برنامه امتحانی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال  971فوریتها
ایام هفته

فوریت کاردانی ترم 2

فوریت کارشناسی ترم 2
داروشناسی 10

شنبه 97/10/22

یکشنبه 97/10/23

کلیات داروشناسی 8

دو شنبه 97/10/24

بهداشت عمومی 10 1

تروما پیشرفته 8

سه شنبه 97/10/25
چهارشنبه 97/10/26
شنبه

97/10/29

شناخت بیماریها 10

تروما 8 1
فوریت داخلی 10

یکشنبه 97/10/30
دو شنبه 97/11/01

بیماریهای زنان 8
جابجایی حمل بیمار 8

سه شنبه 97/11/02
چهارشنبه 97/11/03
شنبه

97/11/06

احیای قلبی ریوی پیشرفته 8
اصول فنون و مراقبت 8
ادبیات 10

یکشنبه 97/11/07
دو شنبه 97/11/08
سه شنبه 97/11/09

انقالب اسالمی 10
فوریت داخلی پیشرفته 8
تفسیر قرآن 10

اخالق اسالمی 8

برنامه امتحانی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال  971فناوری
ایام هفته

فناوری اطالعات ترم 1

شنبه 97/10/22

یکشنبه 97/10/23

اصطالحات پزشکی 8

سه شنبه 97/10/25

اندیشه 8 1

چهارشنبه 97/10/26
شنبه

مدیریت فناوری در حوزه سالمت 10

اصول مدیریت 10

عوامل بیماریزا 10

کیفیت داده 8

ریاضیات 8

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستمها 8

بیماری شناسی 10

یکشنبه 97/10/30
دو شنبه 97/11/01

آمار حیاتی استنباطی 8

زبان اختصاصی 8 HIM1

آناتومی 10

دو شنبه 97/10/24

97/10/29

فناوری اطالعات ترم 3

فناوری اطالعات ترم 5

دانش خانواده 10
آشنایی با سیستمهای عامل و برنامه

اصول مدیریت فردی و محیط کار 8

ریزی 10
سه شنبه 97/11/02
چهارشنبه 97/11/03

مبانی حسابداری و اقتصاد 8
بیمه و نظامهای پرداخت در نظام

مدیریت اطالعات سالمت 8 1

سالمت 10
شنبه

97/11/06

یکشنبه 97/11/07
دو شنبه 97/11/08

ادبیات 8

زبان اختصاصی 10 2 IT

آشنایی با ساختار نظام سالمت 8

اخالق اسالمی 10

سیستمهای رایج 10

انفورماتیک 8

سه شنبه 97/11/09

زبان عمومی 8

فناوری اطالعات سالمت 8

تاریخ تحلیلی 10

برنامه امتحانی دانشکده پیراپزشکی در نیمسال  961علوم آزمایشگاهی
ایام هفته

علوم آزمایشگاهی ترم 1

شنبه 97/10/22

علوم آزمایشگاهی ترم 3

علوم آزمایشگاهی ترم 5

بیوشیمی پزشکی10 1

خون شناسی  -- 8 2آز خون شناسی
2

یکشنبه 97/10/23

آناتومی – آز آناتومی 10

از بیوشیمی

تاریخ تحلیلی 8

دو شنبه 97/10/24
سه شنبه 97/10/25

آسیب شناسی عمومی - 8آز آسیب

اندیشه 8 1

شناسی
چهارشنبه 97/10/26
شنبه

97/10/29

یکشنبه 97/10/30

انگل شناسی  -- 8 2آز انگل
زیست سلولی و مولکولی 8

فیزیولوژی 10

روانشناسی عمومی 10

بیو شیمی پزشکی - 1 - 8 2آز بیو
شیمی 2
کامپیوتر 10

دو شنبه 97/11/01
سه شنبه 97/11/02
چهارشنبه 97/11/03
شنبه

97/11/06

شیمی عمومی  – 10آز شیمی

سم شناسی  - 8آز سم شناسی
باکتری شناسی پزشکی  – 8آز
باکتری شناسی

قارچ شناسی پزشکی  – 8آز قارچ

یکشنبه 97/11/07

فیزیک عمومی  - 8آز فیزیک

دو شنبه 97/11/08
سه شنبه 97/11/09

اخالق اسالمی 10
دانش خانواده و جمعیت 8

زبان عمومی 8

انقالب اسالمی 10

اصول ایمینی و حفاظت 8
 -آز آسیب

