دانشکده بهداشت

شنبه1399/11/11

امتحانات نيمسال اول 1399-1400

 1پیوسته محیط

 3پیوسته محیط

 5پیوسته محیط

 2ناپیوسته محیط

 2پیوسته عمومی

 4پیوسته عمومی

 6پیوسته عمومی

 1ناپيوسته عمومی

 3ناپيوسته عمومی

ریاضی عمومی 1

اقتصاد مهندسی

آلودگی هوا

آلودگی هوا

اپیدمیولوژی

جامعه شناسی

پاتولوژی جغرافیایی

اپیدمیولوژی

پاتولوژی جغرافیایی

8

10

12

12

10

14

12

10

12

آمار زیستی

تصفیه فاضالب

تصفیه فاضالب شهری

آمار حیاتی 2

تفسیر قرآن

آمار حیاتی

تفسیر قرآن

8

12

12

8

10

8

10

ایمنی ترافیک

ایمنی ترافیک

ایمنی ترافیک

تغذیه کاربردی

بهداشت دانش آموزان

ایمنی ترافیک

تغذیه کاربردی

10

10

10

14

12

10

14

یکشنبه1399/11/12
دوشنبه1399/11/13

سه شنبه 1399/11/14

بهره برداری تاسیسات آب و
فاضالب
8

چهارشنبه 1399/11/15
پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17
شنبه1399/11/18

