
 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال دوم  

   رشته رپتوشناسی رتم دوم کارشناسی پیوسته 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

گاری   دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکتر رسولی  روشهای رپتو ن
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 04/ 24 معصوم پناه  زبان عمومی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر رجب زاده  ( 2آانتومی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 29 دکتر رضائیان  فیزیک رپتوه 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 دکتر رسولی  ثبت نمایش تصاوی 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 05/ 05 خانم اقسمی  ریاضیات عمومی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 دکتر آزاد پور  فیزیک عمومی 
 

 مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد    0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس   
 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم   ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

   رشته رپتوشناسی رتم چهارم کارشناسی پیوسته 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه   1399/ 04/ 23 دکتر غالمی   تصوی ربداری با امواج  
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه   1399/ 04/ 25 رضائیان  دکتر تعمیرات ونگهداری مقدماتی  

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه   1399/ 04/ 28 رجب زاده دکتر  آانتومی مقطعی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه هس   1399/ 04/ 31 دکترلشکریان  مولوکلی زیست شناسی سلولی  

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 04 بهزاد مرادی  بیماری شناسی  
 پیرازپشکی دانشکده   10-12 دوشنبه  1399/ 05/ 06 بهزاد مرادی                                   مراقبتهای ازبیماری بخش تصویربداری 

گاری   دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنجشنبه   1399/ 05/ 09 دکتر رسولی   روشهای رپتو ن
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 05/ 12 رسولی  دکتر دوزیمتری رپتوه 

 

        مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد. واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد    0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس   

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال دوم  

   رشته رپتوشناسی رتم ششم کارشناسی پیوسته 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکتر متقی نیا  قرآن تفسیر موضوعی  
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 23 آاقی جودکی  انقالب اسالمی ایان 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 آاقی یادگاری  MRIتکنیکها و جنبه هی بالینی
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 29 آاقی شکری  توموگرافی تکنیکها و جنبه هی بالینی  

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 هس شنبه  1399/ 04/ 31 خانم مهدی پور  فرهنگ و تمدن اسالم 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر رضائیان  تضمین و کنترل کیفی

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه   1399/ 05/ 06 اسدی دکتر   مدییت بیمارستانی و رفتار سازمانی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه   1399/ 05/ 09 دکتر حیدریان  ( 2ارزیابی تصاوی زپشکی ) 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 05/ 12 دکتر رضائیان  آشنایی با ساختمان و مواد کنتراست زا 
 

        واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس   

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال دوم  

   کارشناسی پیوسته رتم دوم    رشته فناوری سالمت   
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   استادنام  نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکتر بیرجندی  آمار حیاتی مقدماتی 
- آجورلو-ماسوری - دکتر محمودوند  آشنایی با عوامل بیماری زا 

 سروش 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 04/ 24

گاه مبانی    دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر انصرپور  کامپیورت آزمایش
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر تحویلدار زاده  اصطالحات زپشکی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 خانم ساکی  ( 1بیماری شناسی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 05/ 05 تحویلدار زاده دکتر   ( 2مدییت اطالعات سالمت) 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 05/ 07 دکتر ضیائی  ( 1اندیشه اسالمی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 05/ 09 دکتر انصرپور  سیستم هی اطالعات  سالمت 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 05/ 12 دکتر کالنتر  ادبیات افرسی 
 

        واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس   

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 



 پیرازپشکی دانشکده    1398- 99ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال دوم  

   رشته فناوری سالمت رتم چهارم  کارشناسی پیوسته 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 22 آاقی رجبی  تفسیر موضوعی قرآن 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 23 آاقی  جودکی  انقالب اسالمی ایان 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر امرایی  مدییت بخش فناوری سالمت 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 29 دکتر تحویلدار زاده  ( 2سیستم هی رایج طبقه بندی ) 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 04/ 31 آاقی بهزاد مرادی  ( 2بیماری شناسی اختصاصی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 دکتر تحویلدار زاده  کیفیت داده ه و سیستم اطالعات  

