دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی اریان

برنامه امتحانات نیمسال اول 97 – 98
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودي :مهر  97ترم  :اول
روز

97 /10/22

نام درس

شنبه

آناتومی ()1

استاد

دکتر محمدپور

ساعت

مکان

13-15

کالس B1,B2

 97 /10/23یکشنبه
 97/10/24دوشنبه

کامپیوتر

مهندس خضری
مهندس ندرلو

8/30-10/30

سالن سلطانی

 97/10/25سه شنبه

 97/10/26چهارشنبه

97/10/29

شنبه

97/10/30

یکشنبه

97/11/1

دوشنبه

فیزیک عمومی

شیمی عمومی

روانشناسی عمومی

دکترریاضی

دکتر کریمی

دکتر قنبری

8/30-10/30

کالسB2,B3

13-15

سالن سلطانی

13-15

سالن آذریان

 97 /11/2سه شنبه
 97/11/3چهارشنبه
97/11/6

شنبه

97/11/7

یکشنبه

اندیشه اسالمی()1
زبان پیش
دانشگاهی
مهارتهای زندگی

آقای پورپاک

13-15

سالن سلطانی

دکتر مرادی

13-15

کالسB3

8/30-10/30

کالسB2,B3

خانم مصباحی

اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی اریان

برنامه امتحانات نیمسال اول 97 – 98
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودي :مهر  96ترم  :سوم
روز

97 /10/22

نام درس

شنبه

بیوشیمی پزشکی 1

استاد

دکتر احمدوند
دکتر شریفی

ساعت

مکان

8/30-10/30

سالن آذریان

 97 /10/23یکشنبه
 97/10/24دوشنبه
 97/10/25سه شنبه انگل شناسی 1

خانم دکتر ملکی

10/30-12/30

سالن آذریان

 97/10/26چهارشنبه
97/10/29

شنبه

97/10/30

یکشنبه

97/11/1

دوشنبه

میکروبشناسی عمومی

ادبیات فارسی

خانم دکتر عشاقی -خانم
دکتر رشیدی

خانم دکتر شاهنده

10/30-12/30

13-15

سالن سلطانی

کالسB2,B3

 97 /11/2سه شنبه
 97/11/3چهارشنبه
97/11/6

شنبه

اخالق اسالمی
فیزیولوژی

آقای امینی
خانم دکتر آرامی

10/30-12/30
8/30-10/30

سالن سلطانی
سالن آذریان

اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتیردمانی اریان

برنامه امتحانات نیمسال اول 97 – 98
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودي :مهر  95ترم  :پنجم
نام درس

روز

 97/10/19چهارشنبه
97 /10/22

شنبه

هورمون شناسی
خون شناسی 2

استاد

دکتر احمدوند
دکتر شریفی
دکتر صفا
دکتر رضوانی

ساعت

مکان

10/30-12/30

سالن سلطانی

10/30-12/30

سالن سلطانی

 97 /10/23یکشنبه
 97/10/24دوشنبه

قارچ شناسی

دکتر یزدان پرست
دکتر نوروزی

10/30-12/30

کالس C1

 97/10/25سه شنبه
 97/10/26چهارشنبه
97/10/29

شنبه

97/10/30

یکشنبه

97/11/1

دوشنبه

فارماکولوژی
ویروس شناسی
آسیب شناسی
عمومی

آقای دکتر موسوی
زاده
آقای دکترمنوری

آقای دکتر حسینی

8/30-10/30

کالسC1

13-15

کالس B2

8/30-10/30

کالس C2

 97 /11/2سه شنبه
 97/11/3چهارشنبه

تاریخ اسالم

آقای امینی

13-15

کالس B,B1

اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی اریان

برنامه امتحانات نیمسال اول 97 – 98
کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودي :مهر 94ترم  :هفتم
روز

97 /10/22

نام درس

شنبه

 97/10/25سه شنبه

آشنایی با بیماریهای
داخلی
ژنتیک پزشکی

استاد

ساعت

مکان

دکتر حسینی

13-15

کالس C1,C2

دکتر نکوئیان

8/30-10/30

سالن آذریان

 97/10/26چهارشنبه
97/10/29

شنبه

97/10/30

یکشنبه

97/11/1

دوشنبه

روشهای کنترل کیفی
در آزمایشگاه

دکتر عشاقی

اصول ایمنی در

دکترعشاقی

آزمایشگاه

خانم قره گزلو

10/30-12/30

کالس C1,C2

کالس B2,B3

10/30-12/30

 97 /11/2سه شنبه
 97/11/3چهارشنبه
97/11/6

شنبه

تاریخ فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران
اصول فنی و نگهداری
تجهیزات آزمایشگاهی

آقای رضوی

10/30-12/30

کالس B3

مهندس عظیمی

8/30-10/30

کالس B,B1

اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی اریان

برنامه امتحانات نیمسال اول 97 – 98
کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ورودي :بهمن  96ترم  :دوم
نام درس

روز

 97/10/19چهارشنبه
97 /10/22

شنبه

هورمون شناسی
هماتولوژی 2

استاد

دکتر احمدوند
دکتر شریفی
دکترصفا -دکترذاکر
دکتر رضوانی

ساعت

مکان

10/30-12/30

سالن آذریان

8/30-10/30

کالس B3

 97 /10/23یکشنبه
 97/10/24دوشنبه

آمار حیاتی

خانم حسینی

کالس B2

13-15

 97/10/25سه شنبه
 97/10/26چهارشنبه
97/10/29

شنبه

97/10/30

یکشنبه

97/11/1

دوشنبه

بهداشت عمومی

دکتر نوروزی

13-15

کالس B3

ویروس شناسی

دکتر منوری

13-15

کالس B3

زیستسلولی
مولکولی

دکتر موسوی

کالس C2

13-15

 97 /11/2سه شنبه
 97/11/3چهارشنبه

انقالباسالمی ایران

آقای احمدی

کالس C1

13-15

خانم قره گزلو
97/11/6

شنبه

ایمونولوژی

97/11/7

یکشنبه

مهارت های زندگی

دکتر محسن زادگان

10/30-12/30

کالس B3

دکتر ناصری
خانم اعتماد نیا

10/30-12/30

سالن سلطانی

اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

