
(991ورودی های )برنامه امتحانی گروه دوم 
15کاردانی فوریت دوره 13هوشبری دوره 12فناوری اطالعات دوره 13پرتوشناسی دوره 13اتاق عمل دوره 

شنبه

1400/04/26
داروشناسی

 (2)آناتومی 

تئوری  و عملی
کليات داروشناسیاصول بيهوشی2اصطالحات پزشكی 

دکتر بهرام پورخانم وليان و دکتر اقبالخانم قضویدکتر موسویآقای دکتر بهادر باقریاستاد

14-1212-1210-1010-108-8ساعت

یكشنبه

1400/04/27

استاد

ساعت

دوشنبه

1400/04/28

آشنایی با وسایل و تجهيزات 

اتاق عمل
ثبت ونمایش تصاویر پزشكی

آشنایی با برنامه های 

کاربردی 

تئوری و عملی

مهندس کوچ پی دهآقای حسين زادهخانم صفاریاستاد

12-1010-108-8ساعت

سه شنبه

1400/04/29

 (2)آناتومی 

تئوری و عملی

 1تروما 

تئوری و عملی

خانم شایسته فردکتر موسویاستاد

14-1212-10ساعت

چهارشنبه

1400/04/30

اصول استراليزاسيون و ضد 

عفونی
آمار حياتی مقدماتی(1)روشهای پرتونگاری 

دکتر سلطانی کرمانشاهیخانم یداللهیخانم صيادجواستاد

12-1010-108-8ساعت

پنجشنبه

1400/04/31
(2)فيزیولوژی آمار حيانی

دروس عمومی 

(اخالق اسالمی)

دکتر رضاپوردکتر ميالدی و دکتر وفاییخانم رهاییاستاد

14-1212-1010-8ساعت

شنبه

1400/05/02

مقدمه ای بر تكنولوژی 

جراحی

اصطالحات پزشكی در 

رادیولوژی
ایمونولوژیاصول مدیریت

 1فوریت داخلی 

تئوری و عملی

دکتر کاهوییدکتر علی اصغر قدسخانم صفاریاستاد
دکترصدیقی و دکتر حق مراد 

و دکتریوسفی و دکتر سالک
خانم بندری

14-1212-1210-1010-108-8ساعت

یكشنبه

1400/05/03

استاد

ساعت

دوشنبه

1400/05/04
بهداشت عمومیروانشناسیآشنایی با عوامل بيماریزاآمارروانشناسی عمومی

دکتر عسكری مجدآبادیدکتر رحيمياندکتر مشيریخانم لوافدکتر رحيمياناستاد

14-1212-1210-1010-108-8ساعت



(991ورودی های )برنامه امتحانی گروه دوم 
15کاردانی فوریت دوره 13هوشبری دوره 12فناوری اطالعات دوره 13پرتوشناسی دوره 13اتاق عمل دوره 

سه شنبه

1400/05/05

دروس عمومی 

(زبان عمومی)

ادبيات )دروس عمومی 

(فارسی

دروس عمومی 

(زبان عمومی)

دروس عمومی 

(زبان عمومی)

خانم ساجدیخانم ساجدیدکتر یعقوبیخانم ساجدیاستاد

12-1210-1010-128-10ساعت

چهارشنبه

1400/05/06

نشانه شناسی و معاینات بدن 

تئوری و عملی

خانم شایسته فراستاد

14-12ساعت

پنجشنبه

1400/05/07

آسيب شناسی و بافت 

شناسی 

تئوری و عملی

بهداشت عمومی
دروس عمومی 

(ریشه های انقالب اسالمی)

دروس عمومی 

(زبان عمومی)

خانم عمرانیآقای ادهمدکتر عسگری مجدآبادیدکتر تقدیری-دکتر غفاریاستاد

14-1212-1010-108-8ساعت

شنبه

1400/05/09
(2)فيزیولوژی 

مراقبت از بيمار در بخش 

تصویر برداری پزشكی 

تئوری و عملی

احيای قلبی ریوی پایهاصول پایه داروشناسی1بيماری شناسی 

دکتر عالییدکتر بزرگیدکتر الهه قدسآقای جوادی فر دکتر ميالدی و دکتر وفاییاستاد

14-1212-1210-1010-108-8ساعت

یكشنبه

1400/05/10

آزمایشگاه برنامه های 

کاربردی

مهندس کوچ پی دهاستاد

12-10ساعت

دوشنبه

1400/05/11

 (2)تشریح 

تئوری و عملی
فيزیک پرتوها

جابجایی محل بيمار 

تئوری و عملی

آقای جوادی فردکتر بامنشيندکتر الداغیاستاد

14-1012-108-8ساعت

سه شنبه

1400/05/12

دروس عمومی

(2اندیشه اسالمی )

دروس عمومی

(2اندیشه اسالمی )

دروس عمومی

(2اندیشه اسالمی )

دروس عمومی

(2اندیشه اسالمی )

حاج آقا مهدوی نژادحاج آقا مهدوی نژادحاج آقا مهدوی نژادحاج آقا مهدوی نژاداستاد

12-1210-1210-1210-10ساعت

چهارشنبه

1400/05/13
تغذیه در جراحی

دروس عمومی 

 خواهران و 2تربيت بدنی)

(برادران

خانم حسينی و آقای شاهیدکتر الهه قدساستاد

12-1010-8ساعت

پنجشنبه

1400/05/14

استاد

ساعت