یکشنبه1399/11/19

12

10

10

14

10

14

شیمی عمومی

دیفرانسیل

میکروب شناسی 2

8

12

14

دوشنبه1399/11/20

اخالق کاربردی

فاضالب صنعتی

مبارزه با ناقلین

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت

برنامه ملی

10

8

14

12

12

10

سه شنبه1399/11/21

چهارشنبه1399/11/22

مکانیک خاک

مکانیک سیاالت

حشره شناسی

بیماریهای شایع کودکان

بیوفیزیک

بیماریهای شایع کودکان

تاریخ اسالم

بهداشت دهان و دندان

بهداشت باروری

تاریخ اسالم

10

14

8

10

فیزیک عمومی

شیمی محیط

انقالب اسالمی ایران

انقالب اسالمی ایران

اکولوژی انسانی

8

12

10

10

12

پنج شنبه1399/11/23

مدیریت خدمات بهداشتی

اکولوژی محیط

کاربرد موتور تلمبه ها

فارماکولوژی

بهداشت مواد غذایی

مدیریت و نظارت

اقدامات بهداشتی

8

10

10

12

10

8

8

جمعه1399/11/24
شنبه1399/11/25

میکروب شناسی

میکروب شناسی محیط

تصفیه آب

مدیریت کیفیت آب

اقتصاد بهداشت

نظام های سالمتی

بیوشیمی

بیماری های ارثی

8

14

10

12

12

10

8

14

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

سه شنبه1399/11/28

چهارشنبه1399/11/29

پنج شنبه1399/11/30

اندیشه اسالمی 2

اندیشه اسالمی 2

10

10

زبان پیش

هیدرولوژی

ایمنی و بهداشت حرفه ای

فرآیندها و عملیات

زبان عمومی

توانبخشی

اصول برنامه ریزی بهداشتی

توانبخشی

اصول برنامه ریزی بهداشتی

8

8

12

8

10

14

12

14

12

کامپیوتر

سیستم های اطالع رسانی

بهداشت محیط 3

بهداشت محیط 3

14

14

12

12

فارسی

انتقال توزیع

بهداشت پرتوها

برنامه ملی

روش تحقیق

زبان تخصصی

روش تحقیق

10

8

12

8

12

8

12

کاربرد گندزداها

فرهنگ و تمدن

بهداشت محیط 1

بهاشت روانی و اعتیاد

فرهنگ و تمدن

بهاشت روانی و اعتیاد

12

10

14

8

10

8

دانشکده بهداشت

شنبه1399/11/11

امتحانات نيمسال اول 1399-1400

 2بهداشت حرفه ای

 4بهداشت حرفه ای

 6بهداشت حرفه ای

 1ناپیوسته بهداشت محیط 992

ریاضیات عمومی 2

مدیریت صنعتی

مبانی کنترل آلودگی

بهداشت هوا

8

10

12

10

یکشنبه1399/11/12
آمار زیستی 1

دوشنبه1399/11/13

سه شنبه 1399/11/14

8
دینامیک گازها

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

طراحی تهویه صنعتی

12

8

12

چهارشنبه 1399/11/15
پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17

مهندسی فاکتورهای انسانی 2

شنبه1399/11/18

یکشنبه1399/11/19

10
شیمی تجزیه

ارگونومی شغلی 1

8

12

دوشنبه1399/11/20

سه شنبه1399/11/21

8

12

آشنایی با صنایع

ایمنی حریق

تاریخ اسالم

10

8

10

چهارشنبه1399/11/22

پنج شنبه1399/11/23

تنش های حرارتی

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت

انقالب اسالمی ایران

کلیات پسماند 1

10

10

فیزیک اختصاصی 2

کمکهای اولیه

8

10

جمعه1399/11/24
شنبه1399/11/25

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

بیوشیمی و اصول تغذیه

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

8

10

اندیشه اسالمی 2

نقشه برداری و نقشه کشی

10

12

زبان عمومی

روشنایی در محیط کار

روشنایی در محیط کار

اصول تصفیه و بهسازی منابع

10

12

12

10

سه شنبه1399/11/28

چهارشنبه1399/11/29

پنج شنبه1399/11/30

فارسی

کلیات محیط زیست

ارزیابی و مدیریت ریسک

10

8

12

دفع فاضالب در اجتماعات
کوچک
8

دانشکده پرستاری

شنبه 1399/11/11

امتحانات نيمسال اول 1399-1400

3پرستاری

4پرستاری

5پرستاری

6پرستاری

 1مامایی

 1پرستاری

 2پرستاری

فیزیولوژی

اپیدمیولوژی

فیزیولوژی

8

10

8

 3مامایی

 5مامایی

یکشنبه 1399/11/12
دوشنبه1399/11/13

روان شناسی

آمار حیاتی

ژنتیک و ایمونولوژی

تفسیر قرآن

پرستاری در بخش های ویژه

مدیریت

روان شناسی

تفسیر قرآن

14

8

12

10

12

8

14

10

سه شنبه 1399/11/14

تغذیه و تغذیه درمانی

تحقیق در پرستاری

ایمنی ترافیک

سلول شناسی و بافت شناسی

ایمنی ترافیک

14

12

10

14

10

