
 

 

 

 

 « 1401-1402سال تحصیلی   اول»برنامه امتحانی نیمسال 

 98علوم آزمایشگاهی ورودی   : رشته
 

 

   : اتتذکر
وع امتحان در سالن امتحانات حضور الزایم است. توصیه یمحضور به موقع در محل برگزاری امتحان  -    . داشته باشید شود پنج دقیقه قبل از شر

ن کارت ورود به جلسه الزایم یم -    باشد. همراه داشت 

ن کتاب، جزوه و   -  خودداری نمایید. اکیدا  نوشتهدستاز همراه داشت 

ن   - ونیک به سالن وسایل ارتباط جمیع نظیر از همراه داشت   امتحانات جدا خودداری کنید. موبایل و وسایل الکی 

 شود، جدا خودداری نمایید. قبیل که سبب برهم خوردن نظم جلسه یم این و اقدامات  از  در هنگام برگزاری امتحانات از برگرداندن ش، صحبت با دیگری -

ه کمیته انضبات  با افرادی که در جلسه امتحانات تقلب کنند یا موجبات برهم خوردن نظم جلسه امتحاتن شوند، بدون اغماض برخورد خواهد شد. افراد متخلف ب -

 شده و 
ن
کت در امتحانات نصیب آن بسته به تخلف  معرف    ها گردد. ممکن است از کرس نمره تا محروم شدن از شر

 ساعت  تاریخ روز و   درس استاد   نام درس  ردیف 

8-10 1401/ 10/ 18شنبه یک / آقای خراسانی   خانم محمودآبادی      تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  1  

10-12 1401/ 10/ 21شنبه  چهار خانم دکتر بشیری  شناسی سم  2  

12-14 24/10/1401شنبه  آبادی دکتر نصرت  شناسی قارچ 3  

26/10/1401شنبه دو دکتر جمالی  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 4  10-12 

3/11/1401دوشنبه  دکتر اسماعیلی  ایمنوهماتولوژی  5  8-10 

 12-10 5/11/1401شنبه  چهار دکتر اسماعیلی  ( الکترونیک )   1در عرصه    کارآموزی  6

شتی و ردمانی سیرجان   دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 

 « 1401-1402سال تحصیلی   اول»برنامه امتحانی نیمسال 

 1399علوم آزمایشگاهی ورودی  : رشته
 

 

 تذکرات:  

وع امتحان در سالن امتحانات حضور حضور به موقع در محل برگزاری امتحان الزایم است. توصیه یم -  . د یداشته باششود پنج دقیقه قبل از شر

ن کارت ورود به جلسه الزایم یم -  باشد.   همراه داشت 

ن کتاب، جزوه و دست -  خودداری نمایید. اکیدا نوشته از همراه داشت 

ونیک به سالن  - ن وسایل ارتباط جمیع نظیر موبایل و وسایل الکی   امتحانات جدا خودداری کنید. از همراه داشت 

 شود، جدا خودداری نمایید. در هنگام برگزاری امتحانات از برگرداندن ش، صحبت با دیگری و اقدامات  از این قبیل که سبب برهم خوردن نظم جلسه یم -

برخورد خواهد شد. افراد متخلف به کمیته انضبات   با افرادی که در جلسه امتحانات تقلب کنند یا موجبات برهم خوردن نظم جلسه امتحاتن شوند، بدون اغماض -

 شده و 
ن
کت در امتحانات کرس نمره تا محروم شدن از ممکن است از  بسته به تخلف  معرف  ها گردد. نصیب آن شر

 ساعت  تاریخ روز و   درس استاد   نام درس  ردیف 

8-10 18/10/1401شنبه یک دکتر خراسانی / خانم محمودآبادی  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1  

10-12 1401/ 10/ 21شنبه  چهار زاده دکتر فتحی خانم   )الکترونیک( شناسی پزشکی باکتری 2  

8-10 25/10/1401شنبه یک اسماعیلی   دکتر  2شناسی  خون 3  

1401/ 10/ 28چهارشنبه   خانم دکتر محسنی/ خانم دکتر محمدی  شناسی آسیب  4  10-12 

2/11/1401یکشنبه  محمدی  دکتر  شناسی هورمون  5  8-10 

 14-12 5/11/1401چهارشنبه   پور نیک   دکتر خانم   2شناسی انگل 6

شتی و ردمانی سیرجان   دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 

 « 1401-1402سال تحصیلی   اول»برنامه امتحانی نیمسال 

 1400رشته:  علوم آزمایشگاهی ورودی 

 