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر متقی نیا  دانش خانواده و جمعیت  
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 05/ 07 خانم یاسمی  ( 3فناوری اطالعات سالمت ) 

یی  مهارتهای زندکی  دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 05/ 09 آاقی خدا
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 11 دکتر امرایی  it (2 )زبان اختصاصی  

 

        استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد. واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و    0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس   

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال دوم  

   رشته فناوری سالمت رتم ششم  کارشناسی پیوسته 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکتر تحویلدار زاده  him (2 )اختصاصی زبان  
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 دکتر صمدبیگ رپونده الکترونیک سالمت 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 04/ 28 دکتر انصرپور  ( 2انفورماتیک سالمت ) 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر امرایی  شاخصها و تحویل داده 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 هس شنبه   1399/ 04/ 31 آاقی سپهوند  فرهنگ و تمدن اسالم 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 04 آاقی شریفی کد گذاری و مرگ و میر 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 05/ 06 دکتر امرایی  اصول مدییت فردی محیط کار 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 دکتر تحویلدار زاده  رپوژه تحقیق

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 11 دکتر نورایی مطلق  مبانی حسابداری و اقتصاد سالمت 
 

        قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد. واحدی تئوری    0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس   

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99دوم   ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

     رشته   ااتق عمل   رتم دوم کارشناسی  پیوسته
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 22 آاقی بهاروند  زبان عمومی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 04/ 24 دکترافضلی مقدم  تغذهی ردجراحی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 04/ 28 دکتررشیدیان  ( 2تشریح ) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 30 خانم ساکی  مقدمه ای ربتکنولو ژی جراحی

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنجشنبه  1399/ 05/ 02 خانم دکتر گله دار  اصطالحات زپشکی 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12   شنبه  1399/ 05/ 04 دکترنوری  ( 2فیزیولوژی ) 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 05/ 06 ساکی خانم  اصول وفنون سیار واسکراب 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 خانم شریفی روان  شناسی عمومی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 11 خانم ساکی  آشنایی باوسایل وتجهیزات 
 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم   ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

 کارشناسی پیوسته   رشته ااتق عمل رتم چهارم 

                                                                                                    
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد ام درسن   

 پیرازپشکی دانشکده   10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 22 آاقی بیرانوند  آمار حیاتی 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 04/ 24 خانم جوادی  تکنولوژی اطفال و نوزدان 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنجشنبه  99/ 04/ 26 آاقی مرادی  فوریتهای زپشکی
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه   99/ 04/ 28 خانم جوادی  تکنولوژی ااتق عمل گوارش و غدد 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه   1399/ 04/ 31 دکتر گله دار  ارولوژی تکنولوژی زانن و  
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه   1399/ 05/ 04 آاقی مرادی  روش احیای قلبی ریوی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه   1399/ 05/ 06 آاقی یوسفوند  ( 2اندیشه اسالمی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنجشنبه  1399/ 05/ 09 دکتر رسان  فیزیک زپشکی
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 05/ 12 دکتررسول  محمدی  روش تحقیق  

     

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس        

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم   ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

 کارشناسی پیوسته رشته ااتق عمل رتم ششم  

                                                                                                    
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس   

 پیرازپشکی دانشکده   8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکتر متقی نیا  تفسیر موضوعی قرآن 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 دکتر نوری  تکنولوژی ااتق عمل ارتوپدی 

روق   دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 29 آاقی رپوزی+خانم جوادی  تکنولوژی جراحی توراکس قلب و ع
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 دکتر نوری  تکنولوژی ااتق عمل  اعصاب 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر متقی نیا  دانش خانواده  و جمعیت 
     

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس        

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم   ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