چهارشنبه 1399/11/15
پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17

شنبه1399/11/18

تشریح

پرستاری بزرگساالن 1

پرستاری بزرگساالن2

تشریح 1

فیزیوپاتولوژی 1

فیزیوپاتولوژی 3

8

10

12

8

10

12

یکشنبه1399/11/19

دوشنبه1399/11/20

8

10

12

10

اخالق کاربردی

فناوری اطالعات

پرستاری کودک سالم

اخالق کاربردی

بهداشت 3

10

8

12

10

14

سه شنبه1399/11/21

چهارشنبه1399/11/22

اصول و مهارتهای پرستاری 2

اندیشه اسالمی 1

پرستاری بزرگساالن3

اندیشه اسالمی 1

تاریخ اسالم

اخالق پرستاری

اصول و فنون پرستاری

زبان تخصصی

تاریخ اسالم

10

14

12

8

10

اصول و مهارتهای پرستاری1

آموزش بیمار

پرستاری بهداشت روان

پرستاری بیماری روان

انقالب اسالمی ایران

انقالب اسالمی ایران

8

14

12

14

10

10

داروشناسی

میکروب شناسی

دارو شناسی 2

12

14

12

بیوشیمی

میکروب شناسی

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

بیوشیمی

بارداری زایمان 1

بیماری های زنان

8

14

12

8

10

14

پنج شنبه1399/11/23
جمعه1399/11/24
شنبه1399/11/25

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

سه شنبه1399/11/28

چهارشنبه1399/11/29

پنج شنبه1399/11/30

بررسی وضعیت سالمت

زبان تخصصی

اندیشه اسالمی 2

پرستاری اورژانس در بحران

نشانه شناسی

12

8

10

8

12

زبان پیش

زبان عمومی

زبان پیش

بهداشت 4

8

10

8

14

دانش خانواده

پرستاری و بهداشت محیط

مفاهیم پایه

مادر و نوزاد

مراقبت های پرستاری در منزل

بهداشت 1

دانش خانواده

10

14

8

12

14

8

10

فارسی

پرستاری بیماری کودکان

10

8
انگل شناسی

پرستاری سالمت جامعه

پرستاری بهداشت فرد و خانواده

فرهنگ و تمدن

انگل شناسی و قارچ شناسی

نوزادان

بارداری زایمان 3

8

12

14

10

8

14

12

دانشکده پزشکی

شنبه 1399/11/11

نیمسال اول 1399-1400

1پزشکی

2پزشکی

3پزشکی

4پزشکی

 5پزشکی

 1پروتزهای دندانی

فیزیولوژی سلول
8

بیوشیمی دیسیپلین
10

تشریح سیستم ادراری تناسلی
14

علوم تشریح دستگاه تنفس
12

تشریح سیستم ادراری تناسلی
14

میکروب شناسی و کنترل
عفونت
8

 3پروتزهای دندانی

یکشنبه 1399/11/12
دوشنبه1399/11/13

اصول خدمات سالمت
8

اپیدمیولوژی
12

تغذیه
14

ژنتیک
12

تفسیر قرآن
10

آمار و روش تحقیق
8

سه شنبه
1399/11/14

ایمنی ترافیک
10

فیزیولوژی کلیه
8

فیزیولوژی تنفس
12

فیزیولوژی تنفس
12

فیزیولوژی کلیه
8

آناتومی و مورفولوژی
8

چهارشنبه
1399/11/15

ابزارشناسی و تکنولوژی
دندانسازی 2

10
ایمنی ترافیک
10

تشریح غدد درون ریز
8

تشریح غدد درون ریز
8

پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17
فیزیولوژی قلب و گردش خون
8

شنبه1399/11/18

یکشنبه1399/11/19

مقدمات علوم تشریح
14

دوشنبه1399/11/20

اخالق کاربردی
10

اندیشه اسالمی 1
10

قارچ شناسی
12

سه شنبه1399/11/21

چهارشنبه1399/11/22

بیوشیمی مولکول و سلول
8

پنج شنبه1399/11/23

آداب پزشکی  1و 2
14

تشریح دستگاه اعصاب
10

باکتری شناسی
14

بیوشیمی هورمون و کلیه
8

ویروس شناسی
12

تشریح دستگاه حواس ویژه
14

تاریخ اسالم
10

انقالب اسالمی ایران
10
زبان تخصصی 1
8

فیزیولوژی گوارش
14

پاتولوژی عمومی
12

فیزیک پزشکی
8

ایمنی شناسی
8

اندیشه اسالمی 1
10

اکلوژن نظری2
10

پروتز ثابت نظری 1
8
قارچ شناسی
12

تشریح فک و صورت
8

فیزیولوژی غدد
12

ابزارشناسی و تکنولوژی
دندانسازی 1
8

روان شناسی سالمت
12

آسیب شناسی
8

تاریخ اسالم
10

مواد دندانی نظری 2
10

جمعه1399/11/24
شنبه1399/11/25

انگل شناسی
8

تشریح سر و گردن
14

اندیشه اسالمی 2
10

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

زبان پیش
8

سه شنبه1399/11/28

IT
14

چهارشنبه1399/11/29

فارسی
10

پنج شنبه1399/11/30

فیزیولوژی ورزش
10

انگل شناسی
8

زبان تخصصی 2
12

زبان عمومی
10
تشریح دستگاه قلب و عروق
8
تشریح اسکلتی عضالنی
8
فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه
12

