
1399-1400امتحانات نيمسال دوم         دانشكده بهداشت

ناپيوسته عمومی2 پيوسته عمومی5 پیوسته عمومی3 پیوسته عمومی1 ناپیوسته محیط3 ناپیوسته محیط1پیوسته محیط6پیوسته محیط4پیوسته محیط2

1400/04/19شنبه
2ریاضی عمومی 

8

مدیریت کیفیت آب

12

2ریاضی عمومی 

8

مکانیک خاک

10

تشریح و فیزیولوژی

14

برنامه ملی

12

بهداشت مادران و کودکان

8

بهداشت مادران و کودکان

8

1400/04/20یکشنبه
1اندیشه اسالمی 

10

استاتیک و مقاومت مصالح

8

1اندیشه اسالمی 

10

1400/04/21دوشنبه
جمع آوری فاضالب

8

بهداشت محیط بیمارستان

12

شبکه جمع آوری فاضالب

8

اصول تغذیه

12

اخالق کاربردی

10

بهداشت باروری

12

1400/04/22سه شنبه
آموزش بهداشت

14

فرایندها و عملیات

12

تاریخ اسالم

10

مصون سازی

8

تاریخ اسالم

10

اقدامات بهداشتی

12

مصون سازی

8

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
ایمنی کاربرد مواد شیمیایی

10

فیزیک عمومی

8

اصول مدیریت

14

بیوفیزیک

8

کلیات پزشکی و بهداشت

12

اصول مدیریت

14

اصول مدیریت

14

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
اکولوژی محیط

8

اصول ترمودینامیک

10

کاربرد موتور تلمبه ها

12

اکولوژی محیط

8

تصفیه آب

10

بیوشیمی

14

بهداشت حرفه ای

12

بهداشت حرفه ای

12

1400/04/27یکشنبه
2اندیشه اسالمی 

10

زبان تخصصی

8

1400/04/28دوشنبه
زبان عمومی

10

مبارزه با ناقلین

14

تصفیه فاضالب صنعتی

8

زبان پیش

8

بیماری های ارثی

12

برنامه ملی

14

1400/04/29سه شنبه
دانش خانواده

10

بهداشت پرتوها

8

1ریاضی عمومی 

12

دانش خانواده

10

اصول خدمات بهداشتی

8

دانش خانواده

10

دانش خانواده

10

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه
بهداشت مسکن

8

آشنایی با مدلسازی

10

کامپیوتر و کاربرد آن

14

فارسی

10

کاربرد کامپیوتر

14

1بهداشت محیط 

14

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
مکانیک سیاالت

8

کلیات پسماند

10

بیوتکنولوژی

14

مکانیک سیاالت

8

بیوتکنولوژی

14

1آمارحیاتی 

12

بهداشت سالمندان

14

اکولوژی انسانی

10

بهداشت سالمندان

14

1400/05/03یکشنبه
تفسیر قرآن

10

تفسیر قرآن

10

تفسیر قرآن

10

بهداشت مواد غذایی

12

1400/05/04دوشنبه
اپیدمیولوژی

14

روش تحقیق

12

میکروب شناسی

8

روان شناسی

14

اپیدمیولوژی

14

انقالب اسالمی ایران

10

1400/05/05سه شنبه 
فرهنگ و تمدن

10

انتقال و توزیع آب

8

فرهنگ و تمدن

10

1400/05/06چهارشنبه 
بهداشت مدارس و آموزشگاهها

14

گندزدایی محیط

8

بهداشت مدارس و آموزشگاهها

14

ایمنی ترافیک

10

2بهداشت محیط 

14

تکنولوژی آموزشی

12

2بهداشت محیط 

14



1400-1399امتحانات نيمسال دوم         دانشكده بهداشت

 کارشناسی حرفه ای3 کارشناسی حرفه ای1

1400/04/19شنبه
فیزیولوژی و کالبدشناسی

14

مکانیک جامدات

10

1400/04/20یکشنبه
1اندیشه اسالمی 

10

1400/04/21دوشنبه
مبانی نمونه برداری

8

