
شتی ردمانی اریان                    دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                                                                                         
 دومترم :     95مهرورودی:     رشته: زیست فناوری پزشکی  مقطع : دکترا      

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B5 10کالس 
 – افضل کریمیدکتر 

 دکتر افشاری-نکوئیاندکتر

صول و کاربردهای فرآیند ا

  های مهندسی در بیوتکنولوژی 

12/04/96       

 شنبهدو

 نبه سه ش    13/04/96    

 B5 10کالس 

دکتر  -دکتر مهروی

-دکتر فرج اللهی-اشتری

 نکوئیاندکتر 

 نانوبیوتکنولوژی
14/04/96    

 شنبهچهار

     

 شنبه  17/04/96    

 Computational and دکترافشاری-دکتر حسینی  B5 10کالس 
Systems  biology 

 نبهیکش    18/04/96

     
     

     

     

     

     

     

 
    اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 

                                                                                                                       
 

 



شتی ردمانی اریان                              دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 95 – 96دوم برنامه امتحانات نیمسال                                    
 چهارمترم :    94مهرورودی:   علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته    

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 B2 30/10وB3کالس 
 –دکتر ناصری -خانم قره گزلو

 دکترمحسن زادگان       
 شنبه         20/3/96 ایمنی شناسی پزشکی

 یکشنبه       21/3/96    

 دوشنبه     22/3/96    

 سه شنبه    23/3/96    

 چهارشنبه  24/3/96 2بیوشیمی پزشکی  دکتر شریفی –دکتر احمدوند  B 30/10و 1Bکالس 

 دکتر  نوروزی 30/8 سالن سلطانی
بهداشت عمومی 

 واپیدمیولوژی
 شنبه         27/3/96

 یکشنبه     28/3/96    

 دوشنبه     29/3/96 ایرانانقالب اسالمی  آقای امینی B 13و 1Bکالس 

 سه شنبه     30/3/96    

 چهارشنبه   31/3/96    

 30/10 سالن آذریان
دکتر –دکتر ذاکر -دکتر رضوانی

 صفا
 شنبه          3/4/96 1خون شناسی 

 یکشنبه        4/4/96    

 دوشنبه       5/4/96    

     

 
       اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 

                                                                                                                    
 



 

 

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                                                                                      
 ششمترم :   93  مهرورودی:  علوم آزمایشگاهیکارشناسی پیوسته           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه         20/3/96 2باکتری شناسی پزشکی  دکتر عشاقی 13 سالن سلطانی

 یکشنبه       21/3/96    

 دوشنبه    22/3/96 آمار حیاتی خانم دهقانی B 30/8 1وB2کالس 

 سه شنبه  23/3/96    

 چهارشنبه  24/3/96 ) تک یاخته(2انگل شناسی  دکتر غروی 13 سالن آذریان

 شنبه         27/3/96 متون انگلیسی و ترمینولوژی دکتر یزدان پرست 13 سالن سلطانی

 یکشنبه     28/3/96    

 دوشنبه     29/3/96 سم شناسی دکتر حمدی 30/10 آذریان سالن

  

 

 

 
 

 
 سه شنبه   30/3/96

 چهارشنبه  31/3/96 تفسیر موضوعی قرآن آقای امینی B 30/10و 1Bکالس 

 شنبه         3/4/96 ایمونوهماتولوژی دکتر صفا–دکتر شهیدی  C1,C2 30/10کالس 

 یکشنبه       4/4/96    

 دوشنبه      5/4/96    

 
  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 



 
 
 
 

شتی ردمانی اریان                                                                                                                                                      دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                                    
  اولترم :  95 بهمنورودی:  علوم آزمایشگاهیپیوسته نا کارشناسی          

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه         20/3/96 2باکتری شناسی پزشکی  دکتر عشاقی B5 13و B6کالس

 یکشنبه       21/3/96    

 دوشنبه    22/3/96    

 سه شنبه  23/3/96    

 B3 30/10کالس 
دکتر  –دکتر احمدوند 

 شریفی
 چهارشنبه  24/3/96 2بیوشیمی بالینی

 B2 30/10کالس 
خانم دکتر سرای گرد 

 افشاری
 شنبه         27/3/96 فیزیک حیاتی

 یکشنبه     28/3/96    

 آقای امینی   B2 13وB3کالس 
تاریخ و فرهنگ وتمدن اسالم 

 و ایران
 دوشنبه     29/3/96

 سه شنبه   30/3/96    

 B2 30/8کالس 
 محمد نژادآقای 

 
 چهارشنبه  31/3/96 (2اندیشه اسالمی )

 خانم مهندس عظیمی B4 30/8کالس 
اصول فنی وتجهیزات 

 آزمایشگاهی
 شنبه         3/4/96

 یکشنبه       4/4/96    

 دوشنبه      5/4/96    

 
    اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 



 
 
                                                                                                                

شتی ردمانی اریان               95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                           دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 سومترم :   94بهمنورودی: علوم آزمایشگاهیپیوسته ناکارشناسی           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 13 سالن آذریان
خانم دکتر عشاقی و اساتید 

