زمان آزمونهای برنامه ریزی شده در جریان مردادماه و شهریور ماه سال  1399مقطع کارشناسی ارشد

عنوان درس

رشته

روز آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

کار با حیوانات آزمایشگاهی

آناتومی

چهارشنبه

1399/05/01

9:30

سیستم های اطالع رسانی

فیزیولوژی

چهارشنبه

1399/05/01

10:00

روش تحقیق

انگل شناسی

چهارشنبه

1399/05/01

10:30

شنبه

1399/05/04

9:00

اپیدمیولوژی تغذیه

علوم تغذیه

شنبه

1399/05/04

9:30

قارچ شناسی

میکروبیولوژی

شنبه

1399/05/04

11:00

روشهای اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

شنبه

1399/05/04

11:30

آمار و روش تحقیق

آناتومی

یکشنبه

1399/05/05

9:30

فیزیولوژی کلیه

فیزیولوژی

دوشنبه

1399/05/06

10:00

ایمنی شناسی 2

انگل شناسی

دوشنبه

1399/05/06

10:30

سیستم های تصویربرداری

فیزیک پزشکی

چهارشنبه

1399/05/08

9:00

فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

علوم تغذیه

چهارشنبه

1399/05/08

9:30

فیزیولوژی غدد

فیزیولوژی

چهارشنبه

1399/05/08

10:00

ایمنی شناسی

میکروبیولوژی

چهارشنبه

1399/05/08

11:00

اپیدمیولوژی اجتماعی

اپیدمیولوژی

چهارشنبه

1399/05/08

11:30

پاتوفیزیولوژی تغذیه

علوم تغذیه

شنبه

1399/05/11

9:30

تکنیکهای میکرو و ماکروآناتومی

آناتومی

شنبه

1399/05/11

9:30

فارماکولوژی

فیزیولوژی

شنبه

1399/05/11

10:00

حشره شناسی

انگل شناسی

شنبه

1399/05/11

10:30

ارزیابی سالمت جامعه

اپیدمیولوژی

شنبه

1399/05/11

11:30

فیزیک رادیوتراپی

فیزیک پزشکی

سه شنبه

1399/05/14

9:00

باکتری شناسی سیستماتیک

میکروبیولوژی

سه شنبه

1399/05/14

11:00

آناتومی تنه

آناتومی

چهارشنبه

1399/05/15

9:30

آمار حیاتی

فیزیولوژی

چهارشنبه

1399/05/15

10:00

روشهای آماری

اپیدمیولوژی

چهارشنبه

1399/05/15

11:30

اصول آشکارسازی و دوزیمتری

فیزیک پزشکی

یکشنبه

1399/05/19

9:00

تغذیه اساسی 2

علوم تغذیه

یکشنبه

1399/05/19

9:30

تک یاخته شناسی 2

انگل شناسی

یکشنبه

1399/05/19

10:30

ژنتیک میکروارگانیسم ها

میکروبیولوژی

یکشنبه

1399/05/19

11:00

کاربرد اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

یکشنبه

1399/05/19

11:30

آناتومی اندام

آناتومی

دوشنبه

1399/05/20

9:30

قلب و گردش خون

فیزیولوژی

دوشنبه

1399/05/20

10:00

کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی

علوم تغذیه

چهارشنبه

1399/05/22

9:30

باکتری شناسی عملی

میکروبیولوژی

چهارشنبه

1399/05/22

11:00

شنبه

1399/05/25

9:00

شنبه

1399/05/25

9:30

کنترل کیفی سیستم های رادیولوژی فیزیک پزشکی

اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی فیزیک پزشکی

خون و سیستم لنفاوی و .غدد

آناتومی

واحد برنامه ریزی دانشکده پزشکی

زمان آزمونهای برنامه ریزی شده در جریان مردادماه و شهریور ماه سال  1399مقطع کارشناسی ارشد

عنوان درس

رشته

روز آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

روشهای فیزیولوژی

فیزیولوژی

شنبه

1399/05/25

10:00

کرم شناسی 2

انگل شناسی

شنبه

1399/05/25

10:30

ارتباط میکرو ارگانیسم ها

میکروبیولوژی

دوشنبه

1399/05/27

11:00

تغذیه پیشرفته 2

علوم تغذیه

سه شنبه

1399/05/28

9:30

لیزر و کاربرد آن

فیزیک پزشکی

چهارشنبه

1399/05/29

9:00

آمار حیاتی

انگل شناسی

چهارشنبه

1399/05/29

10:30

روشهای آمار زیستی

علوم تغذیه

شنبه

1399/06/01

9:30

واحد برنامه ریزی دانشکده پزشکی

