
مراقبینساعت آزمونتاریخ آزمونروز آزمونمحل آزموننام استادعنوان درس

دانشکده داروسازی98/09/039:00یکشنبهسالن پایینداروسازیفرآورده بیولوژیک

میالن، تیموری، عبداهلل زاده، شیری، فتح الهی98/09/48:30دوشنبهسالن پاییندکتر عبداهلل زادهفیزیولوژی غدد

دانشکده دندانپزشکی98/09/058:30سه شنبهسالن پایینبهداشت  

میالن، تیموری، درفش پور، ملکی98/09/0510:00سه شنبهسالن پاییندکتر نادری(حذفی)فیزیولوژی غدد 

میالن، ملکی، نوری زاد، فتح الهی98/09/0912:30شنبهسالن پاییندکتر شریفیاصول پایه فارما

میالن، سلیمانی، فتح الهی، پورحیدر98/09/1013:00یکشنبهسالن پاییندکتر پورجبلیپاتولوژی 

میالن، تیموری، لطف عطا، نوری زاد، داور98/09/118:30دوشنبهسالن پاییندکتر شریفی(حذفی)باکتری 

دانشکده دندانپزشکی98/09/1113:30دوشنبهسالن پایین1بیوشیمی 

شهرآشوب، میالن، سلیمانی، مقراضی، صمدی98/09/1214:00سه شنبهسالن پاییندکتر پیروی(حذفی)مقدمات علوم تشریح

شهرآشوب، پورحیدر، لطف عطا98/09/1313:00چهارشنبهسالن پاییندکتر پورجبلیپاتولوژی آماس

سلیمانی، میالن، پورحیدر، 98/09/1612:30شنبهسالن پاییندکتر پورجبلیپاتولوژی کلیه و مجاری ادراری

سلیمانی، شهرآشوب98/09/1913:00سه شنبهسالن پاییندکتر ثریا1میان ترم فارماکولوژی 

دانشکده پرستاری98/09/199:00سه شنبهسالن پاییندکتر قلیزادهبیوشیمی

تیموری، ملکی، میالن98/09/2010:15چهارشنبهسالن پاییندکتر محمدزاده(میان ترم)ایمونولوژی 

ملکی، پورحیدر، فتح الهی، میالن98/09/2309:30شنبهسالن پاییندکتر ناجیپاتولوژی دستگاه تناسلی

دندان98/09/248:30

سلیمانی، آذری، میالن، داور، 98/09/2413:00یکشنبهسالن پاییندکتر ثریا2میان ترم فارما 

تیموری، ملکی، صمدی، آیرملو، میالن، 98/09/259:00دوشنبهسالن پاییندکتر قادری(حذفی)فیزیولوژی اعصاب 

تیموری، شیری، میالن، مقراضی98/09/3013:00شنبهسالن پاییندکتر کریمی پورعضالنی/آناتومی اسکلتی

سلیمانی، میالن، فتح الهی، لطف عطا98/09/3014:00شنبهسالن پاییندکتر دوراندیش2سمیولوژی 

ملکی، میالن، درفش پور، نوری زاد98/10/018:30یکشنبهسالن پاییندکتر ثریافارماکولوژی بیماریهای ضدمیکروبی

ملکی، سلیمانی، روانیار، لطف عطا98/10/0210:30دوشنبهسالن پاییندکتر قره باغیمقدمات بیماریهای عفونی

شهرآشوب، میالن، پورحیدر، صمدی98/10/0213:30دوشنبهسالن پاییندکتر محمودزادهپاتولوژی نئوپالزی و محیطی

شهرآشوب، میالن، آیرملو، داور، شیری، نوری زاد98/10/0412:00چهارشنبهسالن پاییندکتر رسمی(حذفی)بیوشیمی سلولی 

صادقی98/10/0412:00چهارشنبهسالن پاییندکتر رسمی(عملی)بیوشیمی سلولی

میالن، سلیمانی، قزلباش98/10/0413:30چهارشنبهسالن پاییندکتر رضایی1سمیولوژی 

شهرآشوب، زارع98/10/0710:00شنبهسالن پاییندکتر علیزاده(میان ترم)اصول کلی تغذیه 

تیموری، صادقی، میالن، زارع98/10/0808:30یکشنبهسالن پاییندکتر انصاریبیوشیمی دیسیپلین

دانشکده پیراپزشکی98/10/1108:30چهارشنبهسالن پایینبافت شناسی

1398زمان آزمونهای برنامه ریزی شده در جریان آذرماه و دی ماه سال 



تیموری، درفش پور، نوری زاد، میالن 98/10/1110:30چهارشنبهسالن پاییندکتر قادریفیزیولوژی خون

ملکی، میالن، سلیمانی، نوری زاد98/10/1111:30چهارشنبهسالن پاییندکتر ثریافارما ضدمیکروبی

شهرآشوب، میالن، طسوجلو، صادقی98/10/1114:30چهارشنبهسالن پاییندکتر شریفی(حذفی)باکتری 

