
 

 

 
 

 « 1401- 1402سال تحصیلی   اول»برنامه امتحانی نیمسال 
 1400ورودی  پزشکی : 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 

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

 ش با افرادی که در جلسه ام -
ن
ده و  تحانات تقلب کنند یا موجبات برهم خوردن نظم جلسه امتحاتن شوند، بدون اغماض برخورد خواهد شد. افراد متخلف به کمیته انضبات  معرف

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

 ساعت  تاریخ روز و   درس استاد   نام درس  ردیف 

12-14 1401/ 10/ 17  آقای فصیحی - خانم وثوق  تفسیر موضوعی قرآن  1  

1401/ 10/ 81  دکتر مرادپور    اسالمی تاریخ تمدن  2 الکترونیک   10-8   

10/1401/ 21 دکتر محمدی  1زبان تخصصی   3  12-10  

1140/ 10/ 12  محمدی دکتر   2زبان تخصصی   4  10-12 

1401/ 10/ 42  عزت آبادی دکتر     علوم تشریح سر و گردن  5  الکترونیک 10-12   

 الکترونیک 12-10 1401/ 10/ 26  بازیار   دکتر  اصول کلی تغذیه  6

 12-10 10/1401/ 27 دکتر نجمه صادقی  1فیزیولوژی عملی   7

 12-10 10/1401/ 28 دکتر محمدی  بیوشیمی دیسیپلین  8

1/11/1401  فتحی زاده دکتر     باکتری شناسی پزشکی  9 الکترونیک   12-10   

1401/ 11/ دکتر افتخار واقفی  سیستم عصبی  10 الکترونیک    5 11-13 

سیرجان  درمانی و بهداشتی  خدمات  و پزشکی علوم دانشکده  



 

 

 
 

 « 1401- 1402سال تحصیلی   اول»برنامه امتحانی نیمسال 
 1401ورودی  پزشکی : 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  -

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

ن
 معرف

 
ه کمیته انضبات

کت در امتحانات نصیب آنبسته به تخلف     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/ 17  دی / خانم علوی ا حیدرآب آقای     1اندیشه اسالمی   1  

الکترونیک   10-12 1401/ 10/ 18  محمدی پونه  خانم دکتر   انگلیسی عمومی زبان   2  

1401/ 10/ 19  آقای متقی فر    اخالق اسالمی 3  12-01  

1140/ 10/ 02    دکتر جهانشاهی  ادبیات فارسی  4  8-10 

1401/ 10/ 42  دکتر نعمت اللهی    مقدمات علوم پایه  5  الکترونیک   9-11 

 12-10 1401/ 10/ 26  عرب دکتر   مهارت های زندگی  6

10-12 1401/10/28 محمدی دکتر     بیوشیمی سلول و مولکول عملی  7  

1401/ 11/ 2 دکتر محمدی  بیوشیمی سلول و مولکول نظری  8  12-10  

سیرجان  درمانی و بهداشتی  خدمات  و پزشکی علوم دانشکده  


