
ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

98بهمن 1399/07/2312:30چهارشنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح غدد

97بهمن 1399/07/2412:30پنجشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی اختالالت ایمنی بدن

فیزیوپاتولوژی 1399/07/3012:30چهارشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی کبد

98مهر 1399/08/0512:30دوشنبه فرادیدپاتولوژیکلیات پاتولوژی

فیزیوپاتولوژی 1399/08/0512:30دوشنبه فرادیدپاتولوژیپاتولوژی گوارش 

97بهمن 1399/08/1212:30دوشنبه فرادیدپاتولوژیپاتولوژی اختالالت ژنتیک 

کارآموزی1399/08/1214:00دوشنبه فرادیدعفونیتئوری عفونی

فیزیوپاتولوژی 1399/08/1412:30چهارشنبهفرادیدداخلیمقدمات بیماریهای گوارش

فیزیوپاتولوژی 1399/08/2111:00چهارشنبهفرادیدفارماکولوژیاصول پایه فارماکولوژی

کارآموزی1399/08/2114:00چهارشنبهفرادیدخانم زارعمدارک پزشکی

98مهر 1399/08/2410:30شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی قلب

1399/08/2812:00چهارشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی خون عملی

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده در جریان مهر و آبان ماه سال 



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

فیزیوپاتولوژی99/09/0212:30یکشنبهفرادیدجراحیجراحی

97بهمن 99/09/0312:30دوشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی بیماریهای محیطی

فیزیوپاتولوژی 99/09/0512:30چهارشنبهفرادیدداخلیمقدمات بیماریهای خون

فیزیوپاتولوژی99/09/0812:30شنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی اعصاب

فیزیوپاتولوژی99/09/1012:30دوشنبهفرادیدفارماکولوژیفارما اعصاب و روان

فیزیوپاتولوژی99/09/1212:30چهارشنبهفرادیدنورولوژیمقدمات بیماریهای اعصاب

فیزیوپاتولوژی99/09/1912:30چهارشنبهفرادیدقلبمقدمات بیماریهای قلب

فیزیوپاتولوژی99/09/2012:30پنجشنبهفرادیدداخلیاستدالل بالینی

98بهمن 99/09/2212:30شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی تنفس

فیزیوپاتولوژی99/09/2213:00شنبهفرادیددکتر حسینیپاتولوژی قلب

اتباع خارجی99/09/2213:00شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح غدد
فیزیوپاتولوژی99/09/2213:30شنبهفرادیدداخلیبیماریهای کلیه

فیزیوپاتولوژی99/09/2312:30یکشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی کلیه

فیزیوپاتولوژی99/09/2412:30دوشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی دستگاه تناسلی

98مهر 99/09/2413:00دوشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی آماس

فیزیوپاتولوژی و کارآموزی99/09/2512:30سه شنبهفرادیدITسیستم های اطالع رسانی

98بهمن 99/09/2612:30چهارشنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح تنفس

فیزیوپاتولوژی99/09/2613:00چهارشنبهفرادیداطفالمقدمات اطفال

97بهمن 99/09/2912:30شنبهفرادیددکتر میالنیفیزیولوژی کلیه

اتباع خارجی99/09/2913:00شنبهفرادیددکتر پورجبلیکلیات پاتولوژی
فیزیوپاتولوژی99/09/3012:30یکشنبهفرادیدفارماکولوژیفارماگوارش روماتوخون

کارآموزی99/09/3013:00یکشنبهفرادیدبهداشتکارآموزی بهداشت

کارورزی99/09/3013:00یکشنبهفرادیدبهداشتکارورزی بهداشت

علوم پایه99/09/3013:00یکشنبهفرادیدآناتومیعضالنی/اسکلتی

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان آذر  سال 





 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد





ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

98بهمن 99/10/019:30دوشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی گوارش

فیزیوپاتولوژی99/10/0112:30دوشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی استخوان و نسج نرم

