بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم اندیشه اسالمی  1در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم می گردد.
ضمناً ،همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  8صبح مورخ 95/10/17

نام درس

نام استاد

زمان

طبقه

اندیشه اسالمی 1

خانم آبیار

40

همکف (اول)

سرسرای گروه علوم تشریحی

اندیشه اسالمی 1

حجه السالم عبدالهی

40

همکف (اول)

راهرو کالس  11و12

اندیشه اسالمی  1آقای قدرت اله ضیایی

40

همکف (اول)

40

همکف (اول)

40

همکف (اول)

40

دوم

40

دوم

اندیشه اسالمی 1

خانم مالباشی

40

دوم

سرسرای آسیب شناسی

اندیشه اسالمی 1

آقای محسن رضوانی

40

دوم

سرسرای ژنتیک

اندیشه اسالمی 1

آقای احمد خیرالهی

40

دوم

کالس 25

اندیشه اسالمی 1

خانم حجازی

40

دوم

سرسرای گروه قارچ و انگل شناسی 1و راهرو25

اندیشه اسالمی 1

آقای آکوچکیان

40

سوم

سرسرای گروه ایمنی شناسی

اندیشه اسالمی 1

آقای زادهوش

40

سوم

کالس سرسرای فیزیولوژی 1

اندیشه اسالمی 1

آقای میرباقری

40

سوم

کالس 35و راهرو 35

اندیشه اسالمی 1

آقای مهدی اخوت

40

سوم

سرسرای گروه قارچ و انگل شناسی 2

40

سوم

اندیشه اسالمی 1

آقای دکتر گلی

مکان

چهارشنبه ها  : 8-10کالس 11
چهارشنبه ها  :10-12کالس 12
شنبه ها: 2-4سرسرای گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی 2و کالس 13
شنبه ها : 4-6راهرو کالس 13
شنیه ها :10-12سرسرای امور اداری و راهرو 14

اندیشه اسالمی  1آقای دکتر اکبر قربانی

سه شنیه ها : 10-12کالس  15و راهرو کالس 15
چهارشنبه ها  :10-12کالس 14

اندیشه اسالمی 1
اندیشه اسالمی 1

اندیشه اسالمی 1

آقای روح اله فیاض
آقای دکتر مصطفی
ربانی

آقای حجه االسالم
قربانی مقدم

خواهران :سرسرای علوم تشریحی و راهرو 21و22
برادران :سرسرای باکتری و ویروس شناسی 1
سه شنبه ها :8-10کالس  24و راهرو 24
سه شنبه ها:10-12کالس  23و راهرو کالس 23

کالس شنبه ها:2-4سرسرای فیزیولوژی 2
کالس شنبه ها :4-6راهرو کالس 34

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم اندیشه اسالمی  2در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم می گردد.
ضمناً ،همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  9/30صبح مورخ 95/10/17

نام درس

نام استاد

اندیشه اسالمی 2

دکتر رضا تقیان

40

اندیشه اسالمی 2

خانم مسعود پور

40

اندیشه اسالمی  2آقای قدرت اله ضیایی
اندیشه اسالمی 2

آقای دکتر ناصر
مومنی

زمان طبقه

40
40

اندیشه اسالمی 2

آقای مهدی اخوت

40

اندیشه اسالمی 2

آقای رسول میرباقری

40

همکف
(اول)
همکف
(اول)
همکف
(اول)

مکان
سرسرای گروه علوم تشریحی (آناتومی) و کالس 11
سرسرای گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی 2و راهرو 11و12
کالس  14و راهرو کالس 14

همکف

شنبه ها :8-10کالس 15و راهرو کالس 15

(اول)

شنبه ها :10-12کالس 13و راهرو کالس 13

همکف
(اول)
دوم

سرسرای امور اداری ،کارگزینی و دبیرخانه
شنبه ها  :2-4سرسرای گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی  1و راهرو  21و22
شنبه ها: 4-6سرسرای آسیب شناسی و راهرو 23