1400/04/22سه شنبه
برنامه نویسی کامپیوتر

8

آموزش بهداشت

14

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
1فیزیک اختصاصی 

10

ایمنی در عملیات عمرانی

12

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
شیمی عمومی

12

1400/04/27یکشنبه
زبان تخصصی

8

1400/04/28دوشنبه
زبان پیش

8

1400/04/29سه شنبه
دانش خانواده

10

حوادث ناشی از کار

12

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
1ریاضیات عمومی 

8

آمارزیستی

12

1400/05/03یکشنبه
تفسیر قرآن

10

1400/05/04دوشنبه
روانشناسی صنعتی

8

1400/05/05سه شنبه 

1400/05/06چهارشنبه 
ایمنی ترافیک

10

نقشه کشی صنعتی

8



1399-1400امتحانات نيمسال دوم         دانشكده پرستاری

 مامایی6 مامایی4 مامایی2پرستاری6پرستاری5پرستاری4پرستاری3 پرستاری2 پرستاری1

1400/04/19شنبه
تشریح

14

2اصول و مهارتهای پرستاری 

10

1پرستاری بزرگساالن 

12

2تشریح 

10

2فیزیوپاتولوژی 

12

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی

8

1400/04/20یکشنبه
1اندیشه اسالمی 

10

2پرستاری بزرگساالن 

8

3پرستاری بزرگساالن 

12

تاریخ اخالق و قوانین 

12

1400/04/21دوشنبه
اخالق کاربردی

10

تغذیه و تغذیه درمانی

12

تغذیه مادر و کودک

12

1400/04/22سه شنبه
تاریخ اسالم

10

اخالق پرستاری

14

پرستاری سالمت مادر و نوزاد

12

جنین شناسی

14

بی حسی و بی هوشی

12

روان پزشکی

8

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
اصول و مهارتهای پرستاری

8

داروشناسی 

14

پرستاری سالمت جامعه

10

پرستاری بیماری روان

12

پرستاری اورژانس در بحرانها 

8

1داروشناسی 

14

آسیب شناسی

10

اختالالت عملکرد جنسی

12

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
بیوشیمی

14

انگل شناسی

8

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

10

زبان تخصصی

12

ایمنی شناسی

14

بیماری های کودکان

10

1400/04/27یکشنبه
بررسی وضعیت سالمت

8

2اندیشه اسالمی 

10

مراقبت های پرستاری در منزل

12

2اندیشه اسالمی 

10

5بهداشت 

8

1400/04/28دوشنبه
زبان پیش

8

زبان عمومی

10

پرستاری بهداشت روان

14

زبان عمومی

10

رادیولوژی

12

1400/04/29سه شنبه
دانش خانواده

10

تحقیق در پرستاری

8

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه
فارسی

10

میکروب شناسی

8

آموزش بیمار

12

پرستاری کودک سالم

8

پرستاری بیماری کودکان

12

مدیریت

14

فارسی

10

2بارداری زایمان 

12

مدیریت

14

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
فیزیولوژی

8

آمار حیاتی

12

ژنتیک و ایمونولوژی

10

2فیزیولوژی 

10

آمار حیاتی

12

4بارداری زایمان 

14

1400/05/03یکشنبه
فناوری اطالعات

12

تفسیر قرآن

10

تفسیر قرآن

10

1400/05/04دوشنبه
روانشناسی

14

پرستاری در بخشهای ویژه

8

انقالب اسالمی ایران

10

2بهداشت 

12

1400/05/05سه شنبه 
اپیدمیولوژی

8

مفاهیم پایه

12

فرهنگ و تمدن