علوم تشریح دستگاه گوارش
12

جنین شناسی
14
بافت شناسی
14

فارماکولوژی
12

زبان پیش
8

دانش خانواده
10

رایانه و سیستم های اطالع
رسانی
14

آداب پزشکی  3و 4
14

فارسی
10

فرهنگ و تمدن
10

حسابداری
10

زبان تخصصی
8

پروتز متحرک کامل 1
8

پروتز متحرک پارسیل 1
12

دانشکده پزشکی

نیمسال اول 1399-1400

امتحانات نيمسال اول 1399-1400

دانشكده پيراپزشكی

 2هوشبری

شنبه1399/11/11

 1اتاق عمل

 3اتاق عمل

 5اتاق عمل

 2ناپيوسته اتاق عمل

 4هوشبری

 6هوشبری

 3ناپیوسته هوشبری

فیزیولوژی 2

مراقبت پس از بیهوشی

فیزیولوژی 1

آسیب شناسی

مراقبت در اتاق بهبودی

مراقبت در اتاق بهبودی

10

14

8

10

14

14

 2کاردانی فوریت

 2کارشناسی فوریت

یکشنبه1399/11/12
تفسیر قرآن

روان شناسی

روان شناسی

آمار حیاتی

نشانه شناسی

تفسیر قرآن

10

14

14

8

14

10

بیماری های داخلی جراحی2

ایمنی ترافیک

زبان تخصصی

زبان تخصصی

احیاء قلبی ریوی

احیاء قلبی ریوی

8

10

12

12

14

14

دوشنبه1399/11/13

سه شنبه 1399/11/14
چهارشنبه 1399/11/15
پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17
شنبه1399/11/18

