

 212913 آقای دکتر عباس نژاد 91-91 1فیزیولوژی 11/21/89 يک شنبه

 212921 آقای ناظمی 91-91 بیهوشی ومراقبت های آن 12/21/89 دو شنبه

 12/21/89 سه شنبه

 91-91 آسیب شناسی وبافت

 خانم فانی

 آقای دکترکریمی

212911 

 212929 خانم آذرعرب خزایی 8-91 فوریت های پزشکی 12/21/89 چهارشنبه

   91-91 1اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 212911 آقای مهندس معصومی 8-91 آشنایی باکلیات تصاویر 19/21/89 شنبه

 212919 خانم دکتر بصیری 91-91 اخالق حرفه ای 18/21/89 يک شنبه

 212938 خانم آذر عرب خزایی 91-91 بهداشت در اتاق عمل 21/21/89 دو شنبه

 212991 آقای دکترخصلتی 8-91 ادبیات فارسی 12/22/89 سه شنبه

 212932 آقای دکترتوکلی زاده 91-91 بهداشت روان دراتاق عمل 11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 



 

 

 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 پنجمترم:       رشته:تکنولوژی اتاق عمل

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
 8-91 تکنولوژی زنان وارولوژی 12/21/89

-خانم دکترمحمودیان

 آقای طالیی
212912 

     11/21/89 يک شنبه

   91-91 تفسیرموضوعی قرآن 12/21/89 دو شنبه

 212919 خانم آذین عرب خزایی 91-91 تکنولوژی اتاق عمل واعصاب 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

 212922 ذرعرب خزاییخانم آ 8-91 تکنولوژی اتاق عمل اورژانس 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 212911 آقای دکترمنصوریان 91-91 مدیریت اتاق عمل 19/21/89 شنبه

 212921 آقای طالیی 91-91 تکنولوژی اتاق عمل وارتوپدی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 212918 آقای دکترحاجوی 91-91 ایمونولوژی 12/22/89 سه شنبه

 212928 آقای دکترسجادی 91-91 اصول مراقبت دراتاق بهبودی 11/22/89 چهار شنبه

   91-91 تاریخ اسالم 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ناپیوسته اول ترم:       رشته:تکنولوژی اتاق عمل

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
12/21/89 

تکنولوژی جراحی زنان 

 وارولوژی
91-8 

-خانم دکترمحمودیان

 آقای طالیی
293911 

 293919 خانم آذین عرب خزایی 91-91 زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

   91-91 تفسیرموضوعی قرآن 12/21/89 دو شنبه

 293931 خانم آذرعرب خزایی 91-91 فوریت ها 12/21/89 سه شنبه

 293992 خانم دکترنوید 91-91 تشریح پیشرفته 12/21/89 چهارشنبه

 12/21/89 پنج شنبه
 91-91 اخالق حرفه ای

-خانم آذرعرب خزایی

 خانم دکتر گوهری
293932 

     12/21/89 جمعه

 293991 خانم حیدرنیا 91-91 فیزیولوژی پیشرفته 19/21/89 شنبه

   91-91 ایران انقالب اسالمی 18/21/89 يک شنبه

 293931 خانم آذین عرب خزایی 91-91 اصول مراقبت در اتاق بهبودی 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 293911 خانم آذین عرب خزایی 8-91 آشنایی با تجهیزات اتاق عمل 11/22/89 چهار شنبه

 293913 خزاییخانم آذرعرب  8-91 مقدمه ای برتکنولوژی جراحی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال 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 

 اورولوژی
91 - 8 

 -خانم دکتر محمودیان

 آقای طالیی
293911 

     11/21/89 يک شنبه

تکنولوژی جراحی گوارش و  12/21/89 دو شنبه

 غدد
91 - 8 

-آقای دکتر جاویدی

 آقای طالیی
293912 

     12/21/89 سه شنبه

   91-91 دانش خانواده و جمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   91-91 1اندیشه  12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 293933 آقای دکتر منصوریان 91-91 مدیریت در اتاق عمل 19/21/89 شنبه

 293999 آقای نظامی 91-91 آمار حیاتی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 293992 آقای دکتر حاجوی 91-91 ایمونولوژی 12/22/89 سه شنبه

 293998 آقای ازقندی 91-91 فناوری اطالعات  11/22/89 چهار شنبه

 293911 خانم دکتر بصیری 91-91 روش تحقیق 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 



 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:اول       رشته:هوشبری

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 119311 خانم دکتر نوید 91-91 9آناتومی 12/21/89 شنبه

 119319 آقای دکتررستمیان 8-91 زبان تقویتی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 119311 آقای دکتر مومنی 8-91 بیوشیمی بالینی 12/21/89 سه شنبه

   91-91 دانش خانواده وجمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   8-91 9اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 119311 آقای دکتر عباس نژاد 91-91 9فیزیولوژی  19/21/89 شنبه

میکروب شناسی  18/21/89 يک شنبه

 واستریلیزاسیون
 119312 آقای دکترمحمدزاده 91-91

     21/21/89 دو شنبه

 12/22/89 سه شنبه
 8-91 فیزیک پزشکی

 خانم دکتر محمدی

 +دکتر کیان مهر
119311 

     11/22/89 چهار شنبه

 پنج شنبه
مهارتهای پرستاری وکاردراتاق  12/22/89

 عمل
 119392 خانم دکتر بصیری 91-91

     12/22/89 جمعه

 

 



 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:سوم       هوشبریرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 119319 آقای دکترحمزه ای 8-91 واژه شناسی پزشکی 12/21/89 شنبه