 تذکرات:  
وع امتحان در سالن امتحانات حضور حضور به موقع در محل برگزاری امتحان الزایم است. توصیه یم -  . داشته باشید شود پنج دقیقه قبل از شر
ن کارت ورود به جلسه الزایم یم -  باشد.   همراه داشت 
ن کتاب، جزوه و دست -  خودداری نمایید. اکیدا نوشته از همراه داشت 
ونیک به سالن امتحانات  - ن وسایل ارتباط جمیع نظیر موبایل و وسایل الکی   جدا خودداری کنید. از همراه داشت 
 شود، جدا خودداری نمایید. در هنگام برگزاری امتحانات از برگرداندن ش، صحبت با دیگری و اقدامات  از این قبیل که سبب برهم خوردن نظم جلسه یم -
واهد شد. افراد متخلف به کمیته انضبات  با افرادی که در جلسه امتحانات تقلب کنند یا موجبات برهم خوردن نظم جلسه امتحاتن شوند، بدون اغماض برخورد خ -

 شده و 
ن
کت در امتحانات نصیب آن بسته به تخلف  معرف  ها گردد. ممکن است از کرس نمره تا محروم شدن از شر

 ساعت  تاریخ روز و   استاد درس  نام درس  ردیف 

 10-8 17/10/1401شنبه  خانم پورمختار  ادبیات فارسی  1

1401/ 10/ 20شنبه سه پور  خانم دکتر نیک  1شناسی انگل 2  8-10 

 14-12 1401/ 10/ 24شنبه   دکتر محمدی / دکتر جمالی  1بیوشیمی پزشکی   3

26/10/1401 شنبهدو خانم باسفهرجانی  فیزیک حیاتی  4  12-10  

10-12 1401/ 10/ 28شنبه  چهار خانم محمدی  2زبان انگلیسی  5  

1401/ 11/ 1شنبه  زاده  دکتر فتحی خانم   )الکترونیک( 1 شناسیمیکروب 6  14-12  

3/11/1401شنبه دو آقای زیدآبادی  های پزشکی فوریت  7  12-10  

5/11/1401چهارشنبه   دکتر اسماعیلی  )الکترونیک( 1کارآموزی  8  12-10  

شتی و ردمانی سیرجان   دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا



 

 

 

 
 « 1401-1402سال تحصیلی   اول»برنامه امتحانی نیمسال 

 1401علوم آزمایشگاهی ورودی   : رشته

   : اتتذکر
وع امتحان در سالن امتحانات حضور الزایم است. توصیه یمحضور به موقع در محل برگزاری امتحان  -    . داشته باشید شود پنج دقیقه قبل از شر

ن کارت ورود به جلسه الزایم یم -    باشد. همراه داشت 

ن کتاب، جزوه و  -  خودداری نمایید. اکیدا  نوشتهدستاز همراه داشت 

ن  - ونیک به سالن امتحانات جدا خودداری کنید. وسایل ارتباط جمیع نظیر از همراه داشت   موبایل و وسایل الکی 

 شود، جدا خودداری نمایید. قبیل که سبب برهم خوردن نظم جلسه یم این و اقدامات  از  در هنگام برگزاری امتحانات از برگرداندن ش، صحبت با دیگری  -

 شده و  با افرادی که در جلسه امتحانات تقلب کنند یا موجبات برهم خوردن نظم جلسه امتحاتن شوند، بدون اغماض برخورد خواهد شد. افراد متخلف ب -
ن
ه کمیته انضبات  معرف

کت در امتحانات نصیب آنممکن است از کرس نمره تا بسته به تخلف     ها گردد. محروم شدن از شر

 ساعت  تاریخ روز و   درس استاد   نام درس  ردیف 

8-10 17/10/1401شنبه  دی / خانم علوی ا حیدرآب آقای     1اندیشه اسالمی  1  

10-12 19/10/1401شنبه دو خانم دکتر محمدی   /   دکتر کمانی  آناتومی  2  

1401/ 10/ 21  چهارشنبه خانم افرومند    شیمی عمومی 3  14-12  

24/10/1401شنبه    کمانی   دکتر    شناسی بافت  4  10-12 

26/10/1401شنبه دو زاده بیگ   دکتر     دانشگاهی زبان پیش 5  8-10 

 12-10 1401/ 10/ 28چهارشنبه   دکتر کاشانی  کامپیوتر  6

1401/ 11/ 1شنبه  دکتر مقدسی  آمار حیاتی و روش تحقیق   7  14-12  

3/11/1401شنبه دو دکتر صادقی / خانم دکتر یوسفی  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی  8  10-8  

4/11/1401شنبه سه خانم دکتر محسنی  شناسی عمومی روان  9  12-10  

5/11/1401شنبه  چهار زاده دکتر حسین  )الکترونیک(   مقدمات آزمایشگاه  10  14-12  

 دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی سیرجان 