 گروه

روش های کنترل کیفی در 

 آزمایشگاه
 شنبه         20/3/96

 یکشنبه       21/3/96    

 دوشنبه    22/3/96    

 سه شنبه  23/3/96    

 دکتر غروی –دکتر ملکی  13 سالن سلطانی
انگل شناسی و حشره شناسی 

 2پزشکی
 چهارشنبه  24/3/96

 شنبه         27/3/96 متون انگلیسی  پزشکی دکتر یزدان پرست 13 سالن سلطانی

 یکشنبه     28/3/96    

 دوشنبه     29/3/96 تاریخ اسالم آقای میرتونی طبسی C1 30/8کالس 

 سه شنبه   30/3/96    

 B2 30/10وB3کالس 
 آقای امینی 

 
 چهارشنبه  31/3/96 تفسیر موضوعی قرآن

 شنبه         3/4/96 انتقال خون دکترصفا-دکتر شهیدی B2 13وB3کالس 

    1Bکالس 

 B کالس
30/8 

 خانم پیر جلیلی      

 آقای اردشیر  

جمعیت  ودانش خانواده 

 خواهران()

 دانش خانواده و جمعیت )برادران (

 یکشنبه       4/4/96

 دوشنبه      5/4/96    

 شنبهسه       6/4/96    

 شنبهچهار     7/4/96 ژنتیک پزشکی دکتر صمدی –دکتر نکوئیان  30/8 سالن سلطانی

 



   اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
    
 
 

                                                                                                                     

شتی ردمانی اریان                               دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                                    
 دومترم :     95 مهرورودی:    اتاق عملکارشناسی پیوسته           



 روز نام درس استاد ساعت مکان

 شنبه         20/3/96 2تشریح  دکتر وحید پیرحاجاتی C1,C2 30/8 کالس 

 یکشنبه       21/3/96    

 خانم حنانی،آقای امیری 30/10 آذریانسالن 
اصول و فنون فرد اسکراب و 

 سیار
 دوشنبه    22/3/96

 سه شنبه  23/3/96    

 آقای امیری C1 30/10کالس
آشنایی با وسایل و تجهیزات 

 اتاق عمل
 چهارشنبه  24/3/96

 شنبه         27/3/96 زبان انگلیسی عمومی یخ زادگانش آقای A1,A2 30/10کالس 

 یکشنبه     28/3/96    

 دوشنبه     29/3/96 آسیب شناسی و بافت شناسی خانم کردستانی 30/10 سلطانیسالن 

 سه شنبه   30/3/96    

 خانم حنانی A1,A2 30/10کالس 
مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق 

 عمل
 چهارشنبه  31/3/96

 شنبه         3/4/96 انگل شناسی باکتریولوژی و خانمها عشاقی،ملکی 30/10 سلطانیسالن 

 یکشنبه       4/4/96    

 دوشنبه      5/4/96    

     

 
    اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

 
 
 
 

      
                                                                                                                  

شتی ردمانی اریان        شتی ردمانی اریان                                                  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا  95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 چهارمترم     94مهرورودی:    اتاق عملکارشناسی پیوسته           



 روز نام درس استاد ساعت مکان

 دکتر جلیلی 13 سالن سلطانی
تکنولوژی اتاق عمل قلب و 

 توراکس
 چهارشنبه     17/3/6

 شنبه         20/3/96 فوریتهای پزشکی آقای امیری B1,B2 13کالس 

 یکشنبه       21/3/96    

 دکتر اشراقی و خانم حنانی 30/10 سالن سلطانی
تکنولوژی اتاق عمل زنان و 

 ارولوژی
 دوشنبه    22/3/96

 سه شنبه  23/3/96    

 دکتر مصطفوی B1,B2 13کالس 
روش احیاقلبی ریوی و اصول 

 مراقبت ویژه
 چهارشنبه  24/3/96

 شنبه         27/3/96 زبان تخصصی دکتر بیت الهی C1,C2 30/10کالس 

 یکشنبه     28/3/96    

 دوشنبه     29/3/96 تاریخ اسالم آقای اردشیر 13 سلطانیسالن 

 سه شنبه   30/3/96    

 چهارشنبه  31/3/96 2آشنایی با بیماری داخلی  خانم حنانی B2,B3 13کالس 

 شنبه         3/4/96 فیزیک پزشکی آقای دکتر کشاورز B2,B3 30/10کالس 

 یکشنبه       4/4/96    

 دوشنبه      5/4/96    

     

     

 
    اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی

 
 
 
 
 

                                                                                                               

شتی ردمانی اریان        شتی ردمانی اریان                                                  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا  95 – 96برنامه امتحانات نیمسال دوم                            دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



 دومترم     95مهرورودی:  ارشد زیست فناوری پزشکیکارشناسی           

 روز نام درس استاد ساعت مکان

 چهارشنبه     17/3/6    

 شنبه         20/3/96    

 B 30/10کالس
دکتر –دکتر فرج اللهی 

 افشاری 
 یکشنبه       21/3/96 بیوشیمی پیشرفته

 دوشنبه    22/3/96    

 سه شنبه  23/3/96    

 دکتر افشاری-دکتر حسینی A3 30/10کالس 
کاربرد کامپیوتر در 

 بیوتکنولوژی 
 چهارشنبه  24/3/96

 شنبه         27/3/96    

 یکشنبه     28/3/96 ژنتیک انسانی دکتر صمدی-دکتر نکوئیان B 30/10کالس

 دوشنبه     29/3/96    

 سه شنبه   30/3/96    

 دکتر بختیاری C1 13کالس 
کنترل کیفی فرآورده های 

 بیولوژیک
 چهارشنبه  31/3/96

 شنبه         3/4/96    

 یکشنبه       4/4/96    

 دوشنبه      5/4/96    

     

     

 
  اداره آموزش دادکشنه پیرازپشکی 

   
 
 
 
 