10

ژنتیک

8

فرهنگ و تمدن

10

پزشکی قانونی

12

1400/05/06چهارشنبه 
پرستاری و بهداشت محیط

12

پرستاری بهداشت فرد و خانواده

14

ایمنی ترافیک

10

درمانهای تکمیلی

14



1399-1400امتحانات نيمسال دوم         دانشكده پزشكی

 پروتز4 پروتز2 فيزیوپاتولوژی1 پزشكی5 پزشکی4      پزشکی3    پزشکی2    پزشکی1  

1400/04/19شنبه
فیزیولوژی قلب و گردش خون

8

تشریح دستگاه اعصاب

14

باکتری شناسی

12

پاتولوژی عمومی

10

1اکلوژن نظری 

12

1400/04/20یکشنبه
مقدمات علوم تشریح

8

1اندیشه اسالمی 

10

روانشناسی سالمت

12

ایمپلنت نظری

8

1400/04/21دوشنبه
اخالق کاربردی

10

فیزیولوژی ورزش

8

ویروس شناسی

12

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

8

مبانی مدیریت

8

اخالق کاربردی

10

1400/04/22سه شنبه
قارچ شناسی

8

تشریح حواس ویژه

12

تاریخ اسالم

10

قارچ شناسی

8

روش های یاددهی و یادگیری

12

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
بیوشیمی مولکول و سلول

8

اپیدمیولوژی

10

تشریح ادراری تناسلی

12

فیزیولوژی گوارش

14

تشریح ادراری تناسلی

12

1مواد دندانی نظری 

10

2پروتز ثابت نظری 

12

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
انگل شناسی

8

علوم تشریح سر و گردن

14

بیوشیمی هورمون کلیه

10

تغذیه در بیماری ها

12

انگل شناسی

8

1400/04/27یکشنبه
2اندیشه اسالمی 

10

آمار پزشکی

12

2اندیشه اسالمی 

10

2پروتز متحرک کامل 

12

1400/04/28دوشنبه
زبان پیش

8

زبان عمومی

10

فیزیولوژی غدد و تولید مثل

12

فیزیولوژی غدد و تولید مثل

12

زبان عمومی

10

1400/04/29سه شنبه
IT

8

فیزیولوژی تنفس

12

4و3آداب پزشکی 

14

دانش خانواده

10

دانش خانواده

10

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه
فارسی

10

علوم تشریح اسکلتی عضالنی

13

اصول کلی تغذیه

8

تشریح دستگاه تنفس

14

فارماکولوژی

12

رایانه و سیستم های اطالع رسانی

14

اتچمنت نظری

8

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
فیزیولوژی سلول

14

بیوشیمی دیسیپلین

8

تشریح دستگاه قلب و عروق

10

2زبان تخصصی 

12

ایمنی شناسی

14

1ارتودنسی نظری 

8

1400/05/03یکشنبه
تفسیر قرآن

10

2پروتز متحرک پارسیل 

8

1400/05/04دوشنبه
اصول خدمات سالمت

14

انقالب اسالمی ایران

10

1زبان تخصصی 

12

علوم تشریح گوارش

8

انبار داری

12

1400/05/05سه شنبه 
2و1آداب پزشکی

14

تشریح غدد درون ریز

12

فرهنگ و تمدن

10

تشریح غدد درون ریز

12

1400/05/06چهارشنبه 
ایمنی ترافیک

10

فیزیولوژی کلیه

8

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

12

فیزیولوژی کلیه

8

بهداشت حرفه ای

8

2ارتودنسی نظری 

12



1399-1400امتحانات نيمسال دوم         دانشكده پزشكی



1399-1400امتحانات نيمسال دوم         دانشكده پيراپزشكی

 کاردانی فوریت3 ناپيوسته اتاق عمل3 اتاق عمل6 اتاق عمل4 اتاق عمل2 هوشبری5 هوشبری3 هوشبری1