اتباع خارجی99/10/0113:00دوشنبهفرادیددکتر نوروززادهبیوشیمی هورمون
97بهمن 99/10/0212:30سه شنبهفرادیددکتر محمودزادهپاتولوژی نئوپالزی

98مهر 99/10/0610:30شنبهفرادیددکتر شیرپورفیزیولوژی گردش خون

98بهمن 99/10/0610:30شنبهفرادیدآناتومیتناسلی/علوم تشریح ادراری

اتباع خارجی99/10/0613:00شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی غدد
فیزیوپاتولوژی99/10/0712:30یکشنبهفرادیدداخلیبیماریهای غدد

فیزیوپاتولوژی99/10/0912:30سه شنبهفرادیدفارماکولوژیفارما اندوکرین

کارآموزی99/10/0914:00سه شنبهفرادیددکتر مهدخواهتئوری  مغز و اعصاب

97 و بهمن 98مهر 99/10/1012:00چهارشنبهفرادیددکتر نوروززادهبیوشیمی هورمون

فیزیوپاتولوژی99/10/1110:30پنجشنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی خون و غدد

98مهر 99/10/139:00شنبهفرادیددکتر متذکرویروس شناسی

97بهمن 99/10/1311:00شنبهفرادیددکتر دیباقارچ شناسی

اتباع خارجی99/10/1313:00شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح سر و گردن
کارآموزی شیوه نوین و شیوه قدیم99/10/1314:00شنبهفرادیدعفونیتئوری عفونی

فیزیوپاتولوژی99/10/1412:00یکشنبهفرادیدبهداشتآمار

98بهمن 99/10/159:30دوشنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی دیسیپلین

98مهر 99/10/1510:30دوشنبهفرادیددکتر وهابیژنتیک

کارآموزی و فیزیوپاتولوژی99/10/1514:00دوشنبهفرادیددکتر باطنیروش تحقیق

97بهمن 99/10/169:00سه شنبهفرادیددکتر پریزاد2زبان تخصصی 

اتباع خارجی99/10/1613:00سه شنبهفرادیددکتر غربالیفیزیک پزشکی 
کارآموزی99/10/1613:00سه شنبهفرادیدبهداشت4بهداشت 

کارآموزی99/10/1614:00سه شنبهفرادیدبهداشت5بهداشت 

98بهمن 99/10/1710:30چهارشنبهفرادیدعلوم تربیتی1زبان تخصصی 

98مهر 99/10/1712:30چهارشنبهفرادیددکتر غربالیفیزیک پزشکی

فیزیوپاتولوژی99/10/1712:30چهارشنبهفرادیدعفونیتئوری عفونی

کارآموزی و فیزیوپاتولوژی99/10/1714:00چهارشنبهفرادیددکتر حسینیاپیدمیولوژی واگیر

اتباع خارجی99/10/1813:00پنجشنبهفرادیددکتر انتظارمهدیاصول اپیدمیولوژی
97بهمن 99/10/2010:00شنبهفرادیدانگل شناسیانگل شناسی

98مهر 99/10/2010:30شنبهفرادیدمیکروبیولوژیباکتری شناسی

98بهمن 99/10/2012:30شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح گوارش

فیزیوپاتولوژی99/10/2012:30شنبهفرادیددکتر محمودزادهپاتو ریه

اتباع خارجی99/10/2013:00شنبهفرادیددکتر محمدزادهایمنی شناسی
کارآموزی99/10/2014:00شنبهفرادیدمسمومیتمسمومیت و پزشکی قانونی

کارآموزی و فیزیوپاتولوژی99/10/2014:00شنبهفرادیددکتر بابازادهاپیدمیولوژی غیرواگیر

98بهمن 99/10/2210:30دوشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی غدد

