
              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 2ترم  – 1400ورودی مهر  -اتاق عملکارشناسی پیوسته رشته 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 سلطانی -آذريان 12 خانم صراف مقدمه ای بر تکنولوژی 29/03/1401یکشنبه     

 سلطانی -آذريان 12 خانم حنانی بهداشت روان در اتاق عمل 04/04/1401شنبه           

 A1- A2 8 دکتر مهرابی (2فيزيولوژی ) 11/04/1401        شنبه     

     12/04/1401یکشنبه         

     13/04/1401دوشنبه        

     14/04/1401سه شنبه      

 15/04/1401چهارشنبه    
اصول فنون عملکرد فرد اسکراب و 

 سيار
 C1-C2 8 دکتر اميری، خانم صراف

 B2-B3 8 آقای تيموری، خانم صراف آشنايی با وسايل و تجهيزات اتاق عمل 18/04/1401شنبه            

     19/04/1401یکشنبه         

     20/04/1401دوشنبه        

 B2-B3 10 دکتر اميری اصطالحات پزشکی 21/04/1401سه شنبه       

     22/04/1401چهارشنبه    

 A1- A2 8 دکتر محمد حسينی آسيب شناسی و بافت شناسی 25/04/1401شنبه            

 C1-C2 8 دکتر عليزاده (2تشريح ) 26/04/1401یکشنبه       

 باکتری شناسی و انگل شناسی    29/04/1401چهارشنبه    
-دکترعشاقی -دکترملکی

 دکتر رشيدی
8 B2-B3 

 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

  



              

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 4ترم  – 1399ورودی مهر  - عملاتاقکارشناسی پیوسته رشته 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 8 خانم حنانی ه در جراحیيتغذ 06/04/1401دوشنبه        

 11/04/1401شنبه             
 اتاق در مراقبت پيشرفته اصول

 بهبودی
 A1- A2 10 خانم حنانی

    12/04/1401یکشنبه         

     13/04/1401دوشنبه        

    14/04/1401سه شنبه      

 B2-B3 10 خانم حنانی (2آشنايی با بيماريهای داخلی ) 15/04/1401چهارشنبه    

 B-B1 10 خانم صراف -آقای تيموری تکنولوژی اتاق عمل زنان و ارولوژی 18/04/1401شنبه            

 سلطانی -آذريان 10 دکتر اميری فوريت های پزشکی 20/04/1401دوشنبه        

 A1- A2 11:30 دکتر مظفری زبان تخصصی 21/04/1401سه شنبه       

     22/04/1401چهارشنبه    

 B2-B3 10 دکتر جليلی تکنولوژی قلب و توراکس 25/04/1401شنبه            

     26/04/1401یکشنبه       

 سلطانی -آذريان 8 ساعیدکتر  روش احياء قلبی ريوی 28/04/1401سه شنبه      

 B2-B3 11:30 آقای احمدی فقيه يزدی 2انديشه اسالمی  29/04/1401چهارشنبه    

 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

  



              

 1400-14001 دومبرنامه امتحانات نیمسال 
 6ترم  – 1398ورودی مهر  - عملاتاقکارشناسی پیوسته رشته 

 

 مکان ساعت استاد نام درس تاریخ

 گروه 2تربيت بدنی    31/03/1401شنبه       سه

 دکتر جهانگيری تکنولوژی اطفال   06/04/1401دوشنبه        

 A1- A2 دکتر اميری تکنولوژی چشم 11/04/1401شنبه             

   12/04/1401یکشنبه         

     13/04/1401دوشنبه        

   14/04/1401سه شنبه      

 A1- A2 خانم صراف تکنولوژی ترميمی و پالستيک 15/04/1401چهارشنبه    

 C1-C2 خانم صراف تکنولوژی جراحی ارتوپدی 18/04/1401شنبه            

   20/04/1401دوشنبه        

 خانم حنانی -دکتر اميری عملمديريت در اتاق  21/04/1401سه شنبه       

   22/04/1401چهارشنبه    

 A1- A2 آقای مير تونی اخالق اسالمی 25/04/1401شنبه            

 B2-B3 دکتر اميری-خانم حنانی روش تحقيق در اتاق عمل 26/04/1401یکشنبه       

 A1- A2 آقای کاظمی اسالم و ايرانفرهنگ تمدن  28/04/1401سه شنبه      

   29/04/1401چهارشنبه    

 

 

 اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی


