برنـامه امتحانی میان ترم دانشکده پزشکی و پیراپزشکی نیمسـال دوم 97-98
روز و
تاریخ

ساعت 8

ساعت

ساعت 10

انگل و قارچ شناسی پزشکی()126401
زیست شناسی مولکولی ع آز()186201
ویروس شناسی ع آز()127215

دوشنبه
98/2/2

ژنتیک پزشکی()1118641124
علوم تشریح سر و گردن()1112341103
فیزیولوژی نظری ع آز()129320
روانشناسی سالمت()1111841140
علوم تشریح غدد()1112343107

سه شنبه
98/2/3
چهار شنبه
98/2/4

فیزیک پزشکی
()1113443126

پنج شنبه
98/2/5

یک شنبه
98/2/8

دو شنبه
98/2/9

بیوشیمی عمومی ع آز()311302

سه شنبه
98/2/10

فیزیولوژی اعصاب ()1112943114
انگل شناسی  2ع آز()126201
فیزیولوژی هوشبری ()129203

چهارشنبه
98/2/11
پنج شنبه
98/2/12

آسیب شناسی  2پزشکی()122412

بیوشیمی دیسیپلین ()1131141121
بیوشیمی  2ع آز ()311315
باکتری شناسی ()1112741127
بافت شناسی ع آز ()123364
ویروس شناسی پزشکی ()127403
زبان تخصصی )1161441145( 1
باکتری شناسی ()127325
اصول فنی و نگهداری ع آز ()132201
خون شناسی  2ع آز ()122205
زبان تخصصی )1161441146( 2
میکروب شناسی ع آز ()127334

آمار زیستی فوریت
()413208

دو شنبه
98/2/16
سه شنبه
98/2/17
چهار شنبه
98/2/18
پنج شنبه
98/2/19

بهداشت عمومی ع آز()413209
داروشناسی هوشبری ب )316201(97
فیزیولوژی فوریت ب )129104(97
خون شناسی  1ع آز()122306

روانشناسی هوشبری )118202(97
آمار زیستی هوشبری ()413202
تشریح فوریت ()123102
هورمون شناسی ع آز ()311309
اصول پایه داروشناسی ()316314
کاربرد رایانه پرتوشناسی ()616330
فیزیولوژی فوریت ()129201
علوم تشریح اسکلتی
عضالنی()1112341102
نشانه شناسی فوریت ()130103
حفاظت در برابر پرتو ها ()134326
آمار حیاتی  ,آز ()413203
قارچ شناسی ع آز()126310

قارچ شناسی()1112643129

شنبه
98/2/14
یکشنبه
98/2/15

سم شناسی ع آز()316309
روشهای پرتو نگاری پرتوشناسی()125304

علوم تشریح تنفس()1112343105
فیزیولوژی )129407( 2
انگل شناسی()1112643128
انگل شناسی  2ع آز()126308
زبان تخصصی هوشبری ()614308
فیزیولوژی تنفس ()1112943113
بیوشیمی مولکول و سلول ()1131141120
فارماکولوژی ع آز ()316303

شنبه
98/2/7

12

مقدمات علوم تشریح
()1112343101

اصول اپیدمیولوژی
()1141341134

بیوشیمی ع آز ()311301
فیزیک پرتوها پرتوشناسی ()134306
فیزیک حیاتی ع آز ()134333
آناتومی هوشبری ()123202
آناتومی هوشبری ()123318
خون شناسی هوشبری ()132320
تعمیرات مقدماتی ()134328
رادیوبیولوژی پرتوشناسی ()134310
آناتومی پرتو شناسی ()123340

تغذیه پزشکی ()418405
تغذیه پزشکی ()1181841125