دندان98/10/1408:30شنبهبیوشیمی 

تیموری، ملکی، زارع، سلیمانی98/10/1410:30شنبهسالن پاییندکتر نوروززادبیوشیمی هورمون

شهرآشوب، پورحیدر، لطف عطا98/10/1412:30شنبهسالن پاییندکتر ناجیپاتولوژی اختالالت ژنتیک

تیموری، زارع، فتح الهی98/10/158:30یکشنبهسالن پاییندکتر انصاریبیوشیمی دیسیپلین

شهرآشوب، صمدی، نوری زاد، میالن، مقراضی98/10/1510:30یکشنبهسالن پاییندکتر قادریفیزیولوژی سلول

صادقی، 98/10/1512:30یکشنبهسالن پاییندکتر رسمی(عملی)بیوشیمی سلولی 

دندان پزشکی98/10/1808:30چهارشنبهسالن باالدکتر فیروزی1اندیشه 

ملکی، پورحیدر، عبداهلل زاده98/10/188:30چهارشنبهسالن پاییندکتر پورجبلیپاتولوژی نسج نرم

تیموری، میالن، لطف عطا98/10/1810:30چهارشنبهسالن پاییندکتر فریدونی1زبان تخصصی 

شهرآشوب، میالن، قزلباش، شیری98/10/1812:30چهارشنبهسالن پاییندکتر فیروزی1اندیشه 

نعیمی، میالن، سلیمانی، فتح الهی98/10/1814:00چهارشنبهسالن پاییندکتر مهدخواهتئوری مغز و اعصاب

شهرآشوب، تیموری، شیری، صادقی، روانیار،ملکی،لطف عطا98/10/2110:30شنبهسالن پاییندکتر شیخیروان شناسی سالمت

تیموری، وحیدی، میالن، مقراضی، پورحیدر98/10/2112:30شنبهسالن پاییندکتر کریمی پورآناتومی اعصاب 

سلیمانی، میالن، عبداهلل زاده، آیرملو98/10/2113:00شنبهسالن باالدکتر ولیزادهبیماریهای غدد

شهرآشوب، صادقی، طسوجلو98/10/2114:00شنبهسالن پاییندکتر متذکرویروس شناسی

تیموری، میالن، وحیدی، ملکی، قزلباش98/10/2310:30دوشنبهسالن باالدکتر کریمی پورآناتومی غدد

تیموری، صادقی، میالن، فتح الهی، نوری زاد98/10/2310:30دوشنبهسالن پاییندکتر قهرمان1اندیشه 

شهرآشوب، میالن، شیری98/10/2310:30دوشنبهسالن دنداندکتر قلیزادهانقالب اسالمی

شهرآشوب، میالن، نوری زاد، قزلباش، طسوجلو، آیرملو98/10/2312:30دوشنبهسالن پاییندکتر یوسفیاخالق

سلیمانی، میالن، شهرآشوب98/10/2413:30سه شنبهسالن پاییندکتر ثریا1فارماکولوژی 

شهرآشوب،روانیار،داور،قزلباش،فتح الهی،صادقی،زارع98/10/258:30چهارشنبهسالن پاییندکتر حسینیاصول خدمات سالمت

ملکی، میالن، شیری، لطف عطا98/10/2510:30چهارشنبهسالن پاییندکتر محمودلومقدمات جراحی

سلیمانی98/10/2510:30چهارشنبهسالن پاییندکتردانش خانواده

تیموری، قزلباش، مقراضی، میالن، داور98/10/2512:30چهارشنبهسالن پاییندکتر انتظارمهدیاصول اپیدمیولوژی

شهرآشوب،آیرملو،شیری،آذری،مقراضی98/10/288:30شنبهسالن پاییندکتر فریدونیزبان عمومی

تیموری، وحیدی، زارع98/10/288:30شنبهسالن باالدکتر کریمی پورعضالنی/آناتومی اسکلتی

تیموری، وحیدی، میالن، قزلباش، نوری زاد98/10/2810:30شنبهسالن پاییندکتر کریمی پورآناتومی سر و گردن

شهرآشوب، خشاوه، میالن، صادقی98/10/2812:30شنبهسالن پاییندکتر محمدزادهانگل شناسی



ملکی، روانیار، داور، طسوجلو98/10/2812:30شنبهسالن باالدکتر حاتم زادهادبیات

ملکی، میالن98/10/2812:30شنبهسالن دنداندکتر باطنیاپیدمیولوژی بیماریهای واگیر

سلیمانی، میالن، ملکی، نوری زاد، آذری، طسوجلو98/10/298:30یکشنبهسالن پاییندکتر شاطریبیماریهای گوارش

تیموری، شهرآشوب، داور، شیری، طسوجلو،عبداهلل زاده98/10/3010:30دوشنبهسالن پاییندکتر محمدزادهایمنی شناسی

ملکی، پورحیدر، نوری زاد، میالن98/10/3012:30دوشنبهسالن پاییندکتر پورجبلیپاتولوژی بالینی

 پزشکی دانشکده ریزی برنامه واحد


