
 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 18/10/1400روز:  شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 15/8-45/9 13و  12 دکتر عیوضی .پ.ر(3زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی در رادیولوژی )

 .پ.ف.سHIT (3)زبان اختصاصی 

 .پ.ا.ع(3( )1با بیماریهای داخلی و مراقبت های آن ) آشنایی

 .پ.ا.ع(5تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن )

 .پ.ب.بین الملل(3.پ.ب( )3نشانه شناسی و معاینات بالینی )

 .پ.ب بین الملل(5.پ.ب( )5( )4بیهوشی )

 

 دکتر پایدار

 خانم جاللوندی

 آقای نصرتی

 نادری پور، پورمیرزاآقایان صبور، 

 خانم خالدیان

 Bسالن غذاخوری 

 آمفی تئاترحجاب

 14و11و10

  Aسالن غذاخوری 

 5و4

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ع بین الملل(3.پ.ع( )3( )1بیوشیمی پزشکی )

 پ.ع بین الملل(5.پ.ع()5( )2بیوشیمی پزشکی )

 .پ.پ.ه(5اصول و مبانی تصویربرداری مقطعی در پزشکی )

 .ن.ر(2پرتوهای یونیزان )دوزیمتری 

 .ارشد ناپیوسته رادیوبیولوژی(3کاربرد مدلهای رادیوبیولوژیک در پرتودرمانی)

 .پ.ف.س(5اقدامات  جراحی، خدمات تشخیصی درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی )

 دکتر سهیال اسدی، دکتر حق نظری، دکتر امامی آل آقا

 دکتر رحیمی، دکتر مظفری، دکتر رضوانی

 ماسیدکتر ال

 دکتر خدامرادی

 دکتر خدامرادی

 دکتر پرنا

 Bو   Aسالن غذاخوری 

 14و13و12

 5و  4

 11و10

17 

8 

45/12-15/11 

 .ن.ع(2( )2خون شناسی )

 .پ.پ.ه(3رادیوبیولوژی )

 .پ.رMRI (5)اصول فیزیکی سیستم های تصویربرداری 

 .پ.ف(2داروشناسی عمومی )

 .ن.ف(2داروشناسی )

 .ن.ب(2فیزیوپاتولوژی )

 دکتر صبا -دکتر ملکی

 دکتر نجفی

 دکتر رستم پور

 دکتر عباسی ملکی -دکتر فخری

 دکتر عباسی ملکی -دکتر فخری

 دکتر مرادی

 3و2

4 

12 

 Bسالن غذاخوری 

   Aسالن غذاخوری 

8 

15/14-45/12 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 19/10/1400مورخ:           روز:  یکشنبه                    

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 

 

 

 

 

 

  

45/9-15/8 

 .ن.ع(4کامپیوتر )

 

 

 

 45/9-15/11 13و12 آقای پوراسد

 

 

 

 

  45/12-15/11 

 

 

 

 

 

 15/14-45/12 

 
 
 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 20/10/1400مورخ:          روز: دوشنبه                     

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .پ.ا.ع(5، فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آن )ENTتکنولوژی اتاق عمل 

 .پ.ف(2احیاء قلبی ریوی پایه )

 

 خانم فتاحی -آقای فیضی

 آقای گودرزی

 13و12

8 

 

45/9-15/8 

 .پ.ب(3.پ.ا.ع()3.پ.ب.ه()3.پ.ر()3)( )خواهران( 2اندیشه اسالمی )

 .پ.ف.س(5.پ.ب()3.پ.ا.ع()3.پ.پ.ه()3.پ.ر()3()خواهران()2اندیشه اسالمی )

 .پ.ف.س(5.پ.ب()3.پ.ا.ع()3.پ.پ.ه()3.پ.ر()3()برادران()2اندیشه اسالمی)

 .پ.ع(3( )مختلط( )2اندیشه اسالمی )

 

 .پ.ب.بین الملل(3فیزیولوژی و آناتومی راه هوایی )

 کهریزیدکتر 

 دکتر کرمی

 دکتر اسدی

 دکتر اسدی

 

 آقای ناصری

   Aسالن غذاخوری 

 15و14

 13و12و11و10

 9و  8

 

4 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ف.س(3برنامه نویسی مقدماتی )