آناتومی 2

تشریح 1

جراحی گوارش و غدد

فوریت های داخلی 1

فوریت های داخلی پیشرفته 1

14

8

12

12

12

یکشنبه1399/11/19

بیهوشی3

اصول مراقبت های ویژه

اندیشه اسالمی 1

تکنولوژی اتاق عمل ارتوپدی

جراحی قلب و عروق

8

12

10

8

12

روش بیهوشی در جراحیهای

بیهوشی و مراقبت های آن

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی

12

14

14

بیهوشی 1

بهداشت روان

تاریخ اسالم

عملکرد فرد سیار و اسکراب

تکنولوژی اتاق عمل اطفال

جراحی زنان اورولوژی

سازمان های امدادی

تاریخ اسالم

12

14

10

8

8

12

14

10

اختصاصی

دوشنبه1399/11/20

8
سه شنبه1399/11/21

چهارشنبه1399/11/22

پنج شنبه1399/11/23

انقالب اسالمی ایران

اصول مهارتهای بالینی

انقالب اسالمی ایران

10

8

10

داروشناسی

داروشناسی اختصاصی

مدیریت در بیهوشی

بهداشت در اتاق عمل

بهداشت روان در اتاق عمل

آشنایی با تصاویر رادیولوژی

بهداشت روان در اتاق عمل

داروشناسی

داروشناسی

12

12

8

14

10

8

10

12

12

فوریت پزشکی 1

بیوشیمی

فوریت های پزشکی

تکنولوژی اتاق عمل اعصاب

تروما 1

تروما

10

8

10

12

8

8

جمعه1399/11/24
شنبه1399/11/25

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

تجهیزات بیهوشی

مدیریت درد

مراقبت های ویژه

جراحی ENT

تریاژ

14

8

12

12

14

زبان عمومی

خون شناسی

زبان پیش

خون شناسی

فناوری اطالعات

زبان عمومی

10

14

8

14

8

10

سه شنبه1399/11/28

چهارشنبه1399/11/29

پنج شنبه1399/11/30

دانش خانواده

اخالق حرفه ای

مدیریت

مدیریت

جابجایی و حمل بیمار

بیماری های اطفال

10

8

12

12

12

8

سیستم های اطالع رسانی

اخالق حرفه ای

معرفی بیمار

تغذیه در جراحی

فارسی

10

8

8

12

10

فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن

مقدمه ای برتکنولوژی اتاق عمل

فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن

فرهنگ و تمدن

آشنایی با ساختار EMS

10

10

12

10

10

10

12

دانشکده پیراپزشکی

امتحانات نيمسال اول 1399-1400

1علوم آزمایشگاهی

شنبه1399/11/11

 3ناپيوسته علوم آزمایشگاهی

 1پرتوشناسی

3علوم آزمایشگاهی

5علوم آزمایشگاهی

 1ناپيوسته علوم آزمایشگاهی

ایمنی شناسی

خون شناسی

خون شناسی 2

فیزیولوژی

12

14

14

8

 3پرتوشناسی

 5پرتوشناسی

اصول فیزیکی سیستم های
تصویربرداریMRI
10

 1پرتودرمانی

 3پرتودرمانی

فیزیولوژی

توپوگرافی سطحی و عمقی

8

12

یکشنبه1399/11/12
دوشنبه1399/11/13

سه شنبه 1399/11/14

تفسیر قرآن

روان شناسی

بهداشت عمومی

آناتومی 3

10

14

14

12

ایمنی ترافیک

آسیب شناسی

ایمنی ترافیک

روش های کنترل کیفی

فیزیک پرتوها

تعمیرات دستگاههای رادیولوژی

زبان تخصصی

10

14

10

8

12

8

12

چهارشنبه 1399/11/15
پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17
شنبه1399/11/18