98مهر 99/10/2210:45دوشنبهفرادیدآناتومیآناتومی حواس ویژه

فیزیوپاتولوژی99/10/2211:00دوشنبهفرادیدفارماکولوژیفارما ضد میکروبی

اتباع خارجی99/10/2213:00دوشنبهفرادیدروانپزشکیروان شناسی سالمت
کارآموزی99/10/2214:00دوشنبهفرادیددکتر کرمیتئوری بیهوشی

کارآموزی99/10/2214:30دوشنبهفرادیددکتر روانیاراصول جمعیت شناسی

97بهمن 99/10/2311:00سه شنبهفرادیددکتر علیزادهاصول کلی تغذیه

فیزیوپاتولوژی99/10/2312:30سه شنبهفرادیددکتر ثریافارما قلب و ریه

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان دیماه سال 



98مهر 99/10/249:30چهارشنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح قلب

ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

98بهمن 99/10/2410:30چهارشنبهفرادیدایمونولوژیایمنی شناسی

اتباع خارجی99/10/2413:00چهارشنبهفرادیددکتر فریدونیزبان عمومی
کارآموزی شیوه نوین و شیوه قدیم99/10/2414:00چهارشنبهفرادیددکتر قاسم زادهتاریخ و اخالق پزشکی

97 و بهمن 98مهر 99/10/2510:30پنجشنبهفرادیددکتر حاتم زادهادبیات

فیزیوپاتولوژی99/10/2510:30پنجشنبهفرادیدداخلی1شرح حال و کارآموزی 

فیزیوپاتولوژی99/10/2511:30پنجشنبهفرادیدداخلی2شرح حال و کارآموزی 

98بهمن 99/10/279:30شنبهفرادیددکتر انتظارمهدیاصول اپیدمیولوژی

98بهمن 99/10/3010:00سه شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح سر و گردن

فیزیوپاتولوژی99/10/3012:00سه شنبهفرادیدداخلیروماتولوژی

فیزیوپاتولوژی99/10/3012:30سه شنبهفرادیدداخلیبیماریهای ریه

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان دیماه سال 





 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

97بهمن 1399/10/0212:30سه شنبه فرادیدپاتولوژیپاتولوژی نئوپالزی

فیزیوپاتولوژی1399/10/0612:30شنبه فرادیدپاتولوژی..پاتولوژی پوست، استخوان و 

98مهر 1399/10/0710:45یکشنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح حواس ویژه

98بهمن 1399/10/0909:30سه شنبه فرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی گوارش

فیزیوپاتولوژی1399/10/0912:30سه شنبه فرادیدفیزیولوژیفارما اندوکرین

97 و بهمن 98مهر 1399/10/1012:00چهارشنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی هورمون

فیزیوپاتولوژی1399/10/1310:00شنبهفرادیدپاتولوژیپاتولوژی خون و غدد

98بهمن 1399/10/1310:30شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح ادراری تناسلی

97بهمن 1399/10/1311:00شنبهفرادیدانگل شناسیقارچ شناسی

کارآموزی1399/10/1314:00شنبهفرادیدجراحی اعصابتئوری مغز و اعصاب

98مهر 1399/10/1609:00سه شنبه فرادیدمیکروبیولوژیویروس شناسی

97بهمن 1399/10/1609:30سه شنبه فرادیدعلوم تربیتی2زبان تخصصی 

98بهمن 1399/10/2009:30شنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی دیسیپلین

