
1399-1400اول نیمسال برنامه امتحانات آزمون الکترونیک  

 دانشکده پیراپزشکی

 اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

 رشته
تعداد 

 دانشجو
 نام امتحان نام استاد

ساعت 

 امتحان
 ایام هفته تاریخ

تکنولوژی اتاق 

5عمل/  
 آقای شفیعی 29

فوریتهای 

 پزشکی
8 13/10/99  شنبه 

 علوم آزمایشگاهی

/3  
37 

آقای دکتر      

 میرهاشمی

بیوشیمی 

(1)پزشکی  
8 13/10/99  شنبه 

13/10/99 12 ادبیات آقای نوروزی 65 عمومی  شنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
 خانم ارجینی 18

شناخت بیماری 

 ها
12 13/10/99  شنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کاردانی  
 خانم مقدم 21

نشانه شناسی و 

 معاینات بدنی
14 13/10/99  شنبه 

5هوشبری/ 4بیهوشی آقای دکتر علیزاده 25   8 14/10/99 شنبهیک    

5علوم آزمایشگاهی/  26 
آزاد،دکتر آقایان دکتر 

 احمدی،دکتر زاهدپناه
2خون شناسی  10 14/10/99 شنبهیک   

 حاج آقا عسگری 62 عمومی
تفسیر موضوعی 

 قرآن
12 14/10/99  یکشنبه 

فوریت 

4پزشکی/کاردانی  
 آقای چگینی 21

فوریت پزشکی 

 در شرایط خاص
12 14/10/99  یکشنبه 

3هوشبری/  28 
آقای مهندس      

 قلعه نوی

سیستم های 

رسانیاطالع   
8 15/10/99 شنبهدو   

تکنولوژی اتاق 

3عمل/  
15/10/99 10 زبان تخصصی آقای کاربرد 31  دوشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کاردانی  
 خانم ارجینی 21

فوریت های 

 داخلی
10 15/10/99  دوشنبه 

 حاج آقا بخشایی 48 عمومی
تاریخ تحلیلی 

 صدر اسالم
12 15/10/99  دوشنبه 

تکنولوژی اتاق 

5عمل/  
 خانم صفائی فخر 28

اصول مراقبت در 

 اتاق بهبودی
12 15/10/99  دوشنبه 

علوم آزمایشگاهی 

/3  
36 

گروه محترم انگل 

 شناسی
1انگل شناسی  

10 

 
16/10/99 شنبه سه   



1399-1400اول نیمسال برنامه امتحانات آزمون الکترونیک  

 دانشکده پیراپزشکی

 اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

 عمومی

 

 

16/10/99 12 تاریخ فرهنگ حاج آقا بخشایی 38 شنبه سه   

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
16/10/99 12 تروما پیشرفته آقای مهرعلیان 18  سه شنبه 

5هوشبری/  خانم دکتر رجبی 25 
بیماری داخلی 

2جراحی  
8 17/10/99  چهارشنبه 

تکنولوژی اتاق 

3عمل/  
40 

گروه محترم آسیب 

 شناسی

آسیب شناسی و 

 بافت شناسی
10 17/10/99  چهارشنبه 

5علوم آزمایشگاه/  26 
خانم دکتر اصالنی 

 مهر
17/10/99 10 ویروس شناسی  چهارشنبه 

 35 عمومی
آقای دکتر نجاتی 

 آتانی

آشنایی با دفاع 

 مقدس
12 17/10/99  چهارشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کاردانی  
1تروما آقای دکتر اکبری 21  12 17/10/99  چهارشنبه 

تکنولوژی اتاق 

5عمل/  
 آقای بخارایی 28

تکنولوژی جرحی 

 اطفال
12 17/10/99  چهارشنبه 

3هوشبری/ 2بیهوشی آقای قادرزاده 29   12 17/10/99  چهارشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
 خانم مقدم 18

نشانه شناسی و 

 معاینات بدنی
14 17/10/99  چهارشنبه 

3علوم آزمایشگاهی/  35 
گروه محترم آسیب 

 شناسی
20/10/99 8 آسیب شناسی  شنبه 

3هوشبری/  آقای رستاک 27 
تجهیزات 

 بیهوشی
10 20/10/99  شنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
20/10/99 10 داروشناسی آقای دکتر نادری 18  شنبه 