 کارشناسی پیوسته دوم   م رتهوشبری      رشته 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 22 آاقی رضاژنادی  تجهیزات بیهوشی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 23 آاقی اقسمی ارزشهای دافع مقدس 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر رضاپور  زبان عمومی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 29 دکتر اسد بیگی+خلیلی اصول پاهی داروشناسی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 دکتر عصایی  ( 2)   فیزیولوژی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر جعفر رضاییان  ( 2آانتومی) 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 05/ 07 دکتر محمد نبی مرادی  بیوشیمی بالینی
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 09 خانم ساکی  اخالق حرفه ای 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 05/ 12 آاقی رضاژنادی  ( 1بیهوشی ) 
 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم     ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

 کارشناسی پیوسته  چهارم هوشبری رتم      رشته  
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه یک  1399/ 04/ 22 دکتر ارباهیم زاده  آمار زیستی
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 آاقی رضاژنادی  ( 3بیهوشی ) 

صصیزبان ت   دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 04/ 29 رضاژنادی آاقی   خ
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه هس   1399/ 04/ 31 آاقی سپهوند  فرهنگ و تمدن اسالم و ایان 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 05/ 05 آاقی مرادی  ( 2بیماریهای داخلی  و جراحی) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 دکترآدینه+خلیلی داروشناسی اختصاصی 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/    11 دکتر اصالنی  ( 2اندیشه اسالمی ) 
 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

 کارشناسی پیوسته  هوشبری رتم ششم رشته     
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 23 آاقی جودکی  انقالب اسالمی ایان 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 آاقی محمد پور  ادبیات افرسی 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 04/ 28 مرادی آاقی   اصول مراقبتهای وژیه 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر رحمتی آیین زندگی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 آاقی حقانی  مراقبتهای پس از بیهوشی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 05/ 05 دکتر مرادخانی+بیرانوند  مدییت ردد 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 آاقی رضاژنادی  معرفی بیمار  
 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

گاهی رتم اول  رشته      کارشناسی پیوسته علوم آزمایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 23 دکتر موحدی  روانشناسی عمومی 
گاهی  دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه   چهار  1399/ 04/ 25 آاقی دولتشاه  زبان پیش دانش

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 04/ 28 آاقی باقری  شیمی عمومی 
کلولی   دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر لشگریان  زیست شناسی سلولی و مول

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 دکتر آزاد پور  فیزیک عمومی 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 05/ 07 دکتر ضیائی  ( 1اندیشه اسالمی ) 

دکتر کیانی+مرادی   اصول فنی و نگهداری تجهیزات  
 سرابی+محمودوند 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 09

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنیه  1399/ 05/ 12 دکتر رجب زاده+ رشیدیان  آانتومی 
 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

گاهی رتم دوم  رشته      کارشناسی پیوسته علوم آزمایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

یی  مهارتهای زندگی  دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 23 آاقی خدا
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر الماسیان  زبان عمومی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 04/ 28 دکتر جمشیدی+مرادی  عمومی بیوشیمی  
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر ژپوهی فیزیولوژی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 آاقی همتی تفسیر موضوعی قرآن 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 05/ 05 دکتر رسان  فیزیک حیاتی 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 دکتر انهید رضایی  ( 1ایمنی شناسی زپشکی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 05/ 11 دکتر بیگی بافت شناسی 

 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

گاهی رتم سوم  رشته      کارشناسی پیوسته علوم آزمایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 04/ 23 دکتر گوردزی  میکروب شناسی عمومی
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 دکتر رضاپور  ژنتیک زپشکی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 04/ 28 دکتر انهید رضایی  ( 2شناسی زپشکی ) ایمنی  
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 30 حاج آاق عوض ژناد  آیین زندگی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 دکتر محمودوند+ماسوری  ( 1انگل شناسی ) 
شت عمومی و    دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر طاهریان+مخیری+بسطامی  اپیدمیولوژی بهدا

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 05/ 06 آاقی یوسفوند  ( 2اندیشه اسالمی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 آاقی اقسمی ارزشهای دافع مقدس 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 09 دکتر حشمت اله اسدی  اصول مدییت و قوانین  
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 05/ 12 دکتر انصرپور  کامپیورت 