97بهمن 1399/10/2010:00شنبهفرادیدانگل شناسیانگل شناسی

98مهر 1399/10/2010:30شنبهفرادیدمیکروبیولوژیباکتری

فیزیوپاتولوژی1399/10/2012:30شفرادیدداخلیبیماریهای غدد

مقطع بالینی1399/10/2014:00شنبهفرادیدبهداشتاصول اپیدمیولوژی غیر واگیر

کارآموزی1399/10/2014:00شنبهفرادیدمسمومیتمسمومیت و پزشکی قانونی

98بهمن 1399/10/2210:30دوشنبه فرادیدعلوم تربیتی1زبان تخصصی 

کارآموزی1399/10/2214:00دوشنبه فرادیدبیهوشیتئوری بیهوشی

97بهمن 1399/10/2311:00سه شنبه فرادیدتغذیهاصول کلی تغذیه 

فیزیوپاتولوژی1399/10/2312:30سه شنبه فرادیدفارماکولوژیفارما قلب و ریه

کارآموزی1399/10/2314:30سه شنبه فرادیدبهداشتاصول جمعیت شناسی

علوم پایه1399/10/2408:30چهارشنبهفرادیدآناتومیعضالنی/علوم تشریح اسکلتی

98بهمن 1399/10/2410:30چهارشنبهفرادیدبهداشتاصول اپیدمیولوژی

98مهر 1399/10/2510:30پنجشنبهفرادیدژنتیکژنتیک

فیزیوپاتولوژی1399/10/2511:00پنجشنبهفرادیدداخلی1شرح حال 

فیزیوپاتولوژی1399/10/2511:00پنجشنبهفرادیدداخلی2شرح حال 

98بهمن 1399/10/2709:30شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی غدد

مقطع بالینی1399/10/2714:00شنبهفرادیدبهداشتاصول اپیدمیولوژی واگیر

کارآموزی1399/10/2714:00شنبهفرادیدبهداشت5بهداشت 

98مهر 1399/10/2909:30دوشنبه فرادیدآناتومیعلوم تشریح قلب

98بهمن 1399/10/3009:30سه شنبه فرادیدآناتومیعلوم تشریح گوارش

فیزیوپاتولوژی1399/10/3012:00سه شنبه فرادیدداخلیمقدمات  روماتولوژی

کارآموزی1399/10/3014:00سه شنبه فرادیدبهداشت4بهداشت 

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان دیماه سال 



 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

مقطع بالینی1399/11/0114:00چهارشنبهفرادیدبهداشتروش تحقیق

کلیه مقاطع 1399/11/0210:30پنجشنبهفرادیدعلوم تربیتیادبیات 

فیزیوپاتولوزی1399/11/0411:00شنبهفرادیدفارماکولوژیفارما ضد میکروبی

(شیوه قدیم و نوین)کارآموزی 1399/11/0414:00شنبهفرادیداخالق پزشکیتاریخ و اخالق پزشکی

98بهمن 1399/11/0510:00یکشنبه فرادیدآناتومیعلوم تشریح سر و گردن

فیزیوپاتولوزی1399/11/0512:30یکشنبه فرادیدپاتولوژیپاتولوژی ریه

98مهر 1399/11/0610:30دوشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی گردش خون

کلیه مقاطع1399/11/078:30سه شنبهفرادیدمعارفانقالب اسالمی

98بهمن 1399/11/0809:30چهارشنبهفرادیدژنتیکایمنی شناسی

98مهر 1399/11/0812:30چهارشنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیک پزشکی

فیزیوپاتولوزی1399/11/0912:30پنجشنبهفرادیدعفونیتئوری عفونی

کارآموزی1399/11/0914:00پنجشنبهفرادیدعفونیتئوری عفونی

کلیه مقاطع1399/11/1108:30شنبهفرادیدمعارفاخالق 

کلیه مقاطع1399/11/1113:00شنبهفرادیدمعارف2اندیشه 

98بهمن 1399/11/1310:30دوشنبهفرادیدمعارفتاریخ اسالم 

کلیه مقاطع1399/11/1508:30چهارشنبهفرادیدمعارف1اندیشه 

کلیه مقاطع1399/11/1513:00چهارشنبهفرادیدمعارفقرآن

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان بهمن ماه سال 



 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

99مهر 1399/12/0208:30شنبهفرادیدآناتومیمقدمات علوم تشریح

99مهر 1399/12/0409:30دوشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی سلول