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم اخالق اسالمی  -آیین زندگی در نیمسال اول  95-96به شرح زیر
اعالم می گردد.
ضمناً ،همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  11صبح مورخ 95/10/17

نام درس

نام استاد

زمان

آیین زندگی

آقای دکتر ادیب

40

اخالق اسالمی

آقای دکتر ادیب

40

اخالق اسالمی

دکتر قدرت اله مومنی

40

اخالق اسالمی

خانم کامکار

40

اخالق اسالمی

آقای آکوچکیان

40

اخالق اسالمی

آقای قدرت اله ضیایی

40

اخالق اسالمی

آقای دکتر موسوی زاده

طبقه
همکف
(اول)

مکان
کالس 15

همکف

دوشنبه ها: 8-10سرسرای امور اداری،دبیرخانه و کارگزینی

(اول)

دوشنبه ها : 10-12راهرو کالس 15

همکف

دوشنبه ها: 8-10کالس  13و راهرو کالس 13

(اول)

دوشنبه ها : 10-12کالس  14راهرو کالس 14

همکف
(اول)
همکف
(اول)
همکف
(اول)

سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی 2و راهرو  11و12
کالس 12
سرسرای علوم تشریحی (آناتومی)

40

دوم

سرسرای گروه قارچ و انگل شناسی  1و راهرو کالس 25

40

دوم

کالس  24و راهرو کالس 24

اخالق اسالمی

آقای دکتر اصغر هادی

40

دوم

کالس  23و راهرو کالس 23

اخالق اسالمی

آقای دکتر اکبر قربانی

40

دوم

اخالق اسالمی

آقای علی علیمحمدی

40

دوم

سرسرای گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی 1

آیین زندگی

آقای غالمحسین احمدی

40

دوم

سرسرای آسیب شناسی

اخالق اسالمی

آقای دکتر آیت اله
حقیقی

شنبه ها  :4-6راهرو کالس  21و 22
سه شنبه ها :8-10سرسرای علوم تشریحی

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم انقالب اسالمی در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم می گردد.
ضمناً ،همرام داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  12/30صبح مورخ 95/10/17

طبقه

نام درس

نام استاد

زمان

انقالب اسالمی

آقای دکتر طالقانی

40

انقالب اسالمی

آقای مصطفی ناصری

40

دوم

انقالب اسالمی

خانم دکتر صادقی

40

دوم

انقالب اسالمی

آقای سعید همتی ها

40

دوم

انقالب اسالمی

آقای دکتر مرتضوی امامی

40

دوم

انقالب اسالمی

آقای محمد شاه سنایی

40

سوم

مکان
دوشنبه ها :10-12کالس  14و راهرو کالس 14

همکف
(اول)

دوشنبه ها :2-4کالس  13و راهرو کالس 13
دوشنبه ها :4-6سرسرای امور اداری،دبیرخانه و کارگزینی
سه شنبه ها  2-4سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی 2
سه شنبه ها  : 4-6سرسرای علوم تشریحی (آناتومی)
سرسرای گروه علوم تشریحی (بخش بافت و جنین شناسی)
دوشنبه ها : 2-4کالس  23و راهرو کالس 23
چهارشنبه ها : 10-12سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی 1
یکشنبه ها  :2-4کالس  24و راهرو 24
یکشنبه ها : 4-6سرسرای آسیب شناسی
یکشنبه ها:2-4سرسرای قارچ و انگل شناسی  1و راهرو 25
یکشنبه ها:4-6سرسرای ژنتیک
شنبه ها:2-4سرسرای قارچ و انگل شناسی 2و راهرو 35
شنبه ها: 4-6سرسرای فیزیولوژی  2و راهرو 34
دوشنبه ها :2-4سرسرای فیزیولوژی  1و راهرو 33

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم تاریخ تحلیلی اسالم در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم میگردد.

