آزمون های پایان ترم دانشکده پزشکی نیمسال اول 1044-1041
روز

تاریخ

جمعه

20::/2:/21

شنبه

20::/2:/21

دوشنبه

20::/2:/1:

سه شنبه

20::/2:/12

چهارشنبه

20::/2:/11

پنجشنبه

20::/2:/13

جمعه

20::/2:/10

یکشنبه

20::/2:/12

دوشنبه

20::/2:/11

سه شنبه

20::/2:/11

چهارشنبه

20::/2:/19

پنجشنبه

20::/2:/3:

جمعه

20::/22/:2

شنبه

20::/22/:1

یکشنبه

20::/22/:3

دوشنبه

20::/22/:0

سه شنبه

20::/22/:0

چهارشنبه

20::/22/:2

پنجشنبه

20::/22/:1

جمعه

20::/22/:1

ساعت 21

ساعت 9

ساعت 2:03:

زبان مقدماتی()310355

زبان عمومی ()310343

ساعت  9الی 14

ساعت 14:34

آشنایی با رایانه ()1

فیزیولوژی اعصاب()3

علوم تشریح اسکلتی عضالنی نظری ()5

31303531

1115903110

1115301145

باکتری شناسی ()0

پاتولوژی ()5

1115101151

1115501154-55

ساعت 15

ساعت 13:34

فیزیولوژی غدد ()5
1115903111
اصول خدمات سالمت ()1

اپیدمیولوژی ()5

علوم تشریح سیستم اعصاب ()3

(1113301133اصالحیه)

1113301130

1115303141

بیوشیمی هورمون ()5

آداب پزشکی 5

علوم تشریح قلب نظری ()0

1131101155

( 1914405105اصالحیه)

1115301140

تربیت بدنی )313335( 1

تربیت بدنی )313331( 5

آداب پزشکی 3

ساعت ( 9اصالحیه)

ساعت  14الی ( 13اصالحیه)

( 1914405103اصالحیه)

اندیشه اسالمی 1

اندیشه اسالمی 5

اخالق اسالمی

انقالب اسالمی – آشنایی با قانون اساسی

ساعت 1

ساعت 9

ساعت 14

ساعت 11
ایمنی شناسی پزشکی ( )0
1113503131

فیزیک پزشکی ()1

علوم تشریح ادراری تناسلی ()5

روانشناسی ()5

1113003153

1115303114

1110101104
انگل شناسی ()3
1115303151

زبان تخصصی 1

ژنتیک پزشکی ()0

( 1131001105اصالحیه)

 1111301150ساعت ( 15اصالحیه)

آداب پزشکی 1

زبان تخصصی 5

علوم تشریح گوارش نظری ()5

1914405101

( 1131001103اصالحیه)

1115301143

تاریخ تحلیلی اسالم – تاریخ امامت

فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

تفسیر موضوعی قرآن

دانش خانواده و جمعیت

ساعت 1

ساعت 9

ساعت 14

ساعت 11
مقدمات علوم تشریح ()1
1115303141

فیزیولوژی سلول ()5

علوم تشریح حواس ویژه ()3

1115901111

1115303149

فیزیولوژی گردش خون ()0

فارماکولوژی ()5

1115903115

1131301130
آداب پزشکی 0
1914405100

علوم تشریح سر و گردن نظری ()3

بیوشیمی مولکول  -سلول نظری ()1

فیزیولوژی خون ()0

1115301143

1131101154

1115903111
بیوشیمی دیسیپلین نظری ()5
1131101151

قارچ شناسی ()3

فارسی عمومی (313341)1

اصول کلی تغذیه ()0

ویروس شناسی ()5

 1115303159ساعت 9

ساعت ( 14اصالحیه)

1111101155

1115101134