 .پ.ع بین الملل(5.پ.ع()5اصول فنی و  نگهداری تجهیزات آزمایشگاه )

 

 

 .ن.ف(2احیاء قلبی ریوی پیشرفته )

 .پ.ب بین الملل(5.پ.ب()5)( 1فوریت های پزشکی )

 آقای پوراسد

 دکتر رضوانی

 

 

 پورمیرزا -آقایان نادری پور

 آقای پورمیرزا

8 

 Bو   Aسالن غذاخوری 

 
 

 13و  12

  5و 4

45/12-15/11 

 .پ.ر(5مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی )

 

 45/12-15/14  12 دکتر صفری -آقایان فخری

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 21/10/1400روز:  سه شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 .ن.ر(2بیماری شناسی )

 

 دکتر یارمحمدی

 

 

 

12 

 

45/9-15/8 

 .پ.ا.ع(3آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل )

 .ن.ب(2)داروشناسی اختصاصی 

 

 

 

 آقای توحیدنیا

 دکتر شیرویی

 

 

--- 

13 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.پ.ه(5کنترل کیفی دستگاههای پزشکی هسته ای )

 

 

 

 

 15/11-45/12 13و  12 دکتر صالحی

 

 

  15/14-45/12 



 

 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 22/10/1400روز:  چهارشنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .پ.ف(2.پ.ف.س()3آئین زندگی )خواهران()

.پ.ف(2.پ.ف.س()3آئین زندگی )برادران()  

 دکتر شکربیگی

 دکتر صادقی

 

 Bسالن غذاخوری 

   Aسالن غذاخوری 

 

45/9-15/8 

 .پ.ا.ع(3شناسی ) آسیب

 .پ.ا.ع(5مدیریت در اتاق عمل )

 .پ.ر5یژگی های مواد کنتراست زا )آشنایی با ساختمان و و

 دکتر مظفری

 آقای فخری

 آقای مولودی

  5و  4

  13و  12

 3و  2و  1

 
 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ع بین الملل(3.پ.ع()3روانشناسی )

 .پ.پ.ه(3ای )تصویربرداری فراصوت و کاربرد آن در پزشکی هسته 

 .ن.ف(2()2فوریت های داخلی پیشرفته )

 

 دکتر جابر قادری

 آقای مولودی

 آقایان نادری پور، صبور

 Bو   Aسالن غذاخوری 

4 

12 

45/12-15/11 

 .پ.ف.س(5کدگذاری اقدامات پزشکی )

 .پ.ع بین الملل(5.پ.ع( )5اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه )

 .پ.ر(3بهداشت عمومی )

 محمدیدکتر 

 دکتر صفری -دکتر رضوانی

 آقای فخری

8 

  13و  12

 5و  4

15/14-45/12 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 25/10/1400روز:  شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .پ.ف.س(3داروشناسی )

 .پ.ف.س(5های سالمت )شاخص ها و تحلیل داده 

 .پ.ا.ع(3اصطالحات پزشکی )

 .ن.ف(2آمار زیستی و  روش تحقیق )

 دکتر شیرویی-دکتر فخری

 دکتر شهسواری

 خانم الرتی

 دکتر نعلینی، دکتر شهسواری

4 

3 

 9و  8

 14و  13

 

45/9-15/8 

 .ن.ع(2( )2انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی )

 .پ.ب بین الملل(3.پ.ب()3()2بیهوشی )

 .پ.ب بین الملل(5.پ.ب()5آمار زیستی )

 .ن.ب(2مراقبت پس از بیهوشی )

 دکتر پرندین -آقای سلیمی

 آقای عزتی

 دکتر شهسواری

 خانم خدادادی

13 

   Aسالن غذاخوری 

 Bسالن غذاخوری 

8 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ا.ع(5زبان تخصصی )

 .پ.پ.ه(5داروسازی هسته ای )

 .پ.ر(3فیزیک پرتوشناسی تشخیصی )

 .ارشد ناپیوسته رادیوبیولوژی(3رادیوبیولوژی کاربردی )

 دکتر اشتریان

 دکتر ورمیرا

 دکتر نجفی

 دکتر نجفی -دکتر خدامرادی

 13و  12

 Bسالن غذاخوری 

8  

17 

45/12-15/11 

 .پ.ع بین الملل(3.پ.ع()3( )1انگل شناسی )