آناتومی نظری

انگل شناسی 2

انگل شناسی 2

آناتومی 1

روش های پرتونگاری 2

آناتومی سیستم های بدن

8

14

14

8

12

8

یکشنبه1399/11/19

دوشنبه1399/11/20

14

12

10

8

10

بیوشیمی عمومی

بیوشیمی پزشکی 1

اخالق کاربردی

مدیریت بیمارستانی

8

12

10

12

درمانی
12

اصول ایمنی و حفاظت

ویروس شناسی

تاریخ اسالم

امنیت و سالمت

روانشناسی بیماران سرطانی

12

8

10

8

12

کامپیوتر

ایمونولوژی 2

انقالب اسالمی ایران

فیزیک عمومی

بیماری شناسی

کامپیوتر

انقالب اسالمی ایران

14

8

10

8

12

14

10

سه شنبه1399/11/21

چهارشنبه1399/11/22

بیوشیمی پزشکی 2

اصول فنی و نگهداری از تجهیزات

اندیشه اسالمی 1

روش های پرتونگاری اختصاصی

اندیشه اسالمی 1

اصول محاسبات و نقشه های

پنج شنبه1399/11/23

باکتری شناسی

فارماکولوژی

ارزیابی تصاویر پزشکی

14

12

10

جمعه1399/11/24
شنبه1399/11/25

زیست سلولی مولکولی

زیست سلولی مولکولی

قارچ شناسی پزشکی 2

ریاضیات عمومی

رادیوبیولوژی

ریاضیات

رادیوبیولوژی

12

12

14

12

10

12

10

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

سه شنبه1399/11/28

10

14

10

10

12

زبان پیش

مدیریت

زبان پیش

زبان عمومی

زبان پیش

جنبه های اخالقی و قانونی

8

14

8

10

8

12

مقدمات آزمایشگاه

متون انگلیسی

متون انگلیسی

دانش خانواده

فناوری اطالعات

دانش خانواده

14

8

8

10

14

10

چهارشنبه1399/11/29

پنج شنبه1399/11/30

اندیشه اسالمی 2

هورمون شناسی

اندیشه اسالمی 2

اندیشه اسالمی 2

تکنیک های بالینی توموگرافی

فارسی

دوزیمتری پرتوهای یونیزان

فارسی

دوزیمتری

10

12

10

12

شیمی عمومی

ژنتیک پزشکی

فرهنگ و تمدن

بهداشت عمومی

فیزیک تشعشع

فرهنگ و تمدن

8

12

10

14

8

10

امتحانات نيمسال اول 1399-1400

تحصيالت تکميلی

1داخلی جراحی

3داخلی جراحی

 1پرستاری سالمندی

 3پرستاری سالمندی

شنبه1399/11/11

 1مراقبت ویژه

 3مراقبت ویژه

 1پرستاری اورژانس

 3پرستاری اورژانس

 1ارشدفيزیولوژی

 3ارشدفيزیولوژی

 2آموزش بهداشت

مراقبت های ویزه تنفس

پرستاری داخلی جراحی 1

جامعه شناسی سالمت

14

10

12

 2بهداشت محيط

یکشنبه1399/11/12

دوشنبه1399/11/13

سه شنبه 1399/11/14

پایش وضعیت سالمت

بررسی وضعیت سالمت

ارزیابی های تشخیص

بیوشیمی

طراحی تصفیه خانه فاضالب

10

10

10

10

10

ایمنی ترافیک

ایمنی ترافیک

اخالق پرستاری

ایمنی ترافیک

اخالق پرستاری

ایمنی ترافیک

10

10

10

10

10

10

چهار شنبه 1399/11/15
پنجشنبه 1399/11/16
جمعه 1399/11/17

شنبه1399/11/18

یکشنبه1399/11/19

آمار -

آمار و روش تحقیق
10

روش تحقیق
10

پرستاری سالمندی 3

آمار  /روش تحقیق

آمار و روش تحقیق

فیزیولوژی عمومی

فیزیولوژی قلب

ارتباط در آموزش بهداشت

طراحی تصفیه خانه آب

14

10

10

12

10

10

8

داخلی جراحی 2

دوشنبه1399/11/20

10

سه شنبه1399/11/21

چهارشنبه1399/11/22

اپیدمیولوژی فوریت

پرستاری اورژانس 2

10

12

نظریه ها و الگوها

پدافند غیر عامل

نظریه ها و الگوها

ساختارها و سیستم های مراقبتی

نظریه ها و الگوها

کار با حیوانات

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

بازیافت مواد و انرژی

10

14

10

12

10

10

12

10

پنج شنبه1399/11/23

جامعه شناسی

نوروآناتومی

8

10

جمعه1399/11/24

شنبه1399/11/25

پاتوفیزیولوژی

مبانی مراقبت های پرستاری ویژه

12

10

یکشنبه1399/11/26

دوشنبه1399/11/27

پنج شنبه1399/11/30

سالمت در اورژانس
14

پرستاری انکولوژی

اپیدمیولوژی

مدیریت پرستاری

پرستاری اورژانس 3

زبان تخصصی

فیزیولوژی غدد درون ریز

نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی

آنالیز آالیند ها

10

12

10

10

8

10

8

8

داروشناسی

داروشناسی

داروشناسی

10

10

10

سه شنبه1399/11/28

چهارشنبه1399/11/29

سسیستم های اطالع رسانی

آموزش به مددجو

روش تدریس

10

10

نیاز های ویزه گروههای آسیب

اپیدمیولوژی محیط

پذیر

10

10

سیستم های اطالع رسانی

سیستم های اطالع رسانی

سیستم های اطالع رسانی

10

10

10

مراقبت ویژه اختالالت چند

سیستم های اطالع رسانی

ارگانی

پزشکی

12

10

سیستم های اطالع رسانی

فیزیولوژی اعصاب

10

12

فناوری کاربردی در آموزش
بهداشت
10

سیستم های اطالع رسانی
10