 119313 آقای دکترعباس نژاد 91-91 1فیزیولوژی 11/21/89 يک شنبه

 119393 خانم دکتربصیری 91-91 نشانه شناسی ومعاینات بدنی 12/21/89 دو شنبه

     12/21/89 سه شنبه

 119311 آقای ناظمی 8-91 1بیهوشی 12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 119398 آقای دکترحمزه ای 91-91 9بیماری های داخلی جراحی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

 119391 خانم دکتربصیری 91-91 روش تحقیق 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 119392 خانم آذرعرب خزایی 91-91 9فوریت های پزشکی 11/22/89 چهار شنبه

 119391 آقای مهندس نظامی 8-91 آمارزیستی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  



 ترم:پنجم       هوشبریرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     12/21/89 شنبه

 119311 خانم آذین عرب خزایی 91-91 زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

   91-91 تفسیرموضوعی قرآن 12/21/89 دو شنبه

     12/21/89 سه شنبه

 119318 آقای دکتر صاحبان 91-91 1بیهوشی 12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 119313 آقای دکترخواجوی 91-91 مدیریت دربیهوشی 19/21/89 شنبه

   91-91 انقالب اسالمی ایران 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 119331 آقای دکترصاحبان 8-91 داروشناسی اختصاصی 12/22/89 سه شنبه

     11/22/89 چهار شنبه

 119391 خانم آذرعرب خزایی 8-91 1فوریت های پزشکی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:دوم ناپیوسته        رشته:   هوشبری



 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

     12/21/89 شنبه

 199319 خانم آذین عرب خزایی 91-91 زبان تخصصی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 193911 آقای دکتر حمزه ای 91-91 فیزیوپاتولوژی 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

     12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

     19/21/89 شنبه

   91-91 انقالب اسالمی ایران 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 193912 آقای دکتر خدادادی 8-91 روش های بیهوشی درجراحی 12/22/89 سه شنبه

     11/22/89 چهار شنبه

   91-91 تاریخ اسالم 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  



 ترم:اول        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:   

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 999912 خانم فانی 91-91 9آناتومی 12/21/89 شنبه

 999991 آقای دکتر امیری 91-91 زبان عمومی 11/21/89 يک شنبه

     12/21/89 دو شنبه

 999932 آقای دکترکشتکار 8-91 اصطالحات پزشکی ورادیولوژی 12/21/89 سه شنبه

   91-91 دانش خانواده وجمعیت 12/21/89 چهارشنبه

   8-91 9اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 999918 دکتر عباسنژاد 91-91 فیزیولوژی 19/21/89 شنبه

 999911 خانم دکترمحمدی 91-91 ریاضی عمومی 18/21/89 يک شنبه

     21/21/89 دو شنبه

 999911 خانم دکترمحمدی 8-91 فیزیک عمومی 12/22/89 سه شنبه

 999939 آقای دکترعطاردی 91-91 آشنایی بافناوری نوین اطالعات 11/22/89 چهار شنبه

     12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 

 برنامه امتحانات پایان ترم

 9398-99نیمسال اول    سال تحصیلی  

 ترم:سوم       رشته:   تکنولوژی پرتوشناسی



 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 999912 خانم دکترنوید 91-91 3آناتومی 12/21/89 شنبه

     11/21/89 يک شنبه

 999911 آقای مهندس معصومی 91-91 روشهای پرتونگاری 12/21/89 دو شنبه

 999931 آقای مهندس معصومی 91-91 کاربردبارایانه درتصویربرداری 12/21/89 سه شنبه

     12/21/89 چهارشنبه

   91-91 1اندیشه 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

مدیریت بیمارستانی  19/21/89 شنبه

 ورفتارسازمانی
 999931 آقای دکترخواجوی 91-91

     18/21/89 يک شنبه

 999938 دکترکشتکارآقای  91-91 فیزیک پرتوشناسی تشخیصی 21/21/89 دو شنبه

     12/22/89 سه شنبه

 11/22/89 چهار شنبه

 8-91 رادیوبیولوژی

 خانم دکترمحمدی

 آقای دکترکیان مهر

999911 

 999911 آقای دکترمحمودآبادی 91-91 بیماری شناسی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 

 

 

 برنامه امتحانات پایان ترم



 9398-99تحصیلی  نیمسال اول    سال 

 پنجمترم:        تکنولوژی پرتوشناسیرشته:  

 کد درس استاد ساعت درس امتحانی تاريخ ايام هفته

 شنبه
12/21/89 

حفاظت دربرابرپرتوهای 

 یونیزان
 999922 مهندس معصومی 91-8

     11/21/89 يک شنبه

 999912 دکترمحمودآبادیآقای  91-91 9ارزیابی تصاویرپزشکی 12/21/89 دو شنبه

     12/21/89 سه شنبه

 999923 آقای دکترصادقی 8-91 تکنیک ها وجنبه های بالینی 12/21/89 چهارشنبه

 999999  8-91 سمینار 12/21/89 پنج شنبه

     12/21/89 جمعه

 999911 آقای دکترمحمودآبادی 91-91 روشهای پرتونگاری اختصاصی 19/21/89 شنبه

     18/21/89 يک شنبه

اصول فیزیکی سیستم های  21/21/89 دو شنبه

 تصویربرداری
 999921 آقای دکترکشتکار 91-8

 999992 آقای دکترخصلتی 8-91 فارسی عمومی 12/22/89 سه شنبه

 999928 آقای مهندس معصومی 8-91 تعمیرات ونگهداری مقدماتی 11/22/89 چهار شنبه

   91-91 صدراسالم تاریخ تحلیلی 12/22/89 پنج شنبه

     12/22/89 جمعه

 

 

 

 