 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 



 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

گاهی رتم چهارم  رشته      کارشناسی پیوسته علوم آزمایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 04/ 23 دکترمخیری  روش تحقیق 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 مرادی+جمشیدی بیوشیمی زپشکی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 29 دکترسپهوند  زپشکیاقرچ شناسی  
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 آجورلو  ویوس شناسی زپشکی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 05/ 05 بیرجندی  آمار حیاتی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 محمودوند+ماسوری+کایدی  ( 2انگل شناسی ) 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 05/ 11 دکتربیگی  آسیب شناسی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 05/ 12 خانی زاده  ویوس شناسی زپشکی 

 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 



 

 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

گاهی رتم پنجم  رشته      کارشناسی پیوسته علوم آزمایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 04/ 23 دکتر مرادی سرابی  ( 2بیوشیمی زپشکی ) 
 پیرازپشکی دانشکده   10-12 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 لشکریان  اصول ایمنی و حفاظت 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 04/ 28 رضای +طاهری کالنی+سروش  باکتری شناسی زپشکی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 هس شنبه  1399/ 04/ 31 سپهوند  فرهنگ و تمدن اسالم 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 05/ 04 کیانی+عباسیان  ( 1خون شناسی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 05/ 07 دکترحسنوند  افرماکولوژی 

 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم    ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال 

گاهی رتم ششم  رشته      کارشناسی پیوسته علوم آزمایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکترشهسواری+محمودوند+کیانی    روشهای کنترل کیفی
 پیرازپشکی دانشکده   10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 23 آاقی جودکی  انقالب اسالمی 

گلیسی   دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر آجورلو  متون ان
 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 29 دکترکیانی+دکترورزی  ایمونوهماتولوژی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 04/ 31 دکتر گله دار  آشنایی با بیماری هی داخلی
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 دکترمرادی سرابی  شناسی هورمون  

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/ 04 دکترمتقی نیا  دانش خانواده و جمعیت 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 05/ 06 دکترخلیلی فرد  سم شناسی  

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبه  1399/ 05/ 08 دکترسام  اتریخ امامت 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 05/ 11 دکترکیانی  خون شناسی 

 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 



 

 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال  

گاهی رشته علوم آزم   کارشناسی ان پیوسته        اول رتم    ایش
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شبه  1399/ 04/ 23 دکترآجورلو+خانی زاده  ویوس  شناسی زپشکی 
 پیرازپشکی دانشکده   14-16 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 دکتر فرانک رضایی  باکتری شناسی زپشکی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 شنبه  1399/ 04/ 28 دکترورزی  ( 2ایمونولوژی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 04/ 30 مرادی سرابی+کیانیی+آجورلو  اصول فنی و نگهداری 

گلیسی   دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 دکترآجورلو  متون ان
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 05/ 05 دکتررسان  فیزیک حیاتی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 چهارشنبعه 1399/ 05/ 08 دکترلشگریان  زیست شناسی سلولی مولکولی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/ 11 اصالنی  ( 2اندیشه اسالمی ) 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 



 

 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم انمه امتحاانت پایان رتم نیمسال  رب

 انپیوسته رتم اول هوشبری  رشته  
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 04/ 23 چهل چراغی  آانتومی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 دکترارباهیم زاده  آمارزیستی وروش تحقیق 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 04/ 28 آاقی رضاژنادی  تکنیکهای بیوشی واداره ردد 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر انصرپور  کارربد رایان 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 دکتر نورایی مطلق  مدییت ردبیهوشی 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتررسولیان  فیزیولوژی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 05/ 06 آاقی یوسفوند  ( 2اندیشه اسالمی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  08-10 چهارشنبه   1399/ 05/ 08 دکترسام  اتریخ امامت 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مبوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 

 دانشکده پیرازپشکی   1398- 99  دوم ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال  