ضمناً ،همرام داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  8صبح مورخ 95/11/1

نام درس
تاریخ تحلیلی اسالم

نام استاد
حجه االسالم علیرضا
امینی

زمان
40

تاریخ تحلیلی اسالم

خانم سمائی

40

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای دکتر عباسی

40

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای دکتر غالمی

40

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای دکتر ایوبی

40

طبقه
همکف
(اول)
همکف
(اول)

مکان
سرسرای علوم تشریحی(آناتومی)
سرسرای باکتری و ویروس شناسی  2و راهرو 11و12

همکف

شنبه ها:2-4سرسرای امور اداری،دبیرخانه و کارگزینی

(اول)

سه شنبه ها :4-6راهرو کالس 14

همکف
(اول)

کالس  15و راهرو 15

همکف

یکشنبه ها:2-4کالس  13و راهرو13

(اول)

چهارشنبه ها: 10-12کالس 14

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای دکتر محمودآبادی

40

دوم

سرسرای قارچ و انگل شناسی  1و راهرو 25

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای زادهوش

40

دوم

سرسرای ژنتیک

تاریخ تحلیلی اسالم

خانم دکتر اصغری

40

دوم

سرسرای باکتری و ویروس شناسی 1

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای دکتر عابدینی پور

40

دوم

سرسرای علوم تشریحی (بخش بافت و جنین شناسی)

تاریخ تحلیلی اسالم

خانم سلیمانی

40

دوم

کالس  23و راهرو 23

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای احمدرضا طاوسی

40

دوم

تاریخ تحلیلی اسالم

آقای دکتر خزائیلی

40

سوم

تاریخ امامت

آقای حجه االسالم شریف

40

سوم

دوشنبه ها:2-4کالس  24وراهرو24
دوشنبه ها:4-6سرسرای آسیب شناسی
یکشنبه ها:2-4سرسرای قارچ و انگل شناسی2و راهرو کالس 35
یکشنبه ها :4-6سرسرای فیزیولوژی  2و راهرو 34
سرسرای فیزیولوژی  1و راهرو 33

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم میگردد.

ضمناً ،همرام داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  9/30صبح مورخ 95/11/1

نام درس

نام استاد

زمان

آقای دکتر غالمی

40

آقای سید حسین حر

40

خانم بو سعیدی

40

آقای علی نصر اصفهانی

40

دوم

آقای دکتر محمودآبادی

40

دوم

خانم سلیمانی

40

سوم

آقای دکتر تقیان

40

سوم

آقای دکتر حسین زاده

40

سوم

مکان

طبقه

شنبه ها : 4-6سرسرای باکتری و ویروس شناسی  2و راهرو  11و 12
فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران

همکف

یکشنبه ها:8-10راهرو کالس 13

(اول)

دوشنبه ها8-10سرسرای علوم تشریحی(آناتومی)
دوشنبه ها :10-12کالس 12

فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران
فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران
فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران

همکف

شنبه ها :2-4کالس  15راهرو 15

(اول)

شنبه ها:4-6کالس  14و راهرو14

همکف
(اول)

سرسرای امور اداری ،دیبرخانه و کارگزینی
سرسرای قارچ و انگل شناسی  1و راهرو 25
یکشنبه ها: 8-10سرسرای آسیب شناسی

فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران

سه شنبه ها:8-10سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی  1و
راهرو  21و22
سه شنبه ها:10-12کالس  24و راهرو 24
سه شنبه ها:2-4کالس  23و راهرو 23

فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران
فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران
فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران

شنبه ها :2-4سرسرای قارچ و انگل شناسی  2و راهرو 35
دوشنبه ها :8-10سرسرای فیزیولوژی 2
کالس  34و راهرو 34
شنبه ها :2-4سرسرای فیزیولوژی  1و راهرو کالس 34
شنبه ها  :4-6سرسرای ایمنی شناسی و راهرو  31و 32

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم تفسیر موضوعی قرآن در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم میگردد.

