
 برنامه امتحانات

  991نیمسال  

 



 96 هوشبری 97 هوشبری 98 هوشبری
 رشته       

 روز

   
 شنبه 

13/10/99  

10.30تاریخ اسالم     
 یکشنبه 

14/10/99  

12.30 نشانه شناسی و معاینات 9فرهنگ و تمدن     
 دو شنبه 

15/10/99  

   
 سه شنبه 

16/10/99  

   308. زبان تخصصی  308.     1 فوریت پزشکی 
 چهارشنبه 

17/10/99  

   
 شنبه 

20/10/99  

8.30 واژه شناسی   10.30    2بیماری داخلی جراحی 
 یکشنبه 

21/10/99  

8.30 اصول مراقبت ویژه    
 دو شنبه 

22/10/99  

11.30زبان عمومی       8.30   4بیهوشی  
 سه شنبه 

23/10/99  

   
 چهارشنبه 

24/10/99  

3012.   2بیهوشی   308.خون شناسی و انتقال خون     
 شنبه 

27/10/99  

   
 دو شنبه 

29/10/99  

10.30سیستم اطالع رسانی پزشکی  12.30مدیریت در بیهوشی     
 سه شنبه 

30/10/99  

   
 چهارشنبه 

01/11/99  

 
   

 شنبه 

04/11/99  

 



 96فناوری  97فناوری  98فناوری 
 رشته

 روز

 
نامگذاری بین المللیسیستم طبقه بندی تخصصی و   

12.30 
 

 شنبه 

13/10/99  

12.30ساختمان داده  10.30تاریخ اسالم     
 یکشنبه 

14/10/99  

10.30دانش خانواده   13.30اصول مدیریت فردی در محیط کار   
 دو شنبه 

15/10/99  

12دفاع مقدس      
 سه شنبه 

16/10/99  

10.30سیستم های اطالعات سالمت  13.30  2اختصاصی بیماری شناسی        10.30 HIT2 زبان تخصصی    
 چهارشنبه 

17/10/99  

8.30آمار حیاتی استنباطی  10.30  3بیماری شناسی اختصاصی 8.30   1انفورماتیک سالمت    
 شنبه 

20/10/99  

   
 یکشنبه 

21/10/99  

8.30روش تحقیق      
 دو شنبه 

22/10/99  

11.30زبان عمومی       
 سه شنبه 

23/10/99  

8.30     2اصطالحات پزشکی  
 مدیریت در بخش فناوری اطالعات سالمت

13.30 
8.30کدگذاری مرگ و میر   

 چهارشنبه 

24/10/99  

12.30       8.30    1کدگذاری بیماریها  IT2 زبان اختصاصی     
 شنبه 

27/10/99  

8.30   1بیماری شناسی     
 دو شنبه 

29/10/99  

   
 سه شنبه 

30/10/99  

10.30حسابداری مبانی   
 

10.30مبانی حسابداری و اقتصاد سالمت    
 چهارشنبه 

01/11/99  

   
 شنبه 

04/11/99  

 



 96 رادیولوژی 97 رادیولوژی 98 رادیولوژی 982 یوتراپیراد
 رشته

 روز

10.30   2 شهیاند  
10.30  2اندیشه اسالمی     

 شنبه 

13/10/99  

 
10.30تاریخ اسالم     

 یکشنبه 

14/10/99  

13.30 یشناس بافت 12.30  3آناتومی   10.30دانش خانواده   9فرهنگ و تمدن    
 دو شنبه 

15/10/99  

 
12دفاع مقدس  10.30متون اسالمی     

 سه شنبه 

16/10/99  

8.30 یو قانون یاخالق یها جنبه 13.30تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویربرداری     
 چهارشنبه 

17/10/99  

 
10.30تشخیصی فیزیک پرتوشناسی  10.30تکنیکها و جنبه های تصویربرداری  10.30روش های پرتونگاری اختصاصی   

 شنبه 

20/10/99  

10.30 یپزشک یو واژه ها اصطالحات     
 یکشنبه 

21/10/99  

 
13.30  2ارزیابی تصاویر پزشکی    

 دو شنبه 

22/10/99  

13.30     2  شیپ زبان 11.30زبان عمومی     10.30کنتراست زا  آشنایی با مواد    
 سه شنبه 

23/10/99  

8.30 یعموم یپاتولوژ     
 چهارشنبه 

24/10/99  

 
10.30مراقبیت از بیمار  8.30اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی     

 شنبه 

27/10/99  

13.30 وتریکامپ 13.30    1ارزیابی تصاویر پزشکی   13.30حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان    
 دو شنبه 

29/10/99  

 
12.30اصطالحات پزشکی در رادیولوژی     

 سه شنبه 

30/10/99  

13.30 یپزشک یربرداریتصو روش  
8.30رادیوبیولوژی     

 چهارشنبه 

01/11/99  

982 یوتراپیراد 8.30  2روش پرتونگاری      
 شنبه 

04/11/99  

 



