
 

1044-1041سال اول یمپایان ترم دانشکده پزشکی نحضوری و مجازی آزمون های   روز تاریخ 

9ساعت (مجازی ) ۱1۱0۴۶۱1(1آشنایی با رایانه )     11/14/1044  شنبه 

حضوری1۶:۴4  ساعت11۶۶011541 - 5۶(5پاتولوژی )    ۶4/14/1044  دوشنبه 

 (مجازی ) 111۴۱011۴۴ (1اصول خدمات سالمت )

 9ساعت 
  ۶1/14/1044  سه شنبه 

)حضوری( 11۴11011۶۶(5) هورمون یمیوشیب  

1۶:۴4ساعت   
  ۶۶/14/1044  چهارشنبه 

۴۶/14/1044  9ساعت (    ۱1۱۴۴5) 1تربیت بدنی   1۴الی  14ساعت (  ۱1۱۴۴6) ۶تربیت بدنی   پنجشنبه  

(۶علوم تشریح اسکلتی عضالنی نظری )  

1۶:۴4)حضوری( ساعت  111۶۴0114۶ 

(۴فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه)  

14:۴4ساعت )حضوری( 111۶90۴110 

(0ایمنی شناسی پزشکی )   

1:۴4)حضوری( ساعت  111۴۶0۴1۴1 
۶5/14/1044  شنبه 

)حضوری(۴آداب پزشکی   

14:۴4ساعت   191440۶10۴ 
  ۶۱/14/1044  یکشنبه 

(5علوم تشریح ادراری تناسلی )  

1۶:۴4ساعت  )حضوری( 111۶۴0۴114 

(مجازی )( 1فیزیک پزشکی )  

9ساعت   111۴00۴1۶۱ 
 ۶6/14/1044  دوشنبه 

(۴علوم تشریح سیستم اعصاب )  

03:21ساعت  )حضوری( 111۶۴0۴141 
  ۶1/14/1044  سه شنبه 

(5علوم تشریح گوارش نظری )  

1۶:۴4ساعت  )حضوری( 111۶۴0114۱ 

(0ژنتیک پزشکی )  

14:۴4ساعت  )حضوری( 1111۱011۶0 

۶آداب پزشکی   

14:۴4ساعت  )حضوری( 191440۶10۶ 
۶9/14/1044  چهارشنبه 

دانش خانواده )حضوری 

1۶:۴4ساعت  و مجازی(  

 تفسیر موضوعی قرآن

11ساعت  )حضوری(  

 فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

9:۴4ساعت و مجازی(  )حضوری  

 تاریخ امامت

1ساعت  )حضوری(  

 تاریخ تحلیلی اسالم

1ساعت)حضوری و مجازی(  
41/11/1044  جمعه 

(مجازی )( 1مقدمات علوم تشریح )  

1۶:۴4ساعت   111۶۴0۴141 
  4۶/11/1044  شنبه 

(۶فیزیولوژی سلول )  

1۶:۴4ساعت  )حضوری( 111۶901111 
  4۴/11/1044  یکشنبه 

(5فارماکولوژی )  

 11۴1۱011۱0 1۶:۴4ساعت  )حضوری(

۶زبان تخصصی   

 11۱100110۱ 1۶:۴4ساعت  )حضوری(

(0)فیزیولوژی گردش خون   

 111۶90۴115 14:۴4ساعت  )حضوری(
40/11/1044  دوشنبه 

0آداب پزشکی    

14:۴4ساعت  )حضوری( 191440۶100 
  45/11/1044  سه شنبه 

(0فیزیولوژی خون )  

1۶:۴4ساعت  )حضوری( 111۶90۴116 

(۶اپیدمیولوژی )  

14:۴4ساعت  )حضوری( 111۴۱011۴0 

(مجازی ) (1) سلول نظری -بیوشیمی مولکول   

14:۴4ساعت   11۴11011۶4 
4۱/11/1044  چهارشنبه 

1۶:۴4ساعت   (5ویروس شناسی )  

 111۶6011۴4)حضوری(

14:۴4ساعت  (0اصول کلی تغذیه )  

 11111011۶5)حضوری(

1۶:۴4ساعت  (۴انگل شناسی )  

 111۶۱0۴1۶1)حضوری(

 فارسی عمومی

14ساعت   
41/11/1044  جمعه 

1زبان تخصصی   

1۶:۴4ساعت   11۱1001105 
  49/11/1044  شنبه 

14:۴4ساعت  111۶۱0۴1۶9(۴قارچ شناسی )    14/11/1044  یکشنبه 

(5فیزیولوژی غدد )  

1۶:۴4ساعت  )حضوری( 111۶90۴111 

(۶روانشناسی سالمت )  

14:۴4ساعت  )حضوری( 1110101104 
 1۶/11/1044  سه شنبه 

(0علوم تشریح قلب نظری )  

1۶:۴4ساعت )حضوری( 111۶۴01140 

(۴حواس ویژه )علوم تشریح   

1:۴4ساعت  )حضوری( 111۶۴0۴149 

 زبان عمومی

14ساعت   

 زبان مقدماتی

1ساعت   
1۴/11/1044  چهارشنبه 

 قانون اساسی

1۶:۴4ساعت  )حضوری(  

 انقالب اسالمی

1۶:۴4ساعت  )حضوری(  

 اخالق اسالمی

11ساعت   )حضوری(  

۶اندیشه اسالمی   

9:۴4)حضوری(ساعت   

1ساعت 1ندیشه اسالمیا  

و مجازی( )حضوری  
15/11/1044  جمعه 

1آداب پزشکی   

14:۴4ساعت  )حضوری( 191440۶101 
  1۱/11/1044  شنبه 

(۴علوم تشریح سر و گردن نظری )  

1۶:۴4ساعت   111۶۴0114۴ 
  11/11/1044  دوشنبه 

(۶بیوشیمی دیسیپلین نظری )  

1۶:۴4ساعت  )حضوری( 11۴11011۶1  

(0باکتری شناسی )  

14:۴4ساعت  )حضوری( 111۶6011۶6  
 ۶1/11/1044 نبهپنجش   