 انپییوسته   هوشبری رتم سوم رشته  
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 22 آاقی رجبی  تفسیرموضوعی  قران 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 04/ 24 دکترمعصومه  محمدی  روانشاسی عمومی 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 04/ 28 آاقی بهزاد مرادی  مراقبتهای وژیه 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 دوشنبه  1399/ 04/ 30 آای بهزاد مرادی  فوریتهای زپشکی

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 آاقی حقانی  مراقبتهای پس ازبیهوشی 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 05/ 05 دکترفرزان+  روش بیهوشی ردجراحی اختصاصی 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 هس شنبه  1399/ 05/ 07 آاقی غالمی انقالب اسالمی ایان 
 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           دانشکده پیرازپشکی  1398- 99  دوم ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال  

 ااتق عمل رتم اول انپیوسته شته  ر 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 پیرازپشکی دانشکده   14-16 یکشنبه  1399/ 04/ 22 دکتر چهل چراغ  تشریح پیشرفته 
شت روان رد ااتق عمل   دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 04/ 24 خانم ساکی  بهدا

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 چهارشنبه  1399/ 04/ 25 خانم ساکی  مقدمه ای رب تکنولوژی جراحی
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 خانم ساکی  اخالق حرفه ای 

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 04/ 28 خانم جوادی  جراحی و غدد تکنولوژی  
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 04/ 29 آاقی اقسمی ارزشهای دافع مقدس 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 04/ 30 دکتر مخیری  روش تحقیق رد ااتق عمل 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 هس شنبه  1399/ 04/ 31 آاقی سپهوند  فرهنگ و تمدن اسالم 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 پنج شنبه  1399/ 05/ 02 خانم یاسمی  فناوری اطالعات رد ااتق عمل 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر بهروز بیرانوند  آمار حیاتی 

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 دوشنبه  1399/ 05/ 06 دکتر نوری  فیزیولوژی پیشرفته 

صصی  دانشکده پیرازپشکی  14-16 پنج شنبه  1399/ 05/ 09 دکتر گله دار  زبان تخ

یی  مهارتهای زندگی  دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/ 11 آاقی خدا

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 یکشنبه  1399/ 05/ 12 آاقی مرادی  فوریتها 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 



 

 

                                                                                           دانشکده پیرازپشکی  1398- 99  دوم ربانمه امتحاانت پایان رتم نیمسال  

 ااتق عمل رتم سوم انپیوسته شته  ر 
 مکان برگزاری  ساعت  روز تاریخ برگزاری امتحان   نام استاد نام درس

 پیرازپشکی دانشکده   8-10 یکشنبه  1399/ 04/ 22 آاقی رجبی  تفسیر موضوعی قرآن 
 دانشکده پیرازپشکی  10-12 هس شنبه  1399/ 04/ 24 دکتر نوری  تکنولوژی پوست و سوختگی

 دانشکده پیرازپشکی  14-16 پنج شنبه  1399/ 04/ 26 خانم جوادی  تکنولوژی جراحی اطفال 
روق و تنفس   دانشکده پیرازپشکی  10-12 یکشنبه  1399/ 04/ 29 دکتر رپوزی+خانم جوادی  تکنولوژی جراحی قلب و ع

 دانشکده پیرازپشکی  10-12 چهارشنبه  1399/ 05/ 01 دکتر نوری  entتکنولوژی جراحی  
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 شنبه  1399/ 05/ 04 دکتر متقی نیا  دانش خانواده و جمعیت 

 دانشکده پیرازپشکی  8-10 دوشنبه  1399/ 05/ 06 آاقی یوسفوند  ( 2اندیشه اسالمی ) 
 دانشکده پیرازپشکی  14-16 پنج شنبه  1399/ 05/ 09 دکتر شمس  ایمونولوژی 

 

 واحدی تئوری قبل از شروع امتحاانت با هماهنگی آموزش و استاد مربوطه و دانشجویان   ربگزار می گردد.   0/   5و    1نکته:     امتحان  ردوس            

 

 آموزش دانشکده پیرازپشکی 

 