99مهر 1399/12/0611:00چهارشنبهفرادیدروانپزشکیروان شناسی سالمت

99مهر 1399/12/1011:00یکشنبه فرادیدبیوشیمیمولکولی/بیوشیمی سلولی

99مهر 1399/12/1210:00سه شنبه فرادیدبهداشتاصول خدمات سالمت

99مهر 1399/12/1410:30پنجشنبهفرادیدعلوم تربیتیزبان عمومی

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان اسفند ماه سال 



 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

اتباع خارجی99/10/1313:00شنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی هورمون

اتباع خارجی99/10/2013:00شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح سر و گردن

اتباع خارجی99/10/2213:00دوشنبهفرادیدروانپزشکیروان شناسی سالمت

اتباع خارجی99/10/2713:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیک پزشکی

اتباع خارجی99/10/2913:00دوشنبهفرادیدژنتیکایمنی شناسی

اتباع خارجی99/11/0113:00چهارشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی غدد

اتباع خارجی99/11/0413:00شنبهفرادیدپاتولوژیکلیات پاتولوژی

اتباع خارجی99/11/0613:00دوشنبهفرادیدعلوم تربیتیزبان عمومی

اتباع خارجی99/11/0813:00چهارشنبهفرادیدبهداشتاصول اپیدمیولوژی

اتباع خارجی99/11/1814:00شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی قلب

اتباع خارجی99/11/2514:00شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی سلول

اتباع خارجی1399/12/0214:00شنبهفرادیدآناتومیمقدمات علوم تشریح

اتباع خارجی1399/12/0614:00چهارشنبهفرادیدبیوشیمیمولکولی/بیوشیمی سلولی

اتباع خارجی1399/12/0914:00شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی گردش خون

اتباع خارجی1399/12/1314:00چهارشنبهفرادیدعلوم تربیتیزبان انگلیسی

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان اتباع خارجی نیمسال اول سال 



 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد





 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

98مهر 99/10/2009:00شنبهفرادیدتغذیه1رژیم درمانی 

98مهر 99/10/2011:45شنبهفرادیداپبدمیولوژیتحلیل داده های سالمت

اتباع خارجی99/10/2013:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیک پزشکی هسته ای

98مهر 99/10/2109:30یکشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی تنفس

98مهر 99/10/2110:00یکشنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیک پزشکی هسته ای

98مهر 99/10/2110:15یکشنبهفرادیدآناتومیمدلهای تشریحی

98مهر 99/10/2110:30یکشنبهفرادیدمیکروبیولوژیباکتری شناسی سیستماتیک

98مهر 99/10/2111:45یکشنبهفرادیدانگل شناسیاصول اپیدمیولوژی

98مهر 99/10/2410:00چهارشنبهفرادیدفیزیک پزشکیMRIروش تصویربرداری با 

اتباع خارجی99/10/2413:00چهارشنبهفرادیدفیزیک پزشکیسیستم های تصویربرداری

اتباع خارجی99/10/2413:30چهارشنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی پیشرفته بافتها

98مهر 99/10/2709:00شنبهفرادیدتغذیه2رژیم درمانی 

98مهر 99/12/2709:30شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی گوارش

98مهر 99/10/2711:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیپردازش تصاویر دیجیتال

اتباع خارجی99/10/2713:00شنبه فرادیدفیزیک پزشکیکنترل کیفی سیستم رادیولوژی

اتباع خارجی99/10/2713:30شنبهفرادیدبیوشیمیمکانیسم مولکولی بیماریها

98مهر 99/10/3010:15سه شنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح سر و گردن

98مهر 99/10/3011:00سه شنبهفرادیدفیزیک پزشکیحفاظت پرتوهای یونیزان

اتباع خارجی99/10/3013:00سه شنبهفرادیدفیزیک پزشکیمبانی رادیوبیولوژی

98مهر 99/11/0109:30چهارشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی کلیه

اتباع خارجی99/11/0113:30چهارشنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی بالینی