1400/04/19شنبه
1آناتومی 

14

2تشریح 

10

2فوریتهای داخلی 

8

1400/04/20یکشنبه
1اندیشه اسالمی 

10

2بیهوشی 

8

4بیهوشی 

12

آشنایی با بیماریهای داخلی

8

اتاق عمل توراکس، قلب و 

عروق

12

تکنولوژی اعصاب و ارتوپدی

8

1اندیشه اسالمی 

10

1400/04/21دوشنبه
اخالق کاربردی

10

آشنایی با وسایل و تجهیزات

8

اخالق کاربردی

10

1400/04/22سه شنبه
واژه شناسی

8

2فوریت های پزشکی 

12

تاریخ اسالم

10

تاریخ اسالم

10

فوریت در گروههای خاص

8

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
داروشناسی

14

ایمونولوژی

8

ایمونولوژی

8

فوریت در شرایط خاص

12

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
فیزیک پزشکی

10

بیوشیمی بالینی

14

زبان تخصصی

8

فیزیک پزشکی

10

ENTاتاق عمل 

12

فوریت ها

14

فوریت های محیطی

14

1400/04/27یکشنبه
2اندیشه اسالمی 

10

2اندیشه اسالمی 

10

1400/04/28دوشنبه
زبان پیش

8

زبان عمومی

10

اتاق عمل چشم

12

جراحی اطفال

8

زبان تخصصی

10

1400/04/29سه شنبه
ایمونولوژی

8

دانش خانواده

10

روشهای احیا قلبی ریوی

12

دانش خانواده

10

دانش خانواده

10

دانش خانواده

10

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه
فارسی

10

اصطالحات پزشکی

8

فوریت در بالیا

12

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
1فیزیولوژی 

8

آمار زیستی

12

2فیزیولوژی 

10

جراحی زنان اورولوژی 

8

اتاق عمل پوست و سوختگی

10

اتاق عمل پوست و سوختگی

10

2تروما 

12

1400/05/03یکشنبه
 1بیماریهای داخلی جراحی 

8

تفسیر قرآن

10

تفسیر قرآن

10

1400/05/04دوشنبه
مهارت های پرستاری

8

انقالب اسالمی ایران

10

روش تحقیق

12

باکتریولوژی و انگل شناسی

8

روش تحقیق

12

انقالب اسالمی ایران

10

احیای قلبی ریوی

12

1400/05/05سه شنبه 
اتاق عمل اورژانس و تروما

8

1400/05/06چهارشنبه 
میکروب شناسی

8

نشانه شناسی

12

ایمنی ترافیک

10

اصول استریلیزاسیون

14

بهداشت روانی

12



1399-1400امتحانات نيمسال دوم         دانشكده پيراپزشكی

 پرتو درمانی4 پرتو درمانی2 پرتوشناسی6 پرتوشناسی4 پرتوشناسی2 کارشناسی فوریت3 کارشناسی فوریت1 ناپيوسته علوم آزمایشگاهی2   علوم آزمایشگاهی6  علوم آزمایشگاهی4  علوم آزمایشگاهی2  