 .پ.ع بین الملل(5.پ.ع()5()2خون شناسی )

 .پ.ر(5()1)ارزیابی تصاویر پزشکی 

 .ن.ر(2()1ارزیابی تصاویر پزشکی )

 .پ.ف(2()1اورژانسهای داخلی )

 آقای سلیمی

 دکتر ملکی

 دکتر خیود

 دکتر خیود

 آقای نادری پور

 Bو   Aسالن غذاخوری 

 13و  12

 3و  2

4 

8 

15/14-45/12 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 26/10/1400مورخ:                       روز:  یکشنبه        

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 

 

 

 

 

 

  

45/9-15/8 

 .پ.ا.ع( 3دانش خانواده و جمعیت )خواهران( )

 .پ.ب بین الملل(5.پ.ب()1اخالق حرفه ای )

 

 

 

 خانم لطفی

 خانم دارابی

 13و  12

 Bسالن غذاخوری 

 

 

15/11-45/9 

 

 

 

 

 

 

  45/12-15/11 

 .ن.ف(2مراقبت در جابجایی و انتقال بیمار )

 

 

 

 

 45/12-15/14 13و  12 آقای پورمیرزا



 

 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 27/10/1400روز:  دوشنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 

 

 

 

 

  

45/9-15/8 

 .پ.ع بین الملل(3آزمایشگاه )مقدمات 

 .پ.ف(2مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی )

 .پ.ب بین الملل(3.پ.ب()3بیوشیمی بالینی )

 دکتر رضوانی

 دکتر فروغی

 دکتر حق نظری -دکتر اسدی

4 

8 

 13و  12

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ا.ع(3بافت شناسی )

 

 15/11-45/12 ---------- دکتر رشیدی

 .پ.ا.ع(5.پ.ر()5)خواهران()تاریخ امامت 

 .ن.ب(2.پ.ع()5.ن.ر()2.ن.ع()2.پ.پ.ه()5.پ.ب()5تاریخ امامت)خواهران()

 .ن.ب(2.پ.ع()5.ن.ر()2.ن.ع()2.پ.پ.ه()5.پ.ب()5.پ.ا.ع()5.پ.ر()5تاریخ امامت)برادران()

 .ن.ف(2اورژانس های محیطی )

 آقای زرین فام

 دکتر ملکی پور

 آقای دولتیاری

 آقای گودرزی

 تئاتر حجاب آمفی

 Bو   Aسالن غذاخوری 

 14و  13و  12

 5و  4

15/14-45/12 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 28/10/1400روز: سه شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .ن.ف(4تاریخ فرهنگ و تمدن )

 .پ.ر(3بخش تصویربرداری پزشکی )مراقبت از بیمار در 

 

 آقای زرین فام

 آقای توحیدنیا

 

13 

12  

 

45/9-15/8 

 

 .پ.ف.س(5( )2کدگذاری بیماری ها ی )

 

 دکتر محمدی

 

8 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ف.س(3آمار حیاتی استنباطی )

 

 

 

 15/11-45/12  12 دکتر شهسواری

 .پ.پ.ه(3()1شناخت دستگاههای پزشکی هسته ای )

 

 45/12-15/14 13 صالحیدکتر 

 

 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 29/10/1400روز:  چهارشنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

  

 

 

  

45/9-15/8 

 .پ.پ.ه(5.پ.ا.ع()5.پ.ب()5انقالب اسالمی )خواهران()

 .پ.ر( 5.ن.ر()2.ن.ب( )2.پ.ف.س()7.پ.ع()5.ن.ع()2انقالب اسالمی )خواهران()

 

 .ن.ف(2انقالب اسالمی )برادران()

 .پ.ر(5.ن.ر()2.پ.پ.ه()5.پ.ا.ع()5.پ.ب()5انقالب اسالمی )برادران()

 .ن.ب( 2.پ.ف.س()7.پ.ع()5.ن.ع()2انقالب اسالمی )برادران()

 لملل(.پ.ب بین ا3.پ.ب()3واژه شناسی پزشکی )

 آقای زرین فام

 خانم نظری

 

