
  برنامه امتحانات

 دانشجویان جدیدالورود

  991نیمسال  در
 



 99علوم  99 یولوژیراد 99فناوری 
 رشته

 روز

11  وتریکامپ یمبان  
10  یعموم کیزیف 9   یعموم یمیش   شنبه  

02/12/99  

 
 یکشنبه   

03/12/99  

9  یروانشناس  10  آمار  11  اصول مدیریت  دو شنبه  

04/12/99  

 
 سه شنبه   

05/12/99  

11  یوتریکامپ یشبکه ها  
10  اطالعات نینو یبا فناور ییآشنا 9  شگاهیآزما مقدمات   

 چهارشنبه 

06/12/99  

 
10  یعموم اتیاضیر  شنبه   

09/12/99  

9 یاخالق اسالم  
9   یاسالم اخالق     

 یکشنبه 

10/12/99  

10.30     1 شهیاند 10.30     1 شهیاند  10.30     1 شهیاند   دو شنبه  

11/12/99  

8.30   1زبان پیش   
10.30و دفاع مقدس  8.30  1 شیپ زبان 8.30    1شیپ زبان   سه شنبه      

12/12/99  

 
 چهارشنبه   

13/12/99  

11  یآناتوم  
 شنبه   9  یآناتوم  10    1 یآناتوم

16/12/99  

 
 یکشنبه  

17/12/99  

11  یولوژیزیف  
9  یفارس  10  یولوژیزیف  شنبه  دو 

18/12/99  

 
 شنبه سه   

19/12/99  

 
11    1 اطالعات سالمت تیریمد    

 

9  کامپیوتر   شنبه چهار 

20/12/99  

 



 99ارشد خون 99 تیفور 99 اتاق عمل
 رشته

 روز

10  یو انگل شناس یولوژیباکتر  
12  و انگل کروبیم  شنبه   

02/12/99  

 
10  قیروش تحق   یکشنبه  

03/12/99  

10  و اسکراب اریعملکرد فرد ساصول و فنون   دو شنبه    12  یامداد یبا سازمانها ییآشنا 

04/12/99  

  10  مقدمه ای بر تکنولوژی
10   1خون    سه شنبه  

05/12/99  

10  در اتاق عمل یاخالق حرفه ا    
 چهارشنبه    12  یو اطالعات فن اتیعمل ندیفرا

06/12/99  

10  اتاق عمل زاتیبا تجه ییآشنا  
12  حیتشر  شنبه   

09/12/99  

 
10  یپاتولوژ   

 یکشنبه 

10/12/99  

10.30    1 شهیاند    
10.30    1 شهیاند  دو شنبه     

11/12/99  

10و فرهنگ و تمدن   8.30    1زبان پیش   
11.30  یعموم زبان 10  یپزشک یاطالع رسان ستمیس   سه شنبه  

12/12/99  

 
 چهارشنبه   

13/12/99  

  10    1تشریح
 شنبه    12  یولوژیزیف

16/12/99  

 
10ایمنی شناسی       

 یکشنبه

17/12/99  

10  یمیوشیب  
9  یفارس  شنبه  دو  

18/12/99  

 
 شنبه سه   

19/12/99  

 
10   1 فیزیولوژی   

 

12  یاخالق و مقررات حرفه ا  شنبه چهار  

20/12/99  



 99یارشد کتابدار 99ارشد فناوری
 رشته

 روز

 

 شنبه  

02/12/99  

  10 آمار حیاتی پیشرفته
 یکشنبه   9  قیتحق روش

03/12/99  

 

 دو شنبه  

04/12/99  

  10  زبان انگلیسی پیشرفته
 سه شنبه  

05/12/99  

 

 چهارشنبه  

06/12/99  

 

 
 شنبه 

09/12/99  

10  روش تحقیق در علوم بهداشتی   9  آمار 
 یکشنبه 

10/12/99  

 
 دو شنبه  

11/12/99  

10  سیستم های اطالع رسانی پزشکی  
 سه شنبه  

12/12/99  

 
 چهارشنبه  

13/12/99  

10  یدرمان یاطالعات بهداشت یها ستمیس  

 شنبه  

16/12/99  

 
9  یپزشک یتخصص یمراجع و بانکها  یکشنبه 

17/12/99  

10  سیستم های طبقه بندی و نامگذاری  
 شنبه  دو 

18/12/99  

 

 شنبه سه  

19/12/99  

 
 
 

 شنبه چهار 

20/12/99  

 