ضمناً ،همرام داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  11صبح مورخ 95/11/1

نام درس

نام استاد

زمان

تفسیرموضوعی قرآن

آقای دکتر ایوبی

40

تفسیرموضوعی قرآن

آقای دکتر محمد رضایی

40

تفسیرموضوعی قرآن

آقای علی علیمحمدی

40

تفسیرموضوعی قرآن

آقای حسن قدسی

40

مکان

طبقه

یکشنبه ها:8-10سرسرای باکتری و ویروس شناسی 2
همکف

دوشنبه ها :10-12کالس 12

(اول)

سه شنبه ها :8-10سرسرای علوم تشریحی (آناتومی)
چهارشنبه ها : 8-10راهرو 11و 12

همکف

شنبه ها :2-4کالس  13و راهرو 13

(اول)

یکشنبه ها :2-4کالس  14و راهرو14

همکف
(اول)

کالس 10

همکف

دوشنبه ها  :2-4کالس  15و راهرو 15

(اول)

سه شنبه ها: 8-10سرسرای امور اداری ،دبیرخانه و کارگزینی

تفسیرموضوعی قرآن

آقای یوسف نجفی

40

دوم

سرسرای قارچ و انگل شناسی  1و راهرو 25

تفسیرموضوعی قرآن

خانم کدخدایی

40

دوم

سرسرای ژنتیک

تفسیرموضوعی قرآن

خانم خاشعی

40

دوم

کالس  23و راهرو 23

تفسیرموضوعی قرآن

آقای دکتر بهرامی پور

40

دوم

سرسرای آسیب شناسی

تفسیرموضوعی قرآن

آقای غالمحسین احمدی

40

دوم

کالس  24و راهرو 24

تفسیرموضوعی قرآن

آقای دکتر ابراهیم کاملی

40

دوم

سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی  1و راهرو  21و22

بسمه تعالی

اطـــالعيـــــــه
قابل توجه دانشجویان محترم
مکان حوزه امتحانات پایان ترم دانش خانواده و جمعیت در نیمسال اول  95-96به شرح زیر اعالم میگردد.

ضمناً ،همرام داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه حین ورود به حوزه امتحانی الزامی می باشد
ساعت امتحان  12/30صبح مورخ 95/11/1

نام درس

نام استاد

زمان

دانش خانواده و جمعیت

آقای دکتر قدرت اله مومنی

40

احمد خیرالهی

40

آقای یوسف نجفی

40

حجه االسالم پوستین دوز

40

دکتر موسوی زاده

40

خانم دوایی

40

دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت

آقای دکتر حقیقی
خانم باقری

40

دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت

آقای محمد عابدینی

دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت

همکف

چهارشنبه ها :8-10راهرو کالس  11و12

(اول)

چهارشنبه ها  : 10-12سرسرای علوم تشریحی(آناتومی)

همکف
(اول)
همکف
(اول)
همکف
(اول)
همکف
(اول)
همکف
(اول)
(اول)

40

آقای شاه سنایی

طبقه

همکف

خانم کامکار

مکان

همکف
(اول)

کالس 11
کالس 10
کالس 12
سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی 2
کالس 14
سرسرای امور اداری و راهرو کالس 14
کالس  15و راهرو کالس 15

همکف

شنبه ها  : 2-4راهرو کال س13

(اول)

سه شنبه ها  : 2-4کالس 13

دوم

سرسرای قارچ و انگل شناسی 1

دوم

آقای دکتر رضا تقیان

دوم

خانم احمدیان

دوم

شنبه ها  :2-4کالس 12
شنبه ها  4-6سرسرای علوم تشریحی (آناتومی)
چهارشنبه ها : 8-10سرسرای باکتری شناسی و ویروس شناسی 1
چهارشنبه ها : 10-12سرسرای آسیب شناسی
دوشنبه ها : 2-4سرسرای ژنتیک
دوشنبه ها : 4-6کالس  25و راهرو 25

