
 دانشكده پزشكي 99-1400سال تحصيلي  اول برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال
 نظام قديم (5پزشکی ترم ) (4پزشکی ترم ) (3پزشکی ترم ) (2پزشکی ترم ) (1پزشکی ترم ) ايام هفته رديف

 شنبه 1
6/10/99 

 

 اخالق اسالمی       

 10:ساعت شروع امتحان
 متون اسالمی        

 8:انساعت شروع امتح
    

 يکشنبه 2
7/10/99 

 

             تاریخ اسالم    

 10:ساعت شروع امتحان

  

 دوشنبه 3
8/10/99 

 

          دانش خانواده

 10:ساعت شروع امتحان
 دانش خانواده         

 10:ساعت شروع امتحان
 فرهنگ وتمدن         

 1:ساعت شروع امتحان

   

 سه شنبه 4
9/10/99 

 

      سالمیانقالب ا    

 10:ساعت شروع امتحان

 

 چهارشنبه 5
10/10/99 

 

    1انديشه اسالمی  

 8:ساعت شروع امتحان
      2انديشه اسالمی 

 10:ساعت شروع امتحان
   

 شنبه 6
13/10/99 

 

 مقدمات علوم تشريح
 8:ساعت شروع امتحان

 علوم تشريحی سروگردن 
 15:ساعت شروع امتحان

 باکتری شناسی
 10:امتحانساعت شروع 

 بيوشيمی هورمون
 13:ساعت شروع امتحان

 آناتومی تنه         

 8:ساعت شروع امتحان
 2باکتری شناسی 
 10:ساعت شروع امتحان

 

 يکشنبه 7
14/10/99 

 

علوم تشريح غدد درون   
 ريز

 8:ساعت شروع امتحان

   

 دوشنبه 8
15/10/99 

 

 اصول خدمات سالمت

 10:ساعت شروع امتحان
 سيپلينبيوشيمی دي

 15:ساعت شروع امتحان
 علوم تشریح قلب وعروق  

 8:ساعت شروع امتحان

 فیزیولوژی کلیه
 13ساعت شروع امتحان:

 بيوشيمی متابوليسم
 15:ساعت شروع امتحان

 

 سه شنبه 9
16/10/99 

 

 فيزيولوژی قلب    
 10:ساعت شروع امتحان

 
 

  

 چهارشنبه 10
17/10/99 

 

 زبان پيش دانشگاهی 
 13:ع امتحانساعت شرو

 علوم تشريحی اعصاب 
 8:ساعت شروع امتحان

 فيزيولوژی خون
 10:ساعت شروع امتحان

 علوم تشريحی گوارش
 15ساعت شروع امتحان :

 ب2فيزيولوژی

 10:ساعت شروع امتحان
 



 

  
 . مدت زمان امتحان را اساتيد اعالم می کنند و ساعت شروع امتحانات اعالم شده استدر برنامه فوق 

 شنبه 11
20/10/99 

 

 بيوشيمی سلول ومولکول

 8:ساعت شروع امتحان
 

 علوم تشریحی وعضالنی

 13:متحانا ساعت شروع

فیزیولوژی اعصاب و حواس 

 ویژه

 10:ساعت شروع امتحان

 فیزیولوژی گردش خون
 13ساعت شروع امتحان:

 آسيب شناسی
 

 15:ساعت شروع امتحان

     بیوشیمی ساختمانی

 8:ساعت شروع امتحان

 آسيب شناسی
 15:ساعت شروع امتحان

 

 یکشنبه 12
21/10/99 

 

      

 دو شنبه 13
22/10/99 

 

 فيزيولوژی سلول 
 13:ساعت شروع امتحان

 قارچ شناسی
 15:ساعت شروع امتحان

 اصول کلی تغذيه
 

 8:ساعت شروع امتحان

علوم تشريحی ادراری 
 تناسلی

 10:ساعت شروع امتحان

اصول کلی تغذيه          

 8:ساعت شروع امتحان
 

 سه شنبه 14
23/10/99 

 

 فيزيک پزشکی
 8:ساعت شروع امتحان

 بيوشيمی کليه   
 10:متحانساعت شروع ا

 

 چهارشنبه 15
24/10/99 

 

 روان شناسی 

 10:ساعت شروع امتحان

 علوم تشریح تنفس 

 8:ساعت شروع امتحان
 فيزيولوژی گوارش

 13:ساعت شروع امتحان

 الف 1فيزيولوژی

 13:ساعت شروع امتحان
 

 شنبه 16
27/10/99 

 

 ادبيات فارسی
 10:ساعت شروع امتحان

 انگل شناسی 
 15:ساعت شروع امتحان

 ايمنی شناسی

 8:اعت شروع امتحانس
 فارماکولوژی
 13:ساعت شروع امتحان

 ايمنی شناسی

 8:ساعت شروع امتحان

 1انگل شناسی
 15:ساعت شروع امتحان
 2انگل شناسی

 15:ساعت شروع امتحان

 دوشنبه 17
29/10/99 

 

 اصول اپيدميولوژی 
 15:ساعت شروع امتحان

 علوم تشریحی حواس ویژه

 8:ساعت شروع امتحان
 فيزيولوژی تنفس

 10:ساعت شروع امتحان
فیزیولوژی 

غددوتولیدمثل       

 13:ساعت شروع امتحان

 ب1فيزيولوژی 

 10:ساعت شروع امتحان
 

 سه شنبه 18
30/10/99 

 

 زبان عمومی
 8:ساعت شروع امتحان

ارزش های دفاع    
 مقدس

 10:ساعت شروع امتحان

 

 چهارشنبه 19
1/11/99 

 

 1زبان تخصصی  
 10:شروع امتحان ساعت

 2زبان تخصصی

 13:ساعت شروع امتحان
 ژنتیک

 8:ساعت شروع امتحان

 ويروس شناسی
 15:ساعت شروع امتحان

 