 آقای محبی

 دکتر فاضلی

 آقای زرین فام

 آقای عزتی

   Aسالن غذاخوری 

 B-9سالن غذاخوری -آمفی تئاترحجاب

 

8  

 15و  14و  13

 12و  11و  10

 5و  4و 3و  2

 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ب(1.پ.ع بین الملل( )5.پ.ب.بین الملل()5ادبیات فارسی )

 .پ.ا.ع(3های آن )بیهوشی و مراقبت 

 

 

 آقای کرم سیما

 خانم خددادی

   Aسالن غذاخوری 

 Bسالن غذاخوری  

 

45/12-15/11 

 .پ.ف(2اصول گزارش نویسی )

 

 

 ------- ------ آقای صبور

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 2/11/1400روز:  شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .ن.ف(2شناخت بیماریها )

 .پ.ف.س(5مدیریت سیستم های اطالعات سالمت )

 .پ.ا.ع(5تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن )

 .پ.پ.ه(3()1اصول و مبانی رادیولوژی تشخیصی )

 .پ.ر(5تکنیک و جنبه های بالینی سی تی اسکن )

 آقای صبور

 دکتر پایدار

 خانم قاسمی

 دکتر صالحی

 خانم امیری

 آمفی تئاترحجاب

8 

   Aسالن غذاخوری 

 Bسالن غذاخوری 

12 

 

45/9-15/8 

 .پ.ع بین الملل(3.پ.ع()3ایمنی شناسی پزشکی )

 

 .پ.ع بین الملل(5.پ.ع()5باکتری شناسی پزشکی )

 .ن.ع(2()2باکتری شناسی پزشکی )

 .پ.ف(2معاینات بالینی )

 

 آقای پورمند

 

 سهرابی دکتر

 دکتر سهرابی

 نادری پور -آقایان پورمیرزا

 Bو      Aسالن غذاخوری 

 

 13و  12

4 

  3و  2

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.پ.ه(5()3روشهای اختصاصی پزشکی هسته ای )

 .ارشد ناپیوسته رادیوبیولوژی(3بیودوزیمتری )

 

 دکتر نظری

 دکتر نجفی

12  

17 

 

45/12-15/11 
 

 .پ.ف.س(3()2بیماری شناسی )

 .پ.ا.ع(3خون شناسی و انتقال خون )

 .پ.ر(3()2روشهای پرتونگاری )

 .ن.ر(2اسکن)  CTفیزیک، تکنیک و جنبه های بالینی 

 

 آقای صبور

 دکتر صبا

 آقای توحیدنیا

 خانم امیری

4 

 13و  12

 Bسالن غذاخوری 

8  

 

15/14-45/12 

 



 

 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 3/11/1400روز:  یکشنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 

 

 

 

 

 

  

45/9-15/8 

 

 .پ.ب بین الملل(5.پ.ب()5روش تحقیق در علوم پزشکی )

 

 .ن.ب(2روانشناسی بالینی )

 

 

 دکتر رضائیان

 

 دکتر محمدیان

 

 13و  12

 

11 

 

15/11-45/9 

 

 

 

 

 

  45/12-15/11 

  

 

 

 

 

 15/14-45/12 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 4/11/1400روز:  دوشنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .پ.ف.س(3ساختمان داده ها )

 .پ.ا.ع(3بهداشت در اتاق عمل )

 .پ.ا.ع(5)اصول مراقبت در اتاق بهبودی 

 .پ.ر(5تعمیر و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی )

 .ن.ر(2روشهای پرتونگاری تخصصی )

 

 دکتر عباسی

 آقای فخری

 پورمیرزا -آقایان نادری پور

 دکتر دهلقی

 آقای مولودی

 

8 

 Bسالن غذاخوری  

    Aسالن غذاخوری 

12 

13 

 

45/9-15/8 

 .ف(4ادبیات )

 .پ.پ.ه(3.پ.ع()1ادبیات )

 آقای مرادی

 آقای کرم سیما

 آمفی تئاتر حجاب

 Bو      Aسالن غذاخوری 

 

15/11-45/9 

 

 

 .پ.ع بین الملل(5.پ.ع()5ژنتیک پزشکی )

 .پ.ف(2بهداشت عمومی )

