
 

 
 «1401-1402برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی »

                                                                1399رشته: هوشبری 

 کتاب، جزوه و وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت تاریخ استاد درس نام درس ردیف

 8 شنبه17/10/1401 اقای فصیحی-خانم وثوق تفسیر موضوعی قران  1

 8 یکشنبه18/10/1401 دکتر خراسانی-محمودابادی خانم  تاریخ تحلیلی 2

 8 دوشنبه 19/10/1401 اقای اسالمی-خانم یغمور  )گروه خانم ها الکترونیک( دانش خانواده 3

 10 شنبه 01/11/1401 دکتر بختیاری 4بیهوشی  4

 10 پنج شنبه 22/10/1401  خانم زیدابادی  نشانه شناسی 5

 10 دوشنبه26/10/1401 بشیریدکتر   اختصاصی)الکترونیک(داروشناسی  6

 10 شنبهسه  04/11/1401 آقای زیدابادی 1فوریت  7

 10 پنج شنبه 06/11/1401 دکتر ایمانی زبان تخصصی  8
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 باط جمعی خودداری نمایید.تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت تاریخ استاد درس نام درس ردیف

 10 شنبه17/10/1401  خانم افشار جهانشاهی ایمونولوژی 1

 10 دوشنبه19/10/1401 خانم فروحرزاده- آقای دکتر متقی اخالق اسالمی 2

 10 سه شنبه 20/10/1401 دکتر جهانشاهی  ادبیات فارسی 3

 10 پنج شنبه 24/10/1401 دکتر نادری )الکترونیک(اخالق حرفه ای در هوشبری 4

 10 سه شنبه 25/10/1401  دکتر جعفری  مدیریت در بالیا 5

 10 شنبه 01/11/1401 دکتر بختیاری  2بیهوشی  6

 10 چهارشنبه 05/11/1401 خانم دکتر ایمانی-خانم حاج محمدی  1بیماری های داخلی جراحی  7
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                                                              1401رشته: هوشبری 

 امتحان و همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد. از همراه داشتن کتاب، جزوه و وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید. تذکر:حضور به موقع در محل برگزاری
 

 

 

 ساعت تاریخ استاد درس نام درس ردیف

 8 شنبهیک18/10/1401 دکتر کمانی آناتومی  1

 8 چهارشنبه21/10/1401 دکتر نجمه صادقی )الکترونیک(فیزیولوژی 2

 8 شنبه  17/10/1401 آقای حیدر ابادی-خانم علوی  1اندیشه  3

 8 شنبه 24/10/1401 محدثه باسفهرجانی فیزیک پزشکی )الکترونیک( 3

 8 سه شنبه 27/10/1401 دکتر فتحی زاده میکروب شناسی 4

 10 پنج شنبه 29/10/1401 آقای بامیر  سیستم های اطالع رسانی پزشکی 5

 10 یکشنبه 02/11/1401 دکتر نادری مهارت های پرستاری 6

 8 شنبه پنج 06/11/1401 نوید جمالی بیوشیمی  7

 8 دوشنبه 26/10/1401 دکتر بیگ زاده زبان پیش دانشگاهی ) الکترونیک( 8

 10 /پنج شنبه 22/10 دکتر آزادبخت قوانین و مقررات  9