5علوم آزمایشگاهی/  26 
خانم فتوحی،آقای 

 دکتر علیزاده
20/10/99 10 باکتری شناسی  شنبه 

20/10/99 12 زبان عمومی آقای دکتر احمد پور 32 عمومی  شنبه 

تکنولوژی اتاق 

5عمل/  
 آقای دکتر پارسا 30

تکنولوژی 

گوارش و جراحی 

 غدد

12 20/10/99  شنبه 



1399-1400اول نیمسال برنامه امتحانات آزمون الکترونیک  

 دانشکده پیراپزشکی

 اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

تکنولوژی اتاق 

7عمل/  
 آقای کاربرد 27

تکنولوژی 

جراحی ترمیمی و 

 پالستیک

10 21/10/99  یکشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
18 

خانم              

دکترزاهدی فر،خانم 

 ضیائیها

بیماری های 

 زنان زایمان
10 21/10/99  یکشنبه 

5هوشبری/ پورآقای مهدی  27  21/10/99 10 زبان تخصصی   یکشنبه 

1اندیشه اسالمی حاج آقا قدس 72 عمومی  12 21/10/99  یکشنبه 

تکنولوژی اتاق 

3عمل/  
32 

دکتر آزاد،       آقایان 

دکتر احمدی،      

 دکتر زاهدپناه

خون شناسی و 

 انتقال خون
10 22/10/99  دوشنبه 

5علوم آزمایشگاهی/  آقای دکتر فتحی 22 
بیوشیمی 

2پزشکی  
10 22/10/99  دوشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کاردانی  
 آقای دکتر عالی 21

کلیات 

 داروشناسی
10 22/10/99  دوشنبه 

22/10/99 12 انقالب اسالمی   عمومی  
 دوشنبه

 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
 خانم مقدم 18

فوریتهای داخلی 

1پیشرفته  
12 22/10/99  دوشنبه 

3هوشبری  آقای رستاک 28 
فوریتهای 

1پزشکی  
10 23/10/99  سه شنبه 

3علوم آزمایشگاهی/  33 
دکتر آزاد،      آقایان  

دکتر زاهدپناه     
23/10/99 10 متون انگلیسی  سه شنبه 

2اندیشه اسالمی حاج آقا قدس 81 عمومی  12 23/10/99  سه شنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کاردانی  
 خانم ارجینی 21

احیای قلبی 

1ریوی پایه  
12 23/10/99  سه شنبه 

5علوم آزمایشگاهی/ 24/10/99 8 ژنتیک پزشکی خانم دکتر مقبلی نژاد 25   چهارشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
18 

 خانم یوسفی

 آقای ملکی
Dispach 10 24/10/99  چهارشنبه 

  عمومی
خانم ها)خانم دکتر 

 عسگری(

دانش خانواده و 

 جمعیت
12 24/10/99  چهارشنبه 



1399-1400اول نیمسال برنامه امتحانات آزمون الکترونیک  

 دانشکده پیراپزشکی

 اداره آموزش دانشکده پیراپزشکی

آقایان)حاج آقا 

 عسگری(

تکنولوژی اتاق 

3عمل/  
24/10/99 12 داروشناسی آقای دکتر نادری 34  چهارشنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کاردانی  
 آقای کبیری 21

جا به جایی حمل 

 بیمار
12 24/10/99  چهارشنبه 

تکنولوژی اتاق 

3عمل/  
38 

 آقای دکتر غیبی

 خانم دکتر جنتی
27/10/99 8 فیزیک پزشکی  شنبه 

5علوم آزمایشگاهی/ 27/10/99 8 فارماکولوژی آقای دکتر نادری 27   شنبه 

5هوشبری/  آقای دکتر رنجبران 25 
روش تحقیق در 

 علوم پزشکی
8 27/10/99  شنبه 

تکنولوزی اتاق 

5عمل/  
30 

 آقای شفیعی

 خانم دکتر کاراگاه

تکنولوژی 

و ENTجراحی

 فک و صورت

10 27/10/99  شنبه 

فوریت های 

2پزشکی/کارشناسی  
 آقای  آقاعلی 18

گزارش نویسی و 

مستند سازی در 

 اورژانس

10 27/10/99  شنبه 

3علوم آزمایشگاهی/  33 
آقای دکتر حق 

 دوست
27/10/99 10 فیزیولوژی  شنبه 

27/10/99 12 آیین زندگی حاج آقا عسگری 41 عمومی  شنبه 

3هوشبری/  خانم دکتر ناصح 28 
نشانه شناسی و 

بالینیمعاینات   
12 27/10/99  شنبه 

 

 

 

  

  