 .ن.ف(2بیماریهای اطفال و نوزادان )

 دکتر جلیلیان

 آقای فخری

 دکتر عباسی

 Bو      Aسالن غذاخوری 

 4 

12 

45/12-15/11 

 .پ.ف.س(5محاسبه اسناد بیمه بیمارستان ) رسیدگی و

 

 45/12-15/14 8 دکتر محمدی

 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 5/11/1400روز:  سه شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .پ.پ.ه(5)مبانی پردازش دیجیتال تصاویر و ترکیب آنها 

 

 

 دکتر شرینی

 

 

 15/8-45/9 13و  12

 

 .ن.ع(2()2قارچ شناسی پزشکی )

 .پ.ب بین الملل(3.پ.ب()1میکروب شناسی )

 .پ.ب. بین الملل(5.پ.ب()5زبان تخصصی )

 

 دکتر میکائیلی

 دکتر سهرابی

 آقای کاویان نژاد

4 

    Aسالن غذاخوری 

 Bسالن غذاخوری 

 

15/11-45/9 

 

 

 

 

 

 

  45/12-15/11 

 

 

  15/14-45/12 

 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 6/11/1400روز: چهار شنبه                              مورخ: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 .پ.ا.ع(3داروشناسی )

 .پ.ر(3()3آناتومی )

 .پ.ر(5)کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی 

 .ن.ر(2تصویر برداری با امواج فراصوتی پزشکی )

 

 دکتر شیرویی

 دکتر جوانمردی

 دکتر سیاه منصوری

 دکتر صالحی

    Aسالن غذاخوری 

12 

8 

4 

45/9-15/8 

 

 خانم سارا حقی .پ.ع بین الملل(3.پ.ع( )3زبان عمومی )

 

 Bو      Aسالن غذاخوری 

 

15/11-45/9 

 

 .پ.ف.س(3()1)مدیریت اطالعات سالمت 

 .پ.ف.س(5برنامه نویسی پیشرفته )

 .پ.ع بین الملل(5.پ.ع()5فارماکولوژی )

 

 .ارشد ناپیوسته رادیوبیولوژی(3کار با حیوانات آزمایشگاهی )

 دکتر نوری

 دکتر عباسی

 دکتر فخری، دکتر شیرویی

 

 دکتر خدامرادی، دکتر صالحی

12  

8 

 Bو      Aسالن غذاخوری 

 

17 

 

 

 

45/12-15/11 
 

 .پ.ف(2فناوری اطالعات )

 .ن.ف(2بیماریهای زنان و زایمان )

 .ن.ب(2مدیریت در بیهوشی )

 

 دکتر پایدار

 خانم اسفندیاری

 آقای عزتی

8 

13 

9 

15/14-45/12 

 



 

 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401برنامه امتحانات نیمسال اول » 

 9/11/1400 روز:  شنبه                              مورخ:

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 

 

 

 

 

 

  

45/9-15/8 

  13و  12 آقای کاویان نژاد .پ.ب.بین الملل(3.پ.ب()3( )1بیماریهای داخلی جراحی )

15/11-45/9 

 

 

 

 

 

  45/12-15/11 

 .پ.پ.ه(3( )1روشهای اختصاصی پزشکی هسته ای )

 

 

 

 12-14 13و  12 دکتربابک نظری



 

 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401امتحانات نیمسال اول برنامه » 

 10/11/1400شنبه                              مورخ: یکروز: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 .ن.ع(2( )2متون انگلیسی پزشکی )

 

 

 دکتر سهرابی

 

 

8 

 

45/9-15/8 

 

 

 

 

 

 

  
15/11-45/9 

 

 

 

 

 

 

   

 

45/12-15/11 
 

 

 

 

 

  15/14-45/12 

 

 



 «دانشکده پیراپزشکی 400 -401امتحانات نیمسال اول برنامه » 

 13/11/1400شنبه                              مورخ: چهارروز: 

 ساعت کالس نام استاد نام درس

 

 

 

  45/9-15/8 

 

 .پ.ف(2نگاهداشت آمبوالنس و تجهیزات آن )

 

 

 

 45/9-15/11 13 قای آزادیآ

 

 

 

 

 

 

   

 

45/12-15/11 
 

 

 

 

 

  15/14-45/12 

 