 96 علوم 97 علوم 981 علوم
 رشته

 روز

13.30آمار حیاتی     
 شنبه 

13/10/99  

   
 یکشنبه 

14/10/99  

10.30دانش خانواده   9فرهنگ و تمدن    
 دو شنبه 

15/10/99  

10.30متون اسالمی     
 سه شنبه 

16/10/99  

3010.ویروس شناسی   13.30نتیک ژ   
 چهارشنبه 

17/10/99  

13.30 1بیوشیمی پزشکی   8.30   1خون شناسی  
 شنبه 

20/10/99  

8.30میکروب شناسی     
 یکشنبه 

21/10/99  

   
 دو شنبه 

22/10/99  

11.30زبان عمومی    10.30هورمون شناسی   8.30بیماری داخلی    
 سه شنبه 

23/10/99  

   
 چهارشنبه 

24/10/99  

13.30اصول و فنون نگهداری تجهیزات   8.30اصول  و مدیریت قوانین    
 شنبه 

27/10/99  

13.30   1انگل   10.30ایمونوهماتولوژی    
 دو شنبه 

29/10/99  

8.30بافت شناسی     
 سه شنبه 

30/10/99  

10.30فارماکولوژی    8.30کنترل کیفی  
 چهارشنبه 

01/11/99  

8.30فیزیولوژی   
 

  
 شنبه 

04/11/99  

 



 982علوم  96 علوم کیش 97علوم کیش 
 رشته

 روز

12.30 ایمنی شناسی 10.30  2اندیشه     
 شنبه 

13/10/99  

9انقالب   12.30 شناسی سم  10.30تاریخ اسالم    
 یکشنبه 

14/10/99  

   
 دو شنبه 

15/10/99  

13.30 بهداشت و اپیدمیولوژی  13.30کامپیوتر    
 سه شنبه 

16/10/99  

8.30   2بیوشیمی پزشکی    
 چهارشنبه 

17/10/99  

12.30بیوشیمی عمومی  13.30قارچ شناسی    
 شنبه 

20/10/99  

8.30آسیب شناسی     
 یکشنبه 

21/10/99  

   
 دو شنبه 

22/10/99  

13.30   2خون شناسی   13.30    2زبان پیش     
 سه شنبه 

23/10/99  

12.30باکتری شناسی   
 

12.30فارسی    
 چهارشنبه 

24/10/99  

10.30   2انگل شناسی     
 شنبه 

27/10/99  

3012.روش تحقیق  308.فیزیک حیاتی     
 دو شنبه 

29/10/99  

   8.30اصول ایمنی و حفاظت  
 سه شنبه 

30/10/99  

12.30زیست شناسی     
 چهارشنبه 

01/11/99  

 
 
 

  
 شنبه 

04/11/99  

 

 



 97 اتاق عمل 98 اتاق عمل 98 تیفور
 رشته

 روز

13.30 یطیمح تیفور  
13.30آمار حیاتی  آسیب 13.30  

 شنبه 

13/10/99  

 
10.30تاریخ    

 یکشنبه 

14/10/99  

مراقبتهای آن آشنایی با بیماری های داخلی و  

12.30 
 

 دو شنبه 

15/10/99  

9 یاسالم اخالق 10.30متون اسالمی   13.30مدیریت در اتاق عمل    
 سه شنبه 

16/10/99  

8.30 یپزشک یتهایو فور یروان بهداشت    
 چهارشنبه 

17/10/99  

12.30شرفتهیپ یویر یقلب یایاح  
13.30اصول مراقبت در اتاق بهبودی    

 شنبه 

20/10/99  

 
  

 یکشنبه 

21/10/99  

8.30   2یداخل تیفور  
 

13.30بهداشت روان در اتاق عمل   
 دو شنبه 

22/10/99  

 
11.30  زبان عمومی   

 سه شنبه 

23/10/99  

13.30خاص  یدر گروهها یپزشک تیفور 12.30بیهوشی و مراقبتهای آن   13.30تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس    
 چهارشنبه 

24/10/99  

8.30    2 تروما  
8.30خون شناسی و انتقال خون   13.30بهداشت در اتاق عمل    

 شنبه 

27/10/99  

12.30 ایدر بال یپزشک تیفور 8.30تکنولوژی اتاق عمل چشم     
 دو شنبه 

29/10/99  

 
  

 سه شنبه 

30/10/99  

12.30خاص  طیدر شرا یپزشک تیفور  
10.30داروشناسی  8.30تکنولوژی اتاق عمل توراکس  

 چهارشنبه 

01/11/99  

98 تیفور    
 شنبه 

04/11/99  

 

 



 98دکتری انفورماتیک 98ارشد فناوری 98ارشد خون

 رشته

 روز

   
 شنبه 

13/10/99  

13.30   3خون  13.30مدیریت سیستمهای اطالعات   13.30سیستم اطالعات سالمت    
 یکشنبه 

14/10/99  

   
 دو شنبه 

15/10/99  

13.30سمینار تحقیق     
 سه شنبه 

16/10/99  

   
 چهارشنبه 

17/10/99  

   
 شنبه 

20/10/99  

   
 یکشنبه 

21/10/99  

10.30انفورماتیک پزشکی   8.30اکتشاف داده    
 دو شنبه 

22/10/99  

8.30مبانی کشت سلولی     
 سه شنبه 

23/10/99  

   
 چهارشنبه 

24/10/99  

   
 شنبه 

27/10/99  

   
 دو شنبه 

29/10/99  

13.30ارتباطات بهداشتی فناوری   10.30هوش مصنوعی    
 سه شنبه 

30/10/99  

   
 چهارشنبه 

01/11/99  

 

13.30کنترل کیفی    

10.30ارزیابی سسیستم های بهداشتی درمانی  
 
 

 
 شنبه 

04/11/99  

 