98مهر 99/11/0409:00شنبهفرادیدتغذیهبرنامه ریزی غذا و تغذیه

98مهر 99/11/0411:00شنبه فرادیدفیزیک پزشکیامواج فراصوت و کاربرد آن 

اتباع خارجی99/11/0413:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیMRIروش تصویربرداری با 

99/11/0710:30سه شنبهفرادیدمیکروبیولوژیویروس شناسی

98مهر 99/11/0809:00چهارشنبهفرادیدتغذیهتغذیه بالینی

98مهر 99/11/0809:30چهارشنبهفرادیدفیزیولوژیبیولوژی مولکولی

98مهر 99/11/0810:15چهارشنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح اعصاب

98مهر 99/11/0811:45چهارشنبهفرادیدانگل شناسیحیوانات آزمایشگاهی

اتباع خارجی99/11/0813:00چهارشنبهفرادیدفیزیک پزشکیامواج فراصوت و کاربرد آن 

اتباع خارجی99/11/0813:30چهارشنبهفرادیدبیوشیمیآمار کاربردی

99مهر 99/11/2809:00سه شنبهفرادیدتغذیهتنظیم برنامه غذایی

99مهر 99/11/2809:30سه شنبهفرادیدفیزیولوژیکار با حیوانات آزمایشگاهی

99مهر 99/11/299:45چهارشنبهفرادیدبیوشیمیسیستم های اطالع رسانی

مهر99/11/3010:15پنجشنبهفرادیدتغذیهسیستم های اطالع رسانی

99مهر 99/11/3010:15پنجشنبهفرادیدآناتومیسیستم های اطالع رسانی

99مهر 99/11/3010:15پنجشنبهفرادیدانگل شناسیسیستم های اطالع رسانی

99مهر99/11/3010:30پنجشنبهفرادیدمیکروبیولوژیسیستم های لطالع رسانی

99مهر 99/11/3011:45پنجشنبهفرادیداپبدمیولوژیتکنولوژی اطالع رسانی

99مهر 99/12/0209:00شنبهفرادیدتغذیهتغذیه پیشرفته

99مهر 99/12/0209:30شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی عمومی

99مهر 99/12/0210:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیزبان انگلیسی

99مهر 99/12/0210:15شنبهفرادیدآناتومیآناتومی عمومی

99مهر99/12/0210:30شنبهفرادیدمیکروبیولوژینرم افزارهای آمار حیاتی

98مهر 99/12/0211:45شنبهفرادیداپبدمیولوژیاصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی تحصیالت تکمیلی در جریان دی، بهمن و اسفند ماه سال 



99مهر 99/12/0212:00شنبهفرادیدانگل شناسی1ایمنی شناسی 

ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

اتباع خارجی99/12/0213:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیآناتومی

99مهر 99/12/039:45یکشنبهفرادیدبیوشیمیایمونولوژی عمومی

99مهر 99/12/0410:00دوشنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیک پرتوشناسی 