1400/04/19شنبه
فیزیک حیاتی

12

ایمونوهماتولوژی

10

فیزیک حیاتی

12

آناتومی

14

2فوریت های داخلی 

8

2آناتومی 

10

آناتومی مقطعی

14

پزشکی هسته ای

8

1400/04/20یکشنبه
1اندیشه اسالمی 

10

1خون شناسی 

8

روشهای کنترل کیفی

12

اورژانس های رفتاری

12

تکنیک های بالینی 

MR I

8

روش های تصویر برداری در 

پزشکی

12

1400/04/21دوشنبه
2انتقال خون 

8

شناخت بیماری ها

12

پدافند غیر عامل

8

اخالق کاربردی

10

حفاظت در برابر پرتوها

12

حفاظت

12

1400/04/22سه شنبه
تاریخ اسالم

10

سم شناسی

8

تاریخ اسالم

10

جابجایی و انتقال بیمار

14

2ارزیابی تصاویر پزشکی 

12

تاریخ اسالم

10

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
میکروب شناسی

10

مدیریت

14

فارماکولوژی و سم شناسی

14

آمار زیستی و روش تحقیق

8

بیماری های زنان

10

فیزیک پرتوشناسی

8

3روش های پرتو نگاری 

10

پاتولوژی بیماریهای بدخیم

12

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
بافت شناسی

10

1انگل شناسی  

8

مدیریت سالمت

10

اورژانس های محیطی

14

زبان تخصصی

12

تصویر برداری با امواج 

فراصوتی

8

پاتولوژی عمومی

14

اصطالحات و واژه های 

پزشکی

10

1400/04/27یکشنبه
بیماری های داخلی

8

2باکتری شناسی 

12

2اندیشه اسالمی 

10

آسیب شناسی

8

2اندیشه اسالمی 

10

1400/04/28دوشنبه
زبان عمومی

10

بهداشت عمومی

12

زبان تخصصی

10

اصطالحات پزشکی

14

سیستم های توموگرافی

12

اخالق حرفه ای

14

زبان عمومی

10

1400/04/29سه شنبه
دانش خانواده

10

ژنتیک پزشکی

12

دانش خانواده

10

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه
ویروس شناسی

14

آشنایی با سیستم های 

مخابراتی

12

ثبت و نمایش تصاویر

8

آشنایی با مواد کنتراست زا

12

کاربرد رایانه در تصویر برداری

8

دستگاههای پرتو درمانی

12

دوزیمتری کلینیکی

8

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
فیزیولوژی

10

آمار حیاتی

12

قارچ شناسی

14

آمار حیاتی

12

فیزیولوژی

8

سالمت تکنسین فوریت

14

1روش های پرتونگاری 

10

آمار

12

مبانی انکولوژی

8

1400/05/03یکشنبه
تفسیر قرآن

10

فناوری اطالعات

12

تفسیر قرآن

10

کنترل کیفی روشهای تصویر 

برداری

8

بافت شناسی

12

1400/05/04دوشنبه
روان شناسی

14

انقالب اسالمی ایران

10

انقالب اسالمی ایران

10

گزارش نویسی

8

انقالب اسالمی ایران

10

روش تحقیق

12

1400/05/05سه شنبه 
2بیوشیمی پزشکی 

8

فرهنگ و تمدن

10

فرهنگ و تمدن

10

زیست شناسی سلولی

12

فرهنگ و تمدن

10

1400/05/06چهارشنبه 
اصول نگهداری از تجهیزات

8

هورمون شناسی

14

نشانه شناسی

12

ایمنی ترافیک

10

مراقبت از بیمار

8

ایمنی ترافیک

10

بهداشت عمومی

14

رادیوبیولوژی پرتو درمانی 

12
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 دکترای بهداشت  محيط1 دکتری طب سنتی1بهداشت محيط3بهداشت محيط1آموزش بهداشت3 آموزش بهداشت1 فيزیولوژی4 فيزیولوژی2  اورژانس2 ارشدویژه2  پرستاری سالمندی2   داخلی جراحی2

1400/04/19شنبه
پرستاری از اختالالت 

1بیماریهای حاد داخلی جراحی 

10

1پرستاری سالمندی 

10

مراقبت ویژه قلب و عروق

12

پرستاری اورژانس

12

کنترل آلودگی هوا

8

آمار زیستی و اپیدمیولوژی

10

1400/04/20یکشنبه
فارماکولوژی

10

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط 

زیست

10

1400/04/21دوشنبه
فیزیولوژی گوارش

10

مبانی آموزش بهداشت

10

صرف و نحو و قرائت ترجمه متون 

عربی

10

1400/04/22سه شنبه
زبان تخصصی

10

زبان تخصصی

10

زبان تخصصی

10

زبان تخصصی

10

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 

جامعه محور

12

سم شناسی محیط

8

روش تحقیق پیشرفته

10

1400/04/23چهارشنبه

1400/04/24پنج شنبه
مراقبت ویژه غدد

12

آمارحیاتی

8

آمار تحلیلی

8

1400/04/25جمعه

1400/04/26شنبه
مدیریت خدمات پرستاری

8

اصول مدیریت

8

سم شناسی عمومی

10

1400/04/27یکشنبه
2پرستاری سالمندی 

10

مراقبت ویژه اعصاب و روان

10

فیزیولوژی سلول

12

زبان تخصصی

10

آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 

در مدارس

8

زبان تخصصی

10

برنامه ایمنی آب آشامیدنی

12

قرائت تفسیر و تصحیح متون 

فارسی پزشکی

8

1400/04/28دوشنبه

1400/04/29سه شنبه
اخالق پرستاری

8

اخالق پرستاری

8

مراقبت ویژه گوارش

12

ارائه خدمات سالمت

12

روش تحقیق در پزشکی 

کالسیک و سنتی

10

آنالیز پیشرفته دستگاهی

10

1400/04/30چهارشنبه

1400/04/31پنجشنبه
بیوفیزیک

10

روش پژوهش

10

فناوری کاربردی در آموزش 

بهداشت

8

روش تحقیق

10

1400/05/01جمعه

1400/05/02شنبه
سالمندی سالم و فعال

12

مدیریت فاضالب های صنعتی

10

فیزیولوژی و بافت جانوری

10

1400/05/03یکشنبه
طب مکمل

8

مراقبت ویژه کلیه

8

2پرستاری داخلی جراحی 

8

فیزیولوژی تنفس

12

روانشناسی رفتار سالم

8

اصول و فنون مشاوره

12

سیستم های اطالع رسانی 

پزشکی

8

1400/05/04دوشنبه

1400/05/05سه شنبه 
مراقبت های تسکینی

8

داروشناسی سالمندی

12

آموزش به مددجو

12

فیزیولوژی کلیه

12

سیستم های اطالع رسانی

8

مهندسی سیستم های پسماند

8

1400/05/06چهارشنبه 
ایمنی ترافیک

10

ایمنی ترافیک

10

ایمنی ترافیک

10

کلیات و امور طبیعیه

12

آلودگی خاک

10
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