99مهر 99/12/0410:30دوشنبهفرادیدمیکروبیولوژیروش تحقیق

99مهر 99/12/0412:00دوشنبهفرادیدانگل شناسیتک یاخته شناسی

99مهر 99/12/0509:00سه شنبهفرادیدتغذیهزبان تخصصی تغذیه

99مهر 99/12/0509:30سه شنبهفرادیدفیزیولوژیآناتومی تنه

99مهر 99/12/0511:45سه شنبهفرادیداپبدمیولوژیمفاهیم و روشهای آمار

99مهر 99/12/069:45چهارشنبهفرادیدبیوشیمیآمار کاربردی

99مهر 99/12/0610:00چهارشنبهفرادیدفیزیک پزشکیمبانی رادیوبیولوژی

99مهر 99/12/0610:15چهارشنبهفرادیدآناتومیعلوم تشریح تنه

99مهر 99/12/0610:45چهارشنبهفرادیدمیکروبیولوژیمولکولی/بیولوژی سلولی

99مهر 99/12/0612:00چهارشنبه فرادیدانگل شناسیمولکولی/بیولوژی سلولی

99مهر 99/12/0909:00شنبهفرادیدتغذیهروش تحقیق

99مهر 99/12/0909:30شنبهفرادیدفیزیولوژیبیوشیمی

99مهر 99/12/0910:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیولوژی

99مهر 99/12/0910:15شنبهفرادیدآناتومیبافت شناسی عمومی

99مهر 99/12/0910:30شنبهفرادیدمیکروبیولوژیبیوشیمی میکروارگانیسم

99مهر 99/12/0911:45شنبهفرادیداپبدمیولوژیاصول اپیدمیولوژی غیرواگیر

اتباع خارجی99/12/0913:00شنبهفرادیدفیزیک پزشکیفیزیولوژی

99مهر 99/12/1010:00یکشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی غدد

99مهر 99/12/1012:00یکشنبهفرادیدانگل شناسیکرم شناسی

99مهر 99/12/1109:00دوشنبهفرادیدتغذیه1تغذیه اساسی 

99مهر 99/12/119:45دوشنبهفرادیدبیوشیمیفیزیولوژی عمومی

99مهر 99/12/1110:00دوشنبهفرادیدفیزیک پزشکیآناتومی

99مهر 99/12/1110:15دوشنبهفرادیدآناتومیبیولوژی سلولی

99مهر 99/12/1110:30دوشنبهفرادیدمیکروبیولوژیایمنی و کنترل کیفی در آزمایشگاه

99مهر 99/12/1209:30سه شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی سلول

99مهر 99/12/1310:00چهارشنبه فرادیدفیزیک پزشکیروش تحقیق

99مهر 99/12/1310:30چهارشنبهفرادیدمیکروبیولوژیحیوانات آزمایشگاهی

99مهر 99/12/1311:45چهارشنبهفرادیداپبدمیولوژیاصول اپیدمیولوژی  واگیر

99مهر 99/12/1312:00چهارشنبهفرادیدانگل شناسیقارچ شناسی

99مهر 99/12/1409:00پنجشنبهفرادیدتغذیهمباحث جاری تغذیه

99مهر 99/12/1409:30پنجشنبهفرادیدفیزیولوژینوروآناتومی

99مهر 99/12/149:45پنجشنبهفرادیدبیوشیمیبیوشیمی عمومی

99مهر 99/12/1410:00پنجشنبهفرادیدفیزیک پزشکیسیستم های اطالع رسانی

99مهر 99/12/1410:15پنجشنبهفرادیدآناتومیجنین شناسی عمومی

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی تحصیالت تکمیلی در جریان دی، بهمن و اسفند ماه سال 



 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد







 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد



ورودیساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزمونگروهعنوان درس

99مهر 1399/12/0208:30شنبهفرادیدآناتومیمقدمات علوم تشریح

اتباع خارجی1399/12/0214:00شنبهفرادیدآناتومیمقدمات علوم تشریح

99مهر 1399/12/0409:30دوشنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی سلول

99مهر 1399/12/0611:00چهارشنبهفرادیدروانپزشکیروان شناسی سالمت

اتباع خارجی1399/12/0614:00چهارشنبهفرادیدبیوشیمیمولکولی/بیوشیمی سلولی

اتباع خارجی1399/12/0914:00شنبهفرادیدفیزیولوژیفیزیولوژی گردش خون

99مهر 1399/12/1011:00یکشنبه فرادیدبیوشیمیمولکولی/بیوشیمی سلولی

99مهر 1399/12/1210:00سه شنبه فرادیدبهداشتاصول خدمات سالمت

اتباع خارجی1399/12/1314:00چهارشنبهفرادیدعلوم تربیتیزبان انگلیسی

99مهر 1399/12/1410:30پنجشنبهفرادیدعلوم تربیتیزبان عمومی

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد

(آزمونهای مجازی) 1399زمان آزمونهای برنامه ریزی شده دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی در جریان اسفند ماه سال 



 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد
